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RESUMO 

 

A brincadeira é um fenômeno universal da infância, pois faz parte do repertório 

comportamental da criança e independe do local e momento histórico em que está inserida. 

Entretanto, o autismo, um transtorno que afeta severamente o modo de interagir e comunicar-

se com as outras pessoas, pode interferir nas características da brincadeira. Crianças autistas 

apresentam esse comportamento empobrecido ou até mesmo ausente. No Brasil, a pesquisa de 

brincadeira em crianças autistas é incipiente e falta uma definição das características que são 

típicas da cultura e que podem influir de algum modo na expressão da brincadeira. Neste 

estudo avaliamos os padrões de brincadeira espontânea de crianças autistas em escola de 

educação regular e especial, principais espaços de atendimento educacional de crianças com 

esse transtorno no Brasil. Além disso, discutimos a brincadeira espontânea em crianças 

autistas sob a ótica da Psicologia Evolucionista. Nós selecionamos cinco crianças para 

participar do estudo, 4 meninos e 1 menina, com idade entre 4 e 9 anos. Os dados foram 

obtidos pelo método de observação direta do comportamento através da técnica de registro 

cursivo durante o período de brincadeira livre. As observações das crianças foram divididas 

em duas etapas de 3 sessões com duração mínima de 15 minutos cada, sendo a primeira etapa 

na instituição especial e a segunda na escola regular. No contexto de educação especial as 

crianças apresentaram mais brincadeiras de faz-de-conta e manipulação e tiveram como 

principais parceiros de interação os próprios professores. Já nas escolas de educação regular, 

as brincadeiras de exercício físico e manipulação foram as mais frequentes e as crianças 

interagiram mais com pares do que com adultos. Além disso, observamos o papel ativo das 

crianças autistas na iniciação de episódios de interação, principalmente quando eles 

aconteciam com pares. Observamos também a presença de comportamentos de cuidado entre 

as crianças e seus colegas nas escolas. Nós verificamos que fatores como tempo 

disponibilizado para brincar, tipo de brinquedo e material humano interferem na expressão da 

brincadeira e nas interações sociais. Em conjunto, nossos resultados sugerem que crianças 

autistas participam ativamente da brincadeira, interagindo com pares e adultos. Este trabalho 

traz uma mudança de visão sobre as possibilidades da criança autista, não apenas como alvos 

de intervenções, mas também como parceiras no processo de socialização e como sujeitos 

brincantes. 

 

Palavras-Chave: brincadeira, criança autista e contexto. 



ABSTRACT 

 

Play is an universal phenomenon of infancy because it is part of the behavior repertoire of the 

children and independent of its place or historic context. However, autism, a disruption that 

affects severely the way to interact and communicate with others people, can interfere in the 

characteristics of the play.  Autistic children present the play impoverished or absent. In 

Brazil, research about play in autistic children is incipient and there is no a definition of the 

characteristics that are culture typical and they can influence somehow in the play expression. 

Herein, we evaluated the patterns of spontaneous play of the autistic children in the regular 

and special school, both the mainly educational assistance places to children with autism in 

the Brazil. Moreover, we discuss the spontaneous play in the autistic children upon 

evolutionary psychology point of view. We selected five children to participate of this study, 

4 boys and 1 girl with age between 4 and 9 years. Data were obtained by direct observation 

method of behavior for technical of cursive register during the period of free play. 

Observations of children were divided in two steps with 3 sessions with each minimal period 

of 15 minutes. First step was developed in the special institution and second in the regular 

school. In the special education context, children present increase plays of make believe and 

manipulation and they had as main interaction partners their teachers. On the other hand, in 

the regular schools, physical exercise and manipulation plays were more frequents and 

children interacted more with partners than adults. Furthermore, we observed the active role 

of the autistic children in the starting of interaction episodes, mainly when they were with 

partners. We also indentified the presence of care behavior between children and its 

colleagues in the schools. We verified that factors such as time arrangemented to play, toy 

type and human material interfere in play expression and social interactions. All together, our 

results suggest that autistic children actively participate of play, interacting with partners and 

adults.  This work present a view changing on the possibilities of the autistic children, not 

only as intervention targets but too like partner in the socialization process and player 

subjects. 

