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RESUMO 

 
Este trabalho, é o resultado de um estudo sobre a ludicidade e sua contribuição para a construção 

do conhecimento e melhora do desenvolvimento do aluno autista nas séries inicias favorecendo a 

formação do caráter, nas estruturas físicas, mentais, emocionais, cognitivas e sociais das crianças 

com TEA, refletindo-se, sobre a brincadeira no contexto pedagógico vivenciado pelas crianças 

em instituições de educação infantil, além do papel do professor no desenvolvimento e educação 

dessa população. Teve como objetivo, identificar a contribuição das atividades lúdicas, na 

aprendizagem dos alunos autistas, considerando-se que, o brincar é a atividade principal da 

criança, na qual a mesma expressa sua interação com o mundo, seus valores, modos de pensar e 

agir, dentre outros. Verificou-se que diante destes fatores, quando auxiliada por meio do educador, 

que ao aplicar em suas didáticas pedagógicas os jogos e brincadeiras, certamente valoriza uma 

aprendizagem significativa no ensino infantil. Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se 

como metodologia, pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo realizada por meio de consulta a 

livros, sobre obras de autores como, (FONSECA, 2009); (KISHIMOTO, 1999); (GAUDERER, 

1993); (NASCIMENTO, 2011); (PIAGET, 1972); (VIGOTSKI, 1998); (LORNA WING, 

1996).dentre outros. O resultado da pesquisa sugere que, o Autismo pode ser considerado um 

Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), comprometendo principalmente as áreas da 

comunicação, da imaginação e da sociabilização do aluno acometido. Tratamentos e terapias que 

diminuem as dificuldades enfrentadas pelo sujeito autista, proporcionam um bom 

desenvolvimento e uma melhora em sua qualidade de vida. Há um grande desenvolvimento da 

criança, estabelecendo maturidade física e psíquica, e relacionando-se com o eu, e com o mundo 

exterior através do brincar. Além disso, sabe-se, que este transtorno não apresenta cura médica, 

no entanto, pode haver mudanças na aprendizagem e socialização, por meio de um trabalho em 

conjunto com a família e profissionais de várias áreas, escola e um educador que promova uma 

proposta lúdica eficiente. 

 

Palavras-chave: Ludicidade; Autismo; Desenvolvimento da Aprendizagem; Brincadeiras; Jogos. 

 

ABSTRACT 

 
This work is the result of a study on playfulness and its contribution to the construction of 
knowledge and improvement of the development of autistic students in the early grades, favoring 

the formation of character, in the physical, mental, emotional, cognitive and social structures of 

children with TEA, reflecting on play in the pedagogical context experienced by children in early 

childhood education institutions, in addition to the role of the teacher in the development and 

education of this population. It aimed to identify the contribution of playful activities in the 

learning of autistic students, considering that play is the child's main activity, in which he 

expresses his interaction with the world, his values, ways of thinking and acting , among others. 

It was found that in view of these factors, when assisted by the educator, that when applying 

games and play in their pedagogical didactics, it certainly values significant learning in early 

childhood education. In order to achieve the proposed objectives, a qualitative bibliographic 

research was carried out as a methodology, carried out by consulting books on works by authors 
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such as (FONSECA, 2009); (KISHIMOTO, 1999); (GAUDERER, 1993); (NASCIMENTO, 

2011); (PIAGET, 1972); (VIGOTSKI, 1998); (LORNA WING, 1996), among others. The result 

of the research suggests that Autism can be considered a Global Developmental Disorder (TGD) 

and that mainly compromises the areas of communication, imagination and socialization of the 

student Treatments and therapies that reduce the difficulties faced by the autistic subject, provide 

a good development and an improvement in their quality of life. There is a great development of 

the child, establishing physical and psychological maturity, and relating to the self, and with the 

outside world through playing. In addition, it is known that this disorder has no medical cure, but 

progress can be made in improving learning and socialization, however, it needs a lot of 

dedication, willpower and work together with families, professionals from many areas, school 

and an educator that promotes an efficient play proposal.  

 

Keywords: Playfulness; Autism; Learning Development; Play; Games. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

 Verifica-se, que o desenvolvimento das crianças, se dá, a partir de um contexto 

histórico e social, pois é nesse contexto, que ela cria e recria seu mundo através de suas 

experiências de acordo com as interferências externas. Isto é, a partir do contato com 

outros pessoas com maior experiência, adquirindo e ampliando seu conhecimento, 

organizando as ideias e sentimentos. Dessa forma, investigar como elas aprendem, o que 

trazem consigo, como se relacionam com seus pares e as condições do ambiente em que 

vivem, deve ser preocupação do professor no contexto escolar; tais como: as situações 

que passam para chegar a determinados níveis de conhecimento e serem capazes de 

estabelecer relações cada vez mais avançadas, desenvolvendo também a sua autonomia.  

Nesse sentido, abordar e descrever o autismo gera um amplo desafio e requer a 

articulação de múltiplos olhares, uma vez que é classificado como um transtorno do neuro 

desenvolvimento, que ainda solicita importantes estudos devido à complexidade que 

abrange o seu espectro. Segundo Schlindwein, et. al., 2017), (...) o transtorno do espectro 

autista - TEA é um assunto pouco conhecido pela sociedade.” E dessa forma contém suas 

privações, gera discriminações, diversas dificuldades principalmente na interação social, 

na comunicação e na aprendizagem.  

No contexto de aprendizagem, os professores buscam constantemente novos 

instrumentos e métodos que facilitem a aprendizagem e desenvolvam nos alunos certas 

habilidades e capacidades. Neste aspecto, os jogos e brincadeiras são instrumentos 

facilitadores que proporcionam um aprendizado contínuo, que podem ser usados pelo 
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educador principalmente nos anos iniciais da educação infantil e fundamental. As 

atividades lúdicas vêm despertando a participação, curiosidade e motivando a criança a 

um aprendizado prazeroso, possibilitando ao educador um melhor rendimento escolar 

alcançado de forma dinâmica por meio do brincar.  