 

Keywords: play, autistic children, context. 
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I – APRESENTAÇÃO 

 

 

O interesse pelo desenvolvimento infantil permeia toda a história da Psicologia. 

Piaget, Vigotsky, Freud e Wallon são alguns dos autores clássicos que se dedicaram a 

investigar a forma como a personalidade permanece e se modifica em função de experiências 

que o indivíduo experimenta desde o início da vida. Ainda que antagônicas em muitos 

aspectos, a maior parte das abordagens dominantes na Psicologia concebe que a compreensão 

dos acontecimentos que marcam a pessoa na infância pode ser determinante para a 

posteridade. Os estudos sobre apego, formação da personalidade e moralidade são exemplares 

dos temas analisados sob a ótica do desenvolvimento infantil. Mais especificamente, o 

brincar, um dos fenômenos mais característicos do período infantil, também se tornou alvo do 

interesse de muitos teóricos da Psicologia, curiosos por compreender os motivos e funções da 

prevalência da brincadeira durante um período tão extenso da vida humana. 

Minha atenção pelo desenvolvimento infantil também surgiu cedo quando, nos 

primeiros semestres do curso de Psicologia, comecei a participar de um grupo de pesquisa que 

estudava os modos de apropriação dos espaços públicos pelas crianças através da brincadeira 

na cidade de Salvador. Este estudo despertou minha atenção para o papel ativo das crianças 

diante de seu espaço e para a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil. 

Pouco depois, ainda na graduação, tive contato com outras experiências na área de 

saúde mental e conheci com mais profundidade o tema do autismo. A proximidade com 

ambos os temas deu início a um profundo interesse e a uma série de questões relacionadas ao 

transtorno, como a ausência de comunicação, o “mundo próprio”, a falta de simbolismo, a 

ausência de brincadeiras, etc. Foram essas últimas questões que me levaram a propor o 

projeto para o mestrado sobre as brincadeiras de crianças com autismo. A princípio, o tema 

era bastante amplo, limitado apenas ao fato de buscar qualificar as brincadeiras espontâneas 
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dessas crianças. Entretanto, com o tempo o projeto foi ganhando melhores contornos e incluiu 

também como fator importante o ambiente de ocorrência das brincadeiras. Assim, definimos 

que o espaço que a criança freqüentava no seu cotidiano possibilitaria compreender melhor a 

expressão do brincar. 

A escolha dos locais de observação não se deu à revelia de alguns indicadores: uma 

série de aspectos identificados na literatura fortaleciam a visão de que eram necessárias mais 

investigações acerca do brincar da criança autista em seus variados contextos de 

desenvolvimento, nos quais estavam familiarizadas (ex: Sautter, LeBlanc & Gillet, 2008). 

Assim sendo, definimos como locais de pesquisa os contextos de educação regular e especial, 

considerando-os como representativos dos principais espaços frequentados pelas crianças fora 

do ambiente familiar. 

Outro aspecto considerado neste trabalho foi a espontaneidade dos comportamentos. 

Apesar da variedade de estudos que relacionam a brincadeira e o desenvolvimento infantil de 

autistas, encontram-se na literatura vigente poucos relatos de pesquisas que se dedicaram a 

averiguar como se dá a brincadeira dessas crianças livre das intervenções diretas de adultos 

(Anderson, Moore, Godrey & Fletcher-Flinn, 2004; Libby, Powell, Messer, & Jordan, 1998; 

Macintosh & Dissanayake, 2006). Entretanto, é na brincadeira espontânea que são observados 

os mais diversos aspectos do desenvolvimento infantil, tais como o desenvolvimento de 

habilidades sociais, de linguagem e comunicação e a transmissão de conhecimentos sobre as 

brincadeiras. Em especial, a investigação em ambientes distintos quanto a possibilidade de 

interação com pares poderia trazer elucidações acerca do papel da brincadeira na socialização 

das crianças. 

Por outro lado, embora o autismo não seja um transtorno muito conhecido pela 

sociedade, de modo geral, e existam poucos estudos específicos sobre a prevalência de 

autistas no país, acredita-se que esse valor seja semelhante ao dos países onde estudos sobre 
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incidência foram primariamente realizados, com uma quantidade considerável de indivíduos 

atingidos. Os resultados de Ribeiro (2007), sobre uma pesquisa realizada em uma cidade do 

interior de São Paulo, nos permitem estimar que na cidade de Salvador, exista uma população 

de aproximadamente 25.455 indivíduos com transtornos invasivos do desenvolvimento (TID), 

sendo que fazem parte dos TIDs o Autismo Infantil, a Síndrome de Asperger, o Autismo 

Atípico, o Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Não Especificado, a Síndrome de Rett e 

o Transtorno Desintegrativo da Infância, sendo estes dois últimos de freqüência muito baixa 

nos estudos epidemiológicos. 

Apesar da quantidade de indivíduos na população e de a brincadeira ser um dos 

componentes diagnósticos do autismo, no Brasil existe poucas publicações sobre o assunto e 

os estudos encontrados seguem a mesma tendência internacional de utilização funcional da 

brincadeira (Klukiewcz, 2007; Tamanaha, Chiari, Perissinoto & Pedromônico, 2006).  

De acordo com estes achados, torna-se claro o estado incipiente da pesquisa nesse 

campo no país, sugerindo a necessidade de mais estudos na área, de modo a ampliar o 

conhecimento das características que são típicas da cultura e que podem influir de algum 

modo na expressão da brincadeira, haja vista que no grupo de brinquedo a criança possui um 

papel ativo, onde ela se constitui enquanto agente de assimilação, criação e transmissão de 

cultura (Carvalho e Pedrosa, 2002). 

A relevância dessa pesquisa reside também no fato dela possibilitar um espaço não só 

de estudo e investigação numa perspectiva mais naturalística, mas também de reflexão e 

ampliação de conhecimento em torno de um transtorno que ainda carrega consigo muito 

estigma e controvérsias, e que busca, em última instância, aumentar o escopo de investigação 

em áreas não priorizadas por estudos anteriores, como por exemplo, a consideração de 

aspectos como severidade do transtorno e utilização do espaço, através do uso da perspectiva 

evolucionista. Espera-se que este trabalho sirva como ferramenta para melhor 
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instrumentalização daqueles que lidam cotidianamente com crianças portadoras de autismo. 

Para alcançar tal intento organizamos o trabalho da seguinte forma: 

No Capítulo I apresentamos uma discussão sobre a dificuldade de caracterizar o 

brincar formalmente e delimitamos quais os parâmetros adotados por nós para considerar um 

comportamento como brincadeira. Posteriormente discutimos a importância da brincadeira do 

ponto de vista evolutivo, explicando os motivos que sugerem ser este um fenômeno 

selecionado por trazer benefícios que auxiliam a sobrevivência dos indivíduos que o possuem. 

Em seguida, fizemos uma breve caracterização do autismo, informando ao leitor quais os 

principais sintomas do transtorno e suas consequências a partir da perspectiva evolucionista. 

Após essa introdução ao transtorno, apresentamos os principais resultados encontrados na 

literatura a respeito das características da brincadeira desses sujeitos, as principais 

categorizações de brincadeiras e a discussão que associa a presença da brincadeira simbólica à 

capacidade de ter uma teoria da mente. Logo após, são discutidos os achados sobre interações 

durante o brincar entre crianças com autismo e, por fim, incluímos algumas ponderações 

sobre a importância de considerar o contexto educacional como contexto de desenvolvimento. 

Após a introdução teórica, situamos o nosso problema de pesquisa no Capítulo II, com 

um breve apanhado sobre o que nos motivou a realizar uma nova investigação nesta área. 

No Capítulo III apresentamos os objetivos geral e específicos, que pretendemos 

alcançar com a realização deste trabalho. Logo em seguida, no Capítulo IV expusemos o 

método utilizado para alcançar tais objetivos, explicitando o delineamento metodológico e o 

procedimento de coleta e análise de dados. Além disso, caracterizamos quem são e como 

foram escolhidos os participantes do estudo. Ainda neste capítulo informamos quais foram as 

considerações éticas utilizadas para proteger estes sujeitos de qualquer tipo de dano ou 

exposição. Por fim, para garantir o alcance dos objetivos referentes à contextualização dos 
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ambientes investigados, realizamos uma descrição dos diferentes ambientes escolares 

observados.  