Tendo em vista esse objeto e sua complexidade na dinâmica dos processos 

escolares, este estudo, pretende apresentar aportes teóricos tendo como temática central 

o processo educacional da aprendizagem nas séries inicias, no que diz respeito ao uso da 

ludicidade e  suas possíveis contribuições na condução da psicopedagogia, para o 

aprendizado do aluno com transtorno do espectro autista - TEA. Portanto, é necessário o 

recurso lúdico, como jogos, brincadeiras, desenho, música e literatura infantil, que podem 

contribuir para aumentar o repertório comportamental da criança.  

Frente a essa realidade, a pesquisa está alicerçada na seguinte problemática: Como 

o lúdico pode contribuir para o desenvolvimento do ensino aprendizagem nas séries 

inicias de crianças com TEA? quais têm sido os resultados das estratégias, relacionadas 

ao uso da Ludicidade por esse grupo de indivíduos? 

O estudo tem como objetivo, demonstrar, que a ludicidade, favorece a interação 

em diferentes situações, ao considerar a brincadeira um instrumento agregador no 

processo de ensino-aprendizagem de crianças com transtorno do espectro autista - TEA. 

Isto é, a atividade lúdica está indissociável do processo de ensino-aprendizagem.  

No trabalho em questão, são discutidos os diversos conceitos de Ludicidade 

através dos tempos, apresentados por diversos especialistas na área. Apresenta-se uma 

contextualização, explicando essa dinâmica especial com crianças portadoras de 

necessidades educativas especiais. Partiu da observação em sala de aula por parte da 

pesquisadora, com o intuito de conduzir as crianças progressivamente para níveis maiores 

de independência, autonomia e capacidade de aprender, em um contexto de colaboração 

e sentido mais comunitário, dentre outros.  

É por meio da brincadeira que as crianças, dão significado ao mundo ao eu redor, 

expressam seus desejos, medos, experimentam papéis, interagem com seus pares e 

compartilham suas culturas. Assim, a pesquisadora,  situa-se,  na intenção desta pesquisa 

acadêmica acerca da importância do lúdico no processo de desenvolvimento de crianças 

com necessidades educativas especiais, como instrumento de suporte cognitivo, nas 

brincadeiras e no aprendizado das disciplinas curriculares, de maneira que auxilie e traga 

aprendizado para as crianças e, ainda, como os professores devem se portar diante dessas 

situações em seu dia a dia, como enriquecer suas metodologias.  
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Sendo assim, esse estudo justifica-se pelo importante papel, pois a atividade 

lúdica, faz parte da infância, possibilitando que a criança conheça novos horizontes. Dessa 

forma, a presente revisão, aborda a valorização da atividade lúdica com crianças 

portadora de TEA, demonstrando que esta é uma das formas encontradas para expressar 

sentimentos e desejos, expor as emoções da criança com a brincadeira.  

O levantamento bibliográfico buscou fundamentar o emprego da ludicidade no 

processo de ensino-aprendizagem de crianças com transtorno do espectro autista - TEA, 

bem como as suas contribuições, no processo de desenvolvimento cognitivo e social para 

esta população. Tais fundamentos teóricos apoiaram-se em (FONSECA, 2009); 

(KISHIMOTO, 1999); (GAUDERER, 1993); (NASCIMENTO, 2011); (PIAGET, 1972); 

(VIGOTSKI, 1998); (LORNA WING, 1996. A metodologia utilizada é de base 

qualitativa, uma vez que considera a vivência do pesquisador, seu olhar para os fatos, a 

experiência e noção dos sujeitos da pesquisa. Os instrumentos usados nessa abordagem 

foram análise documental em livros, revistas sobre o assunto, dentre outros.  

O presente estudo, é composto por esta Introdução, posteriormente por uma sessão 

que trata da aprendizagem de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos 

primeiros anos de vida e as atividades lúdicas, as quais contribuem para o 

desenvolvimento das crianças bem pequenas. Na sessão seguinte, aborda a atuação do 

educador no contexto de realização das atividades lúdicas, destacando a importância da 

postura do professor, diante dos jogos em sala de aula. Em especial, aborda sobre o 

Transtorno do Espectro Autista - TEA, demonstrando a definição, diagnóstico e 

características do autismo, bem como, sua relação com a Ludicidade para o sucesso da 

aprendizagem significativa. E por fim, apresenta-se as considerações com a conclusão da 

pesquisa sobre o tema abordado.  

 

2 O LÚDICO 

 

  De acordo com o dicionário Aurélio (1999, p.812), o lúdico (...) é uma atividade 

de jogos e brincadeiras que proporciona aos envolvidos algum tipo de divertimento. Sobre 

este assunto, Nascimento (2011, p. 18), afirma,  

(...) o lúdico tem sua origem na palavra latina "ludus" que quer dizer 

"jogo. Se achasse confinado a sua origem, o termo lúdico estaria se 

referindo apenas ao jogar, ao brincar, ao movimento espontâneo. 

Reconhecido como traço essencial de psicofisiologia do 

comportamento humano. 
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Para o referido autor, é uma forma de desenvolver a criatividade, os 

conhecimentos do educando, ensinando, se divertindo e interagindo com os demais 

colegas de sala de aula. Faz parte do mundo infantil, onde brincar e jogar são ações 

comuns na infância, fazem parte do dia a dia da criança.  

Na educação infantil é de fundamental importância. Ou seja, o lúdico, ao ser 

jogado com crianças, conforme expõe Nascimento (2011, p. 21), “(...) torna-se 

fundamental para o desenvolvimento infantil, ao jogar as crianças assimilam e 

transformam a realidade.” E, acrescenta, o brincar pode ser destacado em diferentes 

situações de desenvolvimento: - As atividades lúdicas possibilitam a formação do 

autoconceito positivo; as atividades lúdicas possibilitam o desenvolvimento da criança, 

afetivamente, pois convive socialmente e opera mentalmente.  

- O brinquedo e o jogo são produtos de cultura e seus usos permitem a inserção da criança 

na sociedade; Brincar é uma necessidade básica assim como é a nutrição, a saúde, a 

habitação e a educação; Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento pois, através das 

atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações 

lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a 

agressividade, integra-se na sociedade e constrói seu próprio conhecimento. Nascimento, 

(2011, p. 22), faz ainda, uma subdivisão dos jogos, por faixa etária:  

Primeira etapa - para crianças de zero a dois anos de idade que ele 

chama de período sensório-motor, as crianças repetem situações 

simplesmente por prazer;  

Segunda etapa - para crianças de dois a sete anos que ele chama de 

período pré-operatório em que as crianças não fazem o exercício 

mental, mas sim a representação do ocorrido;  

Terceira etapa - para crianças acima dos sete anos, que ele chama de 

período operatório em que os jogos são de regras. É a união dos outros 

dois jogos, explorando, neste caso, a coletividade para o ato de jogar, é 

importante a cooperação entre as crianças. 