Após serem feitos os esclarecimentos acerca do método, passamos ao Capítulo V, 

referente à apresentação, análise e discussão dos resultados encontrados. Para introduzir os 

dados, iniciamos com uma discussão acerca de como os episódios foram delimitados e 

quando consideramos um comportamento efetivamente como brincadeira. Em seguida, 

apresentamos a categorização utilizada em nosso estudo, bem como uma justificativa desta 

categorização e as adaptações realizadas para se tornarem apropriadas às peculiaridades dos 

nossos dados. Por fim, os resultados foram discutidos em dois grandes tópicos separados de 

acordo com o fato de pertencerem à instituição de educação especial ou à escola regular. As 

brincadeiras mais frequentes de cada situação foram discutidas em subitens e as diferenças 

mais evidentes foram debatidas em termos das peculiaridades de cada espaço, do tipo de 

brinquedo disponibilizado, da interação com crianças e do tempo reservado para a 

brincadeira. Ao final, discutimos o papel da interação social nos dois ambientes educacionais, 

por ser um ítem que se destacou em nossos registros, ainda que não fosse limitado unicamente 

aos eventos de brincadeiras observados e, ainda dentro desse ítem, discutimos a presença do 

cuidado entre as crianças na escola. 

Nas considerações finais retomamos as questões que deram início ao levantamento dos 

dados na literatura e aquelas que se constituíram como lacunas e que motivaram o 

desenvolvimento deste trabalho.  
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II– INTRODUÇÃO 

 

 

A brincadeira é considerada um fenômeno universal na infância e, de fato, a 

observação cotidiana de crianças revela que elas freqüentemente convertem quase toda 

atividade em brincadeira. Entretanto, entre crianças com desenvolvimento atípico, a 

brincadeira emerge de forma diversa, especialmente naquelas portadoras de transtornos 

globais do desenvolvimento, onde os próprios critérios diagnósticos incluem a identificação 

de algum comportamento disruptivo na brincadeira (DSM-IV-TR: American Psychiatric 

Association, 2002; CID-10: Organização Mundial de Saúde, 2003). 

A importância associada à brincadeira para o desenvolvimento infantil, bem como o 

seu caráter diferencial entre crianças autistas, nos faz pensar em diversas perguntas sobre os 

possíveis motivos para essa relação. Para iniciar nossa discussão, iremos expor as questões 

que serão condutoras das reflexões deste estudo: será que há diferença de expressão de 

comportamentos espontâneos, como a brincadeira, em ambientes distintos frequentados pela 

criança autista? Quais fatores influenciam a sua expressão? Para a brincadeira de crianças 

autistas importa se o ambiente é conhecido ou não? Se os parceiros são próximos ou não? Ou 

mesmo se a criança se comporta livremente no ambiente ou é conduzida durante a maior parte 

do tempo? Quais os tipos de brincadeiras mais frequentemente encontrados quando estes 

fatores são considerados?  

Além disso, as diferenças de concepção sobre o desenvolvimento ou o cotidiano 

escolar com seus horários, regras, disponibilidade de espaço, de material didático, brinquedos, 

equipamentos e de material humano interferem na expressão da brincadeira e nas interações 

aluno-aluno e aluno-professor?  

Essas são questões levantadas por nós e por estudiosos da área as quais procuraremos 

sistematizar de forma crítica apontando as prováveis lacunas que justificam teoricamente o 



19 

 

 

presente estudo. É válido ressaltar que não pretendemos esgotar todas as questões com a 

realização deste trabalho, mas pensamos que são questões orientadoras para apresentar os 

resultados já encontrados na literatura, e que a sua discussão pode oferecer caminhos para um 

entendimento mais amplo sobre quais são os principais elementos que interferem na 

expressão da brincadeira de crianças com autismo.  

 

O que é brincar? 