 

Sendo assim, compreende-se, que a utilização do lúdico na educação tem também, 

além do objetivo de desenvolver o aprendizado de forma mais atrativa para o aluno, o 

objetivo do resgate histórico-cultural dessas atividades. Ainda de acordo com Nascimento 

(2011, p. 23), (...) é um ótimo momento para o reconhecimento do seu histórico familiar 

e de sua cultura regional.” Adquire-se, desde criança as mais diferentes formas de 

conhecimento: seja popular, cientifico, cultural, religioso, aprendendo-as de maneiras e 

objetivos diferentes, mas com algo comum para todos os seres: o mundo da criança, 

independentemente de suas origens, é lúdico e ilusório e o mundo do adulto se abstém de 

ludicidade, sendo realista. 
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Dessa forma, compreende-se, que relatar a importância da atuação do educador 

no contexto de realização das atividades lúdicas com crianças bem pequenas, torna-se 

fundamental, uma vez que o professor dentro da educação com abordagem lúdica, com a 

utilização de jogos para fixar o conhecimento e valorizar a motivação dentro da sala de 

aula é imprescindível, uma vez que, este profissional  é quem direcionará a construção 

deste aprendizado. Portanto, o educador para lidar com a ludicidade, precisa estar 

preparado para tal atividade, por ser um recurso metodológico de suma importância para 

auxiliar a aprendizagem das crianças da educação infantil.  

Os jogos ensinam os conteúdos através de regras, pois possibilita a exploração do 

ambiente a sua volta, os jogos proporcionam aprendizagem maneira prazerosa e 

significativa assim agrega conhecimentos. Para Kishimoto, (1996 p. 26),    

(...) o jogo é um instrumento pedagógico muito significativo. No 

contexto cultural e biológico é uma atividade livre, alegre que engloba 

uma significação. É de grande valor social, oferecendo inúmeras 

possibilidades educacionais, pois favorece o desenvolvimento corporal, 

estimula a vida psíquica e a inteligência, contribui para a adaptação ao 

grupo, preparando a criança para viver em sociedade, participando e 

questionando os pressupostos das relações sociais tais como estão 

postos.  

Assim como os jogos as brincadeiras são importantes para o desenvolvimento da 

criança na educação infantil, pois através delas, a criança aprende a respeitar regras.  De 

acordo com Soares (2010, p. 19), 

(...) as atividades lúdicas para as crianças, estão presentes em todas as 

classes sociais, facilitando a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, 

social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, preparando-as 

para o processo de socialização, comunicação, expressão e construção 

de conhecimento. desenvolvam vários aspectos no processo de 

aprendizagem da criança dentre eles, destaca-se a atenção, a 

memorização e imaginação que são de fundamental importância para o 

ensino de qualidade, pois promove a prática educacional. 

Portanto, apresenta valores específicos para todas as fases da vida humana. 

Recomenda o referido teórico, para que o lúdico auxilie na construção do conhecimento 

é necessário que o professor faça a mediação da atividade pedagógica da ludicidade, 

planejada por ele e estabeleça os objetivos a serem traçados.  

As atividades que envolvem música, brincadeiras, artes, jogos e contação de 

histórias com fantoches, chamam à atenção daquelas crianças ainda que não se 

aproximem, então deve-se apostar nessa metodologia como forma de aproximação das 

crianças com autismo, conseguindo assim, chamar a atenção dessas crianças para o 

aprendizado. Ou seja, tanto os jogos como as brincadeiras proporcionam na educação 

infantil, interação social, desenvolvimento físico mental e intelectual. 
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2.1 Ludicidade e sua importância na aprendizagem 

 

Constata-se, que aliar as atividades lúdicas ao processo de ensino aprendizagem 

são grandes os resultados encontrados na aprendizagem do aluno, uma vez que a 

introdução do lúdico na vida escolar, estimula o desenvolvimento da criança através da 

brincadeira.  

O brincar, fornece à criança a possibilidade de construir uma identidade 

autônoma, criativa e cooperativa, que segundo Kishimoto, (1993, p. 110), 

(...) a brincadeira constitui um espaço educativo fundamental da 

infância. Brincando as crianças aprendem a cooperar com os 

companheiros, a obedecer às regras do jogo, a respeitar os direitos dos 

outros, a acatar a autoridade, a assumir responsabilidades, a aceitar 

penalidades que lhes são impostas, a dar oportunidades aos demais, 

enfim a viver em sociedade.   

 Para a referida autora, a escola deve estar preparada para oferecer estímulos 

visando o desenvolvimento cognitivo, principalmente, mas também é importante que a 

criança seja estimulada em casa. A família pode ajudar com brincadeiras, com diálogo e 

sobretudo, com o carinho.  

Dessa forma, compreende-se, que as práticas lúdica, são realmente importantes, 

no que diz respeito à importância da Aprendizagem, tornando-as mais ativas, mostrando-

se mais interessado no aprendizado, fazendo das atividades lúdicas, instrumentos 

facilitadores do ensino-aprendizagem, que contribuem para o bem-estar e entretenimento 

das crianças, garantindo-lhes uma agradável vontade de aprender cada dia, um pouco 

mais. 

Entretanto, Kishimoto, (1993, p. 110), destaca a importância da experiencia dos 

educadores, “(...) além de somar-se aos seus conhecimentos já obtidos, contribuirão para 

maior alcance de seus objetivos em seu plano educativo.” Para a mesma teórica, a 

ludicidade, estimula a concentração, atenção, percepção visual e audição.  

Desenvolvendo a agilidade, atenção, prontidão de reação e coordenação motora, 

o senso de humor, sociabilização, expressão corporal e a percepção espacial.    

“A brincadeira é o caminho que se percorre feliz, expressando o que se tem no 

coração.” Portanto, portanto, são admiráveis instrumentos de realização para o ser 

humano, pois desperta na criança atenção e curiosidade.  

 

2.2 Ludicidade e a Prática Pedagógica 
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 O desafio dos dias atuais, é proporcionar às crianças, experiencias, diversas dentre 

elas, o brincar no espaço educativo. Para Kishimoto, (2001, p. 67),  

(...) o que caracteriza e dá credibilidade a uma proposta pedagógica, 

envolve jogos e brincadeiras no ambiente educativo é a possibilidade 

do desenvolvimento global, da imaginação, da criatividade de 

estruturação de pensamento, da aprendizagem de conceitos e de 

interação da criança com o mundo.  

Assim, a brincadeira é digna de estar presente em cursos didáticos capazes de 

compor uma ação docente comprometida com alvos de processo ensino-aprendizagem 

que se pretende atingir.  

Nesse contexto, considera-se que é imprescindível ao professor compreender que 

o lúdico é uma forma privilegiada de aprendizagem e na medida em que vão crescendo 

as crianças trazem para suas brincadeiras o que veem, escutam, observam e 

experimentam. Estas ficam ainda mais interessantes quando os diversos conhecimentos a 

que tiveram acesso podem ser combinadas. Nessas combinações, muitas vezes inusitadas 

aos olhos dos adultos, as crianças revelam as suas visões do mundo, suas descobertas.  

Da mesma forma, sobre a proposta pedagógica, Kishimoto, (2001, p. 71), destaca 

que, 

(...) o que caracteriza e dá credibilidade a uma proposta pedagógica, 

envolve jogos e brincadeiras no ambiente educativo é a possibilidade 

do desenvolvimento global, da imaginação, da criatividade de 

estruturação de pensamento, da aprendizagem de conceitos e de 

interação da criança com o mundo 

 

Segundo a referida autora, a literatura infantil constitui um recurso 

importantíssimo nas mãos dos professores, pois através do livro-brinquedo e da contação 

de histórias as crianças têm acesso aos diversos gêneros textuais que circulam 

socialmente, contribuindo para o seu desenvolvimento, propiciando o letramento, o 

conhecimento de mundo de forma prazerosa e criativa. Todavia, recomenda, Kishimoto, 

(2001, p. 71), 

(...) cabe ao professor, a tarefa de formular o convívio do aluno com a 

literatura, o literário e o imaginário precisa ser um hábito comum e 

rotineiro para as crianças, pois leitura é fundamental e atua nas 

múltiplas aprendizagens, concretizando a efetiva realização de uma 

infância mágica, criativa e cheia de fantasias.  

 

Assim, ao falar em alguns princípios que balizam o trabalho docente, na formação 

de leitores, a exemplo da importância da palavra escrita como estimulo da interioridade 

do leitor. Ocorre a necessidade de manter o leitor em atividade, com ofertas de textos 

variados, com nível de complexidade crescente e de qualidade.             
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De modo que no trabalho de formação do leitor, o professor tem um importante 

papel da mediação. Para tanto, é recomendável que o docente esteja em constante busca 

de informações para realizar observações sobre a realidade de seus alunos, para entender 

como ocorre a interação significativa entre o leitor e os textos. Apesar de todas as 

dificuldades na profissão do professor ainda se tem a certeza de que o destino de uma 

nação se faz pela educação.     

  

2.3 A contribuição das atividades Lúdicas no desenvolvimento das crianças bem 

pequenas  

 

Constata-se que a Ludicidade através dos tempos, é um conceito que se expandiu, 

assumindo assim, lugar de destaque na área da Educação. Todavia, compreende-se a 

necessidade de reflexão, sobre o cuidado em relação à forma como ela é considerada e 

aplicada nas salas de aula. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 

p. 38),  

(...) conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de 

pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, 

brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu 

contexto familiar e comunitário. 

 

Ou seja, por meio do reconhecimento inovador da BNCC, na Educação Infantil, 

que estabelece os direitos de aprendizagem para bebês e crianças de 0 a 5 anos, inova ao 

reconhecer essa etapa da Educação Básica como, importante na construção da identidade 

e da subjetividade das crianças pequenas. J 

Constata-se que no ano de 2020, as escolas passaram a utilizar a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), documento que regulamenta quais são as aprendizagens 

essenciais a serem trabalhadas com os alunos de todas as escolas brasileiras. 

Assim, na Educação Infantil, é frequente o educador propor atividades, acreditando que 

elas proporcionarão o contato com o lúdico. Em função de variados fatores, não alcançam 

este objetivo e, muitas vezes, a criança expressa isso corporalmente, mas não é 

identificado pelo professor. 

Evidencia-se, no entanto, que o professor precisa, nessa etapa, atentar para as 

relações sociais que envolvem a escola, evitando situações em que as crianças passem por 

preconceitos ou discriminação. É importante também, a promoção do autoconhecimento 

do aluno logo na infância, para que assim, se conhecendo, a criança desenvolva o senso 

de autocuidado. Considera-se, que esta prática leva em consideração a técnica utilizada, 
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sem considerar as repercussões individuais no interior de cada criança. Sobre este assunto, 

Schlindwein, et al, (2017, p. 2), afirmam que,  

(...) por meio do processo de assimilação e acomodação, a criança 

desenvolve suas estruturas cognitivas. A afetividade está permeando 

essa construção, favorecendo um equilíbrio nas conquistas realizadas, 

de forma que um aspecto está articulado ao outro. As ações exteriores 

e interiores, são motivadas por uma necessidade.  

 

O desequilíbrio é a origem dessa necessidade que, por sua vez, desencadeia uma 

ação da qual o indivíduo vai assimilar e acomodar algo novo. Ainda de acordo com as 

teóricas, 

(...) o conhecimento da realidade na vida infantil, não é de imediato 

advindo da experiência, é um estágio complexo e gradativo, pois a 

imagens edificadas pela imaginação que se articulam uma a outra, por 

sua vez, uma depende da outra para possibilitar a criança a compreender 

sua própria realidade, firmando ideia construída e transcrever ao seu dia 

a dia. (SCHLINDWEIN, ET AL., 2017, p. 2). 