 

 

Este trabalho terá como foco a brincadeira de crianças que têm autismo, um transtorno 

que afeta severamente o modo de interagir e comunicar-se com as outras pessoas. A 

brincadeira foi escolhida como objeto de estudo destes sujeitos por apresentar-se de modo 

diferenciado, quer seja empobrecido, quer seja ausente. Tal fato é digno de atenção, pois a 

espécie humana é caracterizada como lúdica e curiosa, já que, especialmente durante a 

infância, a brincadeira faz parte do seu repertório comportamental independentemente do 

local e do momento histórico no qual viva.  

Essa presença marcante da brincadeira durante um período tão longo, como é a 

infância humana (quase um terço da vida do indivíduo), tem chamado a atenção das mais 

variadas áreas de investigação (psicologia, antropologia, sociologia, educação). Estudos sobre 

cultura na infância, sobre descobertas de brinquedos em períodos bastante antigos da história 

da humanidade, sobre a importância da ludicidade no desenvolvimento humano e sobre a 

brincadeira como meio de lidar com a realidade são apenas alguns dos temas que direcionam 

a investigação desses estudos. Entretanto, apesar de amplamente estudada, definir brincadeira 

tem sido uma tarefa árdua, pois “brincar” inclui um amplo espectro de atividades e nenhuma 

delas sozinha é representativa do fenômeno em si. Além disso, o termo está tão presente na 

linguagem cotidiana, que o seu uso se torna vago e até pessoal e idiossincrático (Johnson, 
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Christie & Yawkey, 1999). Há autores que, inclusive, defendem que o esforço para definir a 

brincadeira deveria ser deixado de lado, pois nenhum resultado seria suficiente para dar conta 

do fenômeno (Chalmers, 1984). 

Entretanto, quando a brincadeira se torna alvo de estudo, identificá-la da forma mais 

clara possível conduz a um maior rigor metodológico, pois nos permite diferenciá-la de outros 

comportamentos próximos ou semelhantes à brincadeira. Isso resulta ainda mais importante 

quando os sujeitos investigados reconhecidamente desempenham esta atividade com algumas 

limitações, como é o caso das crianças com autismo. Por isso, iremos apresentar adiante 

algumas definições estabelecidas por especialistas na área, concluindo com aquela que nos 

parece ser a que melhor abarca as principais características do fenômeno. 

Groos (1896) foi um dos primeiros estudiosos a se preocupar com a função da 

existência da brincadeira na vida do animal jovem. De acordo com esse autor, a brincadeira 

seria útil para formar um adulto mais competente, pois quando o animal nasce ele geralmente 

não possui todo o repertório comportamental que lhe será necessário dominar na fase adulta. 

A brincadeira seria o meio pelo qual os indivíduos jovens treinariam e aperfeiçoariam 

habilidades para a vida adulta. 

Além de Groos (1896), outras teorias clássicas da brincadeira tentaram explicar os 

motivos da existência da brincadeira na infância humana. A grande maioria baseava-se mais 

em reflexões filosóficas do que empíricas. As principais teorias variaram suas investidas entre 

explicações do tipo energético e do tipo instintivo. As primeiras indicavam que a brincadeira 

ou era um comportamento sem objetivo que servia para o animal jovem gastar a energia 

acumulada em excesso ou, ao contrário, seria uma forma de restaurar a energia perdida no 

trabalho. O segundo grupo de teorias defendia que a brincadeira humana seria ou uma 

recapitulação da história dos ancestrais do homem, na medida em que a sequência de 

aparecimento das brincadeiras na infância seguiria a ordem de animal, selvagem, homens 
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tribais, etc., servindo, portanto, para o ser humano deixar para trás os instintos que não 

precisava mais na vida moderna, ou no sentido oposto, a brincadeira seria importante para 

formar novos instintos que seriam importantes para a vida adulta, conforme proposto por 

Groos (Johnson, Christie & Yawkey, 1999). 

Ainda que uma parte dessas teorias permaneça no discurso do senso comum, muitas 

delas foram superadas por evidências que mostraram a sua ineficácia explicativa e por uma 

série de estudos empíricos que recolocam a importância da brincadeira no desenvolvimento 

infantil. 

Os principais teóricos modernos da área do desenvolvimento têm se ocupado do tema 

e proposto distintas funções à brincadeira: a depender da abordagem, a brincadeira pode 

refletir, pode resultar ou pode reforçar o desenvolvimento da criança (Johnson, Christie & 

Yawkey, 1999). 