 

            Conforme os mesmos autores, para a criança com menos de 3 anos, o brinquedo 

é coisa séria, uma vez que a criança não separa situação imaginaria da real. Nessa mesma 

linha, o estudo de (VYGOSTSKY, 1998, p. 62), expõe: 

(...) Quando chega a idade escolar, o brincar torna-se uma forma de 

atividade mais limitada que preenche papel específico em seu 

desenvolvimento, tendo um significado diferente do que tem para uma 

criança em idade pré-escolar. 

 

 Segundo relatos do referido autor, criança com menos de três anos, não tem 

capacidade de separar a realidade da imaginação. Dessa forma, as necessidades das 

crianças e os incentivos precisam ser conhecidos e acatados uma vez, que estes, são 

essenciais, colocando-os em ação demostrando assim, os avanços de cada estágio de um 

desenvolvimento a outro. Portanto, compreende-se, que no ato de brincar, a criança 

assume papéis, aceita regras próprias da brincadeira, executa, imaginariamente, tarefas 

mesmo sem estar preparada para a realidade. 

 

2.4 Áreas do desenvolvimento infantil beneficiadas pelas atividades Lúdicas 

 

 Constata-se, que no desenvolvimento infantil encontra-se, vários aspectos a serem 

considerados, tais como: o social, corporal, mental, emocional e espiritual. Tais aspectos 

estão inter-relacionados, um com o outro. Sobre este assunto, tem-se um estudo de Piaget, 

(1972, p. 11), no qual, expõe, 

(...) as etapas pelas quais passa a criança, que começa, desde o 

nascimento até a adolescência, descrevendo a formação dos 
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mecanismos mentais, assim como o desenvolvimento das estruturas de 

pensamento, linguagem e afetividade.  

 

O desenvolvimento psíquico se compara, ao crescimento orgânico e ambos se 

orientam em direção ao equilíbrio gradativo, o mesmo acontecendo com a afetividade e 

as relações sociais. Já o equilíbrio do crescimento orgânico é mais estático e uma vez 

atingido seu pleno desenvolvimento, há uma evolução no sentido contrário.  

Para o mesmo autor, é possível entender a expressividade das crianças, da faixa 

etária de 1 a 3 anos, (objeto deste estudo). Ainda de acordo com Piaget, (1972, p. 12), 

(...) o organismo, depois de alcançar certo nível de maturidade, para de 

se desenvolver perde, progressivamente, a capacidade, até a velhice. As 

funções da afetividade e da inteligência superior tendem a um equilíbrio 

móvel: Ou seja, quanto mais estáveis, maior é a mobilidade, e o fim do 

crescimento não significa o começo da decadência. 

 

Assim, quanto mais desenvolvido, maior será a possibilidade de conquistas. No 

entanto, nas fases de desenvolvimento existem funções que são gerais da conduta e do 

pensamento, todavia, existe o interesse que desencadeia as ações. Estas ações podem ser 

de motivação fisiológica, intelectual ou afetiva.  

Verifica-se, que o objetivo central é auxiliar no desenvolvimento motor da 

criança. A educação psicomotora tem segundo Costa, (2008, p. 2) “(...) uma função 

significativa nos cuidados relativos às questões escolares durante a educação infantil, isto 

gera um desenvolvimento completo do indivíduo.” Nessa fase da vida escolar, exercícios 

corporais e atividades psicomotoras garantem a percepção de espaço, o controle do corpo, 

possibilitando a criança satisfazer sua necessidade do movimento. 

O autor, cita como exemplo, a prática esportiva e a atividade física como 

instrumentos no âmbito escolar que contribuem para satisfazer essa 

necessidade infantil por movimento que por conseguinte, ajuda a desenvolver a 

psicomotricidade contribuindo fortemente para a aprendizagem.   

Costa, (2008, p. 11) afirma que, a” psicomotricidade colabora de maneira integral 

para o desenvolvimento da aprendizagem da criança beneficiando os aspectos físicos, 

mental e afetivo, além de contribuir para a formação do seu caráter.” Ou seja, colabora 

de maneira integral para o desenvolvimento da aprendizagem da criança beneficiando os 

aspectos físicos.  

Nessa mesma linha, Nogueira, (2014, p. 10), comenta, “(...) a criança por meio da 

brincadeira cria meios de aprender, formas de se comunicar, expressar e atender suas 

necessidades,” Com isso, a autora pretende defender a brincadeira como prática 



14 
 

pedagógica, ressaltando que cabe aos educadores utilizar a brincadeira como exercício 

para aprendizagem. Dessa forma, jogos e brincadeiras devem ser valorizados pelo 

professor; visto que representam uma importante situação de aprendizagem e fazem com 

que a criança tenha não somente a necessidade, mas o prazer de aprender.  

 

3 ATUAÇÃO DO EDUCADOR NO CONTEXTO DE REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS BEM PEQUENAS 

 

          Verifica-se, que no contexto de realização das atividades lúdicas com crianças bem 

pequenas, cabe ao professor organização das situações, fazendo com que as brincadeiras 

ocorram de maneira diversificada para propiciar às crianças a possibilidade de escolha 

dos temas, papéis, objetos e companheiros com quem brincar ou os jogos de regras e de 

construção, e assim elaborarem de forma pessoal e independente suas emoções, 

sentimentos, conhecimentos e regras sociais.  

Desse modo, o educador é mediador entre conhecimento e o saber da criança, ou 

seja, um organizador do tempo e das atividades propostas em sala. Constata-se, que os 

saberes docentes, envolvem os saberes curriculares, os disciplinares e os experienciais. 

Conforme destaca o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - (RCNEI, 

1998, p. 29), 

(...) o professor deve ser alguém que conheça sua matéria, sua disciplina 

e seu programa. Além disso, deverá possuir certos conhecimentos 

relativos às ciências da educação e à Pedagogia e desenvolver um saber 

prático baseado em sua experiência cotidiana com seus alunos. 

 

Entretanto, se os conhecimentos que o professor precisa adquirir, estes 

conhecimentos por si só, não contribuem muito para a sua atuação se estiverem isolados 

de outros saberes, mesmo que o professor domine teoricamente todos eles.  

A associação entre saber e viver, pode trazer um diferencial nos resultados da sua 

prática, fator que pode justificar um bom investimento nessa busca. É, desafio para o 

processo de formação dos educadores, mas também para que ele esteja apto a propor para 

seus educandos atividades e conhecimentos onde saber e viver estejam sempre juntos. 

Nessa perspectiva, Santos, (2003, p. 12), afirma, 

(...) é por meio da brincadeira que a criança constitui a si mesma, dando 

significado do mundo ao seu redor, expressar os seus desejos, medos, 

experimentar papéis, interagir com seus pares e compartilhar suas 

culturas. Pedindo para a criança observar as figuras ou cartazes e 

executar bem tudo o que o professor está fazendo, pois, a observação e 

a escuta. 
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Nesta atividade irá estimular a atenção, a fala e a acuidade auditiva, sendo esta 

atividade uma boa estratégia educativa com crianças pequenas. Assim, o trabalho do 

professor direto com as crianças pequenas exige que este, seja polivalente, trabalhar com 

conteúdo de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos essenciais até os 

conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. 

Ainda de acordo com Santos, (2003, p. 12),  

(...) a aquisição e retenção do conhecimento, são atividades que ficam 

na memória, para toda vida. E, portanto, tornam-se essenciais para o 

desempenho competente, melhoramento das tarefas cotidianas e 

eficiência nos trabalhos.  

 

O educador/psicopedagogo, precisa saber sobre como utilizar o lúdico como 

instrumento metodológico para o ensino, que deve contribuir para que os alunos tenham 

um aprendizado significativo e de qualidade. No Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil RCNEI, (1988, p. 41), são evidenciados princípios que,   

(...) favorecem contribuições para aprimorar as competências praticas 

do educador infantil de crianças pequenas, fazendo o professor 

vivenciar experiências, que podem ser somadas às atividades propostas, 

circunscrevendo um conjunto de saberes próprio do fazer pedagógico. 

 

Além disso, na história do Lúdico no Brasil, conforme relatos de Kishimoto (1999, 

p. 15),  

(...) a tradicionalidade e universalidade dos jogos assenta-se no fato de 

que povos distintos e antigos como os da Grécia e Oriente brincaram de 

amarelinha, de empinar papagaios, jogar pedrinhas e até hoje as 

crianças o fazem quase da mesma forma.  

 

Esses jogos foram transmitidos de geração em geração através de conhecimentos 

empíricos e permanecem na memória infantil. Dessa forma, compreende-se, que os jogos 

e brincadeiras que se utiliza nos dias atuais, embora com algumas modificações e formas 

de utilização, são originários da miscigenação ocorrida nesse período, mas não se pode 

afirmar de qual povo exatamente seriam suas origens. Sendo assim, vale destacar, é 

justamente, o que se tem, um material importante trazido como herança dos nossos 

antepassados e, portanto, precisam ser preservados, valorizados e utilizados para o ensino 

das crianças, com a intenção do resgate histórico que merece cada um deles.  

Nesse sentido, Maluf, (2008, p. 139), destaca também, que, “(...) o educador 

deverá propiciar exploração da curiosidade infantil, incentivando-as a serem ativas.” Com 

isto, o educador deve se mostrar também, interessado, fazendo das atividades lúdicas, 
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instrumentos facilitadores do ensino aprendizagem, contribuindo para o bem-estar e 

entretenimento das crianças, garantindo-lhes uma agradável estadia na creche ou na 

escola. Assim, a experiência dos educadores, além de somar-se aos conhecimentos já 

adquiridos, poderão contribuir para maior alcance de objetivos em seu plano educativo, 

estimulando a concentração, atenção, percepção visual e audição.  

Ainda com relação à avaliação dos aspectos correspondentes ao papel do 

educador, Maluf, (2008, p. 141), comenta, 

(...) este deve saber desenvolver a agilidade, atenção, prontidão de 

reação e coordenação motora e o senso de humor, socialização, 

expressão corporal e percepção espacial, pois a brincadeira é o caminho 

que se percorre feliz, expressando o que se tem no coração.  

 

Portanto, são admiráveis instrumentos de realização para o ser humano, uma vez 

que, desperta na criança atenção e curiosidade. Considera-se importante, o educador 

eleger uma situação diferente de participação da criança, nas atividades. Ou seja, auxiliar 

com os materiais escolhidos para as brincadeiras, emitir opiniões, dentre outros. 

Enfim, para o jogo ou brincadeira, o educador precisa explicar de forma bem clara 

e objetiva as regras para as crianças. É importante também, a adaptação, de acordo com 

a faixa etária, afim de desenvolver nas crianças, o hábito de cooperação, conservação e 

manutenção de jogos e brinquedos. Estimular a imaginação infantil, para que as 

brincadeiras surjam se desenvolvam e se encerrem.   

O educador, deverá ser um facilitador das brincadeiras, no sentido de elaborar, 

orientar e direcionar o processo, de maneira mais criativa, prazerosa e sociável, com 

instantes em que as crianças sejam responsáveis pelas suas próprias brincadeiras. E assim, 

respeitando o direito da criança querer ou não, participar de um jogo.  

Evidencia-se, no entanto, que a comunicação não verbal exerce um papel 

fundamental nesse processo. Contudo, relatar a importância da atuação do educador no 

contexto de realização das atividades lúdicas com crianças bem pequenas, torna-se 

fundamental, uma vez que o professor dentro da educação com abordagem lúdica, com a 

utilização de jogos para fixar o conhecimento e valorizar a motivação dentro da sala de 

aula é imprescindível, uma vez que, este profissional é quem direcionará a construção 

deste aprendizado. Portanto, o educador para lidar com a ludicidade, precisa estar 

preparado para tal atividade, por ser um recurso metodológico importante como auxílio 

na aprendizagem da educação infantil. 
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3.1 A importância do Lúdico no desenvolvimento infantil  

 

O desenvolvimento da criança é estimulado através da brincadeira. O brincar 

fornece à criança, a possibilidade de construir uma identidade autônoma, criativa e 

cooperativa. A brincadeira constitui um espaço educativo fundamental da infância. De 

acordo com Kishimoto, (1996, p. 110), 

(...) brincando as crianças aprendem a cooperar com os companheiros, 

a obedecer às regras do jogo, a respeitar os direitos dos outros, a acatar 

a autoridade, a assumir responsabilidades que lhes são impostas, a dar 

oportunidade, aos demais, enfim, a viver em sociedade.  