Exemplos do primeito tipo podem ser representados pela teoria de Piaget (1975), que 

defende que na infância a criança se engaja em uma sequência de comportamentos cada vez 

mais complexos e próximos ao do padrão adulto; assim, o tipo de brincadeira no qual a 

criança se envolve em cada estágio da vida seria indicador do seu nível de desenvolvimento 

cognitivo, mas não somente isso, a brincadeira também ajudaria a consolidar habilidades 

recém-adquiridas. 

Já para Vygotsky (1984), a brincadeira consistiria em um meio importante para a 

criança desenvolver o pensamento abstrato. Crianças pequenas têm dificuldade de separar o 

significado do objeto, mas na brincadeira conseguem fazê-lo e começam a representar. A zona 

de desenvolvimento proximal é mais um conceito da teoria de Viygotsky que ajuda a entender 

a brincadeira como uma espécie de andaime para o desenvolvimento infantil. A zona de 

desenvolvimento proximal é representada pela diferença entre dois níveis de 

desenvolvimento: o real, caraterizado por aquelas habilidades já estabelecidas pela criança, e 
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o potencial, que consiste nas habilidades que a criança não é capaz de desempenhar sozinha, 

mas que consegue fazer se obtiver ajuda de um companheiro mais habilidoso. A brincadeira, 

neste caso, poderia consistir em uma zona de desenvolvimento proximal porque nela a criança 

pode apresentar habilidades que ainda não estão estabelecidas em outras situações. 

As teorias citadas associam diretamente a presença da brincadeira ao desenvolvimento 

cognitivo do indivíduo e focam a atenção na brincadeira humana. Entretanto, outros autores 

têm feito um esforço de explicar a brincadeira de modo amplo o suficiente para abarcar 

também o comportamento de outras espécies que possuem a brincadeira em seu repertório 

comportamental. Nesse sentido, um objetivo que os orienta é o de tentar identificar quais 

aspectos são comuns à maior parte dos animais quando da expressão da brincadeira. 

Algumas definições, como a de Brougère, associam a brincadeira especialmente ao 

seu caráter prazeroso: um “comportamento pode ser identificado como brincadeira na medida 

em que não se origina de nenhuma obrigação senão daquela que é livremente consentida, não 

parecendo buscar nenhum resultado além do prazer que a atividade proporciona” (Brougère, 

1995, p.61). 

Jonhson, Christie e Yawkey (1999) sistematizaram os fatores disposicionais que 

caracterizariam a brincadeira, apontados por uma série de autores, seriam eles a não-

literalidade, a motivação intrínseca, o processo de orientação para o processo e não para o 

fim, a livre escolha e o afeto positivo. Assim, brincadeira seria qualquer atividade que 

abrangesse a maior parte das características mencionadas, incluindo atividades que têm 

elementos de espontaneidade, como a música e a arte. 

Justamente pela sua amplitude, a delimitação utilizada por Jonhson, Christie e Yawkey 

(1999) não ajuda a distinguir muito claramente o que é brincadeira daquilo que seria apenas 

uma atividade lúdica ou prazerosa. Pensamos que a proposta de Burghardt (2005) se coaduna 

mais com a tentativa de criação de uma definição ampla o suficiente para incluir 
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comportamentos presentes também entre outras espécies, mas também suficientemente 

restrita para excluir outros comportamentos lúdicos. 

No intuito de auxiliar a identificação do fenômeno de forma relativamente rigorosa, 

Burghardt (2005) propôs um grupo de cinco critérios identificadores da brincadeira, 

compatíveis com a visão evolucionista do desenvolvimento, a saber: função imediata 

limitada; comportamento intrinsecamente motivado; diferença temporal ou estrutural; 

ocorrência repetida e em ambiente relaxado. 

A definição proposta pelo autor supracitado tem como vantagens adicionais o fato de 

se destinar a distinguir a brincadeira de outros fenômenos com os quais costuma ser 

confundida, como exploração, curiosidade e comportamento estereotipado, este último de alta 

freqüência no comportamento de crianças autistas. 

A ocorrência repetida seria o critério mais facilmente expresso por crianças autistas 

por conta de suas tendências à repetição; no entanto, Burghardt (2005) salienta a distinção 

entre um comportamento que é realizado repetidamente de forma similar (brincadeira) e 

aquele que é estereotipado rigidamente, que pode se constituir, a depender do repertório 

comportamental da espécie, como um comportamento compulsivo. Ainda de acordo com este 

autor, as estereotipias ou compulsões ocorrem mais freqüentemente quando o sujeito está 

submetido a algum estresse ou conflito. 

Os achados de Bruckner e Yoder (2007) de que o uso restrito e repetitivo de 

determinados objetos por crianças autistas tem impactos no desenvolvimento de habilidades 

sociais apóiam a proposta de Burghardt.  

A ocorrência em ambiente relaxado, por sua vez, refere-se à necessidade de um 

ambiente seguro para que o comportamento seja expresso, ou seja, em situações de crise e de 

fatores que causem altos níveis de estresse, é possível que a brincadeira se coloque de forma 

limitada. Assim, vale à pena considerar que um ambiente familiar para a criança, onde esteja 
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próxima a pares conhecidos e onde possa envolver-se de forma relaxada em suas atividades, 

torna-se uma questão que necessita de maior atenção na construção de projetos que visam a 

avaliar a brincadeira de crianças autistas. 

Burghardt (2005) considera também que a brincadeira possui um componente 

motivacional endógeno, ou seja, a criança teria uma tendência a brincar de forma 

relativamente independente de estimulações ou motivações externas. Lordelo e Bichara 

(2009) também sustentam a ideia de que as crianças têm uma alta motivação para a 

brincadeira. Tal fato pode ser constatado indiretamente através de experimentos que privam 

crianças voluntariamente de atividades de brincadeira; após o período de privação, os níveis 

de atividade tandem a aumentar sensivelmente, o que sugere um caráter adaptativo para este 

comportamento.  

A despeito de tais resultados, a maior parte dos estudos relacionados ao brincar em 

crianças autistas tem sugerido a necessidade de maior estimulação para a ocorrência e 

enriquecimento do comportamento, baseados na observação de que a brincadeira dessas 

crianças ocorre, geralmente, em freqüência, duração e complexidade inferior a de grupos 

controle (Jordan, 2003; Kok, Kong & Bernard-Opitz, 2002; Sherratt, 2002). Alguns desses 

estudos procuram desenvolver / encorajar / aumentar ou ensinar o envolvimento das crianças 

em brincadeiras (Van Berckelaer-Ownes, 2003; Stahmer, 2003), inclusive com técnicas de 

treinamento para os pais (Solomon, Necheles, Ferch & Bruckman, 2007). Outra perspectiva 

bastante freqüente é desenvolver habilidades nas áreas que são predominantemente 

deficitárias em crianças autistas, como a interação social, comunicação e imaginação, 

utilizando da brincadeira (Keen et al., 2007; Legoff & Sherman, 2006; Zercher, Hunt, Schuler 

& Webster, 2001).  

Por fim, o critério referente à função imediata limitada da brincadeira de Burghardt 

(2005) remete à necessidade de considerar que este comportamento pode não ter resultados 
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observáveis a curto prazo. Entretanto, a ausência de um comportamento que é tão primário na 

vida da maior parte dos indivíduos jovens da espécie humana, deve ter algum tipo de 

implicação, talvez ainda a curto prazo. 

 

A perspectiva evolucionista e a brincadeira 

 

 

A brincadeira espontânea de crianças autistas está inserida num contexto mais amplo 

de investigação, que admite a brincadeira como um componente central para o entendimento 

do desenvolvimento infantil. Considerando-se que as principais dificuldades enfrentadas por 

indivíduos autistas localizam-se na área da sociabilidade, coloca-se a questão: Por que um 

fenômeno considerado universal, a saber, a brincadeira, surge de modo tão diferenciado no 

autismo? 

A constatação da presença universal da brincadeira na infância sugere que tal 

comportamento deva ter grande importância para o desenvolvimento das crianças. Os teóricos 

que adotam a perspectiva evolucionista, baseada nos pressupostos da teoria da evolução das 

espécies de Darwin, defendem que o brincar consiste numa característica selecionada pela 

espécie por ser importante para a sua sobrevivência. Dentro desta perspectiva, o tempo 

estendido da infância humana é considerado como um momento importante para o 

amadurecimento de determinadas estruturas e funções do organismo e a brincadeira teria 

papel fundamental neste desenvolvimento. 

Para Pellegrini, Dupuis e Smith (2007), a brincadeira durante o período de imaturidade 

humana representa um exemplo paradigmático de um comportamento em ambos os níveis 

ontogenético e filogenético. Isto porque o Homo sapiens consiste em uma espécie neotênica, 

em que o bebê nasce de forma relativamente precoce e preserva na fase adulta características 

físicas semelhantes aos dos indivíduos jovens. Além disso, a infância do ser humano é 
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bastante estendida quando comparada com a de outros primatas, como resultado de um 

desenvolvimento ontogenético mais lento.  

Em conseqüência à relativa prematuridade do bebê humano, a criança nasce com 

poucas habilidades completamente desenvolvidas. Entretanto, a posse de um cérebro 

relativamente grande e o tempo longo da infância, habilitam o indivíduo a explorar os 

recursos do ambiente e, conseqüentemente, a aprender os meios necessários para a própria 

sobrevivência. A aprendizagem através da experiência ocorre especialmente em animais não 

especializados, como a espécie humana, e a brincadeira parece ser um modo importante de 

experimentação e aprendizagem. 

Lordelo e Bichara (2009) discutem a possibilidade de a neotenia humana ser uma 

adaptação. A presença desta característica entre todos os membros da espécie e o 

reconhecimento de um design especial, definido em termos de economia, eficiência, 

complexidade, precisão, especialização e confiabilidade, são aspectos que apóiam a ideia de 

que a infância humana longa foi selecionada, dentre outras alternativas, por aumentar a 

aptidão e as chances de sobrevivência de seus indivíduos. Em acordo com o primeiro aspecto, 

a neotenia é compartilhada com nossos ancestrais e parentes filogeneticamente próximos e 

está relacionada com o tipo de história de vida próprio da espécie: tempo de vida longo, 

poucos filhos, nascimentos únicos, maturação retardada, corpos grandes e alta capacidade de 

socialização, classificado como estratégia K. Em relação ao segundo aspecto, as autoras 

defendem que a necessidade de desenvolvimento de um cérebro inacabado, como o humano, 

requer o envolvimento do organismo em experiências com o meio, o que permite que se torne 

cada vez mais especializado em seu ambiente, fato somente possível devido à plasticidade 

deste mesmo cérebro nos anos iniciais da vida. 
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Vale a pena destacar que a sobrevivência de uma espécie se dá através da seleção dos 

indivíduos e não de grupos, ou seja, indivíduos bem adaptados ao ambiente tendem a gerar 

mais descendentes, que herdam tais capacidades.  

Dessa forma, a brincadeira durante o período juvenil foi um comportamento 

selecionado, não para a sobrevivência na cultura moderna, mas pelo seu valor adaptativo no 

ambiente evolucionário. Sendo assim, uma característica que foi adaptativa para nossos 

ancestrais poderia não continuar o sendo para os humanos contemporâneos, mas permanecer 

presente, desde que não fosse suficientemente prejudicial a ponto de resultar em extinção da 

espécie, ou caso tivesse um impacto neutro na evolução, não interferindo no seu potencial 

reprodutivo (Bjorklund, 1997). No entanto, as considerações acerca do papel da brincadeira 

na infância contemporânea sugerem a existência de fatores positivos para a sobrevivência da 

espécie na atualidade. 

Em relação à ontogenia, a brincadeira é observada desenvolvendo-se de forma regular 

em termos de idade de aparecimento e declínio. Assim, por exemplo, todas as formas de 

brincadeira são precedidas pela exploração (Pellegrini & Smith, 1998), em seguida, a 

brincadeira se desenvolve em formas que são qualitativamente diferentes ao longo do tempo, 

até o surgimento de comportamentos que são aparentemente similares aos de um adulto. Tais 

comportamentos são tipicamente exagerados e, possivelmente