 

          Para a referida autora, a pré-escola deve estar preparada para oferecer estímulos 

visando o desenvolvimento cognitivo, principalmente, más, também, é importante que a 

criança seja estimulada em casa. A família pode ajudar com brincadeiras, com o diálogo 

e sobretudo, com carinho. Assim, o lúdico, ao ser jogado com crianças, torna-se 

importante processo psicológico, fonte de desenvolvimento e formação de caráter 

educacional e social.  

Ele envolve complexos processos de articulação entre o velho e o novo, entre a 

permanência, a memória e a imaginação, entre a realidade e a fantasia, sendo marcado 

como uma forma particular de relação com o mundo, distanciando-se da realidade da vida 

comum, ainda que nela referenciada. Sendo assim, compreende-se, que o brincar é 

importante processo psicológico, fonte de desenvolvimento e formação de caráter 

educacional e social.  

Para Nascimento (2011, p. 22), (...) o lúdico é visto como objeto, como suporte 

da brincadeira, permitindo a criança criar, imaginar, e representar a realidade e as 

experiências por ela adquiridas. Conforme relatos do autor, proporciona a criação por 

parte da criança, criação esta que é fruto da sua imaginação e de sua fantasia. Neste 

mundo, as crianças se sentem à vontade em agir como se fossem maiores ou até imitar os 

adultos, exercitam a compreensão de papéis sociais e pode usar, de modo simbólico, 

objeto e ações que ainda não lhe são permitidos.  

 

4. AUTISMO  

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) - O Autismo é descrito como um 

conjunto de transtornos qualitativos das funções do desenvolvimento humano, possui 
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diversas peculiaridades relacionadas ao prejuízo qualitativo nas áreas da interação social, 

linguagem e movimentos repetitivos e estereotipados. Estes aspectos aparecem de formas 

diferenciadas nos indivíduos, sendo necessário considerar a individualidade humana e 

ponderar que cada educando com o transtorno reage de forma diferente (ÓRRU, 2012; 

APA, 2014). 

O termo Autismo foi criado em 1911, pelo psiquiatra Paul Eugen Bleuler, para 

indicar um sintoma da esquizofrenia, só que em uma área dirigida para o retraimento do 

indivíduo. Esse transtorno foi descrito pela primeira vez, em 1943, pelo médico Leo 

Kanner, através de seu estudo sobre “(...) um grupo de crianças gravemente lesadas que 

tinham certas características comuns. A mais notável era a incapacidade de se relacionar 

com pessoas.” (GAUDERER, 1993, p. 09). 

A partir de então, muitos estudos foram desenvolvidos com o objetivo de buscar 

informações variadas sobre esse distúrbio do desenvolvimento humano, que Fonseca, 

(2009, p.16) comenta, 

(...) os autistas são crianças que apresentam atrasos na linguagem ou 

ausência no desenvolvimento da fala, o que às vezes dificulta a 

manutenção de um diálogo. Poderão apresentar ecolalia que é a 

repetição do que alguém acabou de dizer, incluindo palavras, 

expressões ou diálogos. (FONSECA, 2009, p.16)  

 

Nessa direção, apresenta-se, o estudo da médica psiquiatra (Lorna Wing, 1991, 

p. 93), sobre a Síndrome Autista, no qual, a psiquiatra inglesa é um dos nomes mais 

importantes na história dos estudos sobre autismo. Dessa forma, estudando o assunto 

desde os anos 1970, a referida psiquiatra, desenvolveu a ideia do autismo como espectro, 

se manifestando em condições e graus variados. 

Assim, a relação entre síndrome de (Asperger, 1944, p. 979) e o autismo de 

Kanner, Wing, (1991, p. 94), faz uma comparação dos escritos com os primeiros artigos 

de Kanner e conclui que, (...) há similaridades surpreendentes entre as crianças descritas 

pelos dois autores em dez pontos. A partir desse momento a psicopatia autística infantil, 

passou a ser conhecida no mundo, como Síndrome de Asperger e ligada ao autismo de 

alto funcionamento. 

Lorna Wing, (1991, p. 94), indica neste estudo, que existem diferenças entre os 

relatos dos pioneiros, ao afirmar que, “(...) as crianças descritas por Asperger 

desenvolveram linguagem antes da idade escolar, tinham vocabulário amplo e razoável 

gramática, apesar de socialmente isolados fazem tentativas de aproximação.” Têm uma 

aparência estranha em contraste com a aparência viva e cativante das crianças de Kanner.  
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Apresentam uma originalidade de pensamento e seus interesses são canalizados 

para assuntos preferivelmente abstratos e de pouco uso prático. Contudo, devido à 

dificuldade do diagnóstico diferencial levou os pesquisadores a se centrarem não só na 

diferenciação entre autismo e esquizofrenia, mas a um debate apaixonado quanto ao lugar 

do autismo e da síndrome de Asperger no campo da psicopatologia, derivando diferentes 

correntes teóricas sobre o autismo com fortes incidências sobre a política de saúde e 

educação. 

Com relação a este assunto, Laia, (2011, p. 15), em seu estudo, demonstra a 

classificação dos transtornos mentais por meio do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, (DSM), cuja finalidade deste manual, é compreender o uso do DSM 

como instrumento para fundamentar os diagnósticos de transtornos mentais. No DSM IV 

(1991) caracterizado por prejuízo severo e invasivo em diversas áreas do 

desenvolvimento é considerado um distúrbio global do desenvolvimento.  

Vale destacar, que Laia, em seu estudo de (2012, p. 16), assevera, no DSM 5, de 

2013, quando for lançado, descreverá o autismo. “(...) o autismo é situado na categoria de 

Transtornos do Neurodesenvolvimento e assumido como espectro,” substituindo assim 

as subcategorias dos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento que são agora abordadas 

por um único termo abrangente: Transtornos do Espectro do Autismo, nos quais se 

assinalam especificadores para identificar suas variações, como a presença ou ausência 

de comprometimento intelectual, comprometimento estrutural da linguagem, condições 

médicas ou perda de habilidades anteriormente adquiridas. 

Ou seja, no ano se 2013, o DSM 5, introduziu outras mudanças: a extinção dos 

TGDs e a criação de uma única categoria diagnóstica para os casos de autismo 

(Transtorno do Espectro do Autismo), independentemente de suas diversas formas de 

manifestação. A referida teórica, explica também, que, 

(...) como o diagnóstico é efetuado exclusivamente com base no 

comportamento observável, o Manual radicaliza o alcance da noção de 

contínuo autista, adotando mais do que antes a ideia de espectro. A 

substituição do grupo de transtornos, antes incluído na classe dos TGDs 

por uma única categoria, concorrerá definitivamente para transformar o 

autismo num dos principais diagnósticos psiquiátricos para a criança. 

(LAIA, 2012, p. 16).  

 

Dessa forma, com o desaparecendo do Manual as psicoses infantis e categorias 

como a Síndrome de Asperger e outras, o médico ou outro profissional será levado a 

utilizar o diagnóstico Transtorno do Espectro do Autismo, ou mais simplesmente, 

espectro autista. Constata-se, portanto, que o DSM é um instrumento relevante para 
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compreender a transformação desse duplo sistema de correspondência. Torna-se cada vez 

mais comum o recebimento de crianças diagnosticadas com espectro autista, muito antes 

dos três anos. 

Compreende-se, que o diagnóstico de um transtorno autístico também, requer 

desenvolvimento anormal em pelo menos um dos seguintes aspectos: social, linguagem, 

comunicação ou brincadeiras simbólicas/imaginativas, nos três primeiros anos de vida. 

E, portanto, se a criança preenche os critérios da síndrome de Rett ou de transtorno 

desintegrativo infantil, esses transtornos têm precedência sobre o autismo. 

Evidencia-se, no entanto, que devido às características variadas e causas 

desconhecidas, o Autismo ainda não tem cura, por isso o tratamento pode ser 

diversificado de caso para caso. Desse modo, entende-se, que a melhor abordagem é a 

flexibilidade e o ecleticismo, uma adaptação de métodos diversos a fases e problemas 

diferentes. Para tanto, é necessária, a proposição e a construção de uma prática 

interdisciplinar sob os auspícios da ética psicanalítica, reconhecendo e relativizando os 

saberes particulares, que engendrará sempre um permanente questionamento que se abre 

para uma maior compreensão do sujeito que precisa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

              Este trabalho, é o resultado de um estudo sobre a ludicidade e sua contribuição 

na educação infantil, de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo, favorecendo 

a formação do caráter, nas estruturas físicas, mentais, emocionais, cognitivas e sociais das 

crianças bem pequenas. Com esse estudo foi possível perceber, que, nos últimos anos 

muito se comenta sobre autismo ou Transtorno do Espectro do Autismo, mas na verdade 

pouco se sabe sobre este transtorno, e apesar de ser uma doença estudada há várias 

décadas, seu diagnóstico ou tratamento ainda são pouco conhecidos. 

Teve como objetivo, identificar a contribuição das atividades lúdicas no contexto 

pedagógico, além do papel do professor no desenvolvimento vivenciado por população, 

por meio da ludicidade, considerando-se que o brincar é a atividade principal da criança, 

na qual a mesma expressa sua interação com o mundo, seus valores, modos de pensar e 

agir. 

Verificou-se que diante destes fatores, quando auxiliada por meio do educador, 

que ao aplicar em suas didáticas pedagógicas os jogos e brincadeiras, certamente valoriza 

uma aprendizagem significativa no ensino infantil. Para alcançar os objetivos propostos, 
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utilizou-se como metodologia, pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo realizada por 

meio de consulta a livros, via Internet, dentre outros. 

O resultado da pesquisa sugere que, por meio da ludicidade, há um grande 

desenvolvimento da criança, estabelecendo maturidade física e psíquica, relacionando-se 

com o eu, e com o mundo exterior através do brincar. Sabendo desta importância e do 

papel que este tipo de atividade desempenha na vida da criança autista, os profissionais 

que trabalham com crianças, principalmente o professor, devem auxiliar no 

desenvolvimento da aprendizagem destas por meio de uma visão sensível e flexível, tendo 

em vista que cada criança evolui conforme suas capacidades individuais e no seu tempo.      

Os alunos deficientes não são diferentes, basta tomar iniciativas como adotar, por 

exemplo, a educação lúdica, como uma experiência ativa, onde estes se confrontam com 

o meio através de jogos e brincadeiras.  

Nesse contexto, conclui-se que, a cooperação e comunicação entre o professor e a 

criança com autismo, torna-se mais eficaz, ensinando que a competição honesta torna-se, 

habilidades sociais fortificadas por meio dos jogos, contribuindo para a formação do 

indivíduo, por meio da imaginação, proporcionando uma aprendizagem mais completa, 

uma vez que consegue ampliar a capacidade da percepção da criança bem pequena, sobre 

si mesma. Pois a escola supera esses desafios quando está comprometida com o 

desenvolvimento pleno, nos aspectos físico, intelectual, sócio- afetivo, psicomotor, das 

crianças com uma identidade própria, num tempo e espaço em frequente modificação.  

No entanto, compreendeu-se, que o faz de conta depende da capacidade de cada 

criança para simbolizar o seu imaginário e para favorecer esse fazer da criança, é de 

fundamental importância que o espaço ofereça recursos e materiais variados que 

permitam a elas, expressarem emoções e representarem situações cotidianas.  

Dessa forma, usar a Ludicidade como estratégias, relacionadas ao ensino de 

crianças com autismo, pode ser fascinante... Ao brincar, a criança realiza muitas 

descobertas sobre o mundo que a cerca e sobre si mesma, bem como, aprende a se 

relacionar com o outro, com o mundo em que vive. Assim, o brincar pode ser destacado 

em diferentes situações de desenvolvimento. Como os jogos, e as brincadeiras, são 

importantes para o desenvolvimento da criança na educação infantil, pois através delas, a 

criança aprende a respeitar regras 

Enfim, percebeu-se, que na educação das crianças autistas a rotina, é fundamental, 

pois precisa ser estabelecida e a partir disso a criança autista conseguirá se situar no 

espaço e no tempo. Precisa, no entanto, que esta rotina, seja estruturada, pois qualquer 
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mudança que ocorra, poderá influenciar no comportamento do aluno. Espera-se, que este 

estudo, possa esclarecer a importância da estimulação da criança autista, aos profissionais 

que com eles atuam e sobretudo, que percebam como o autista é capaz de aprender.  
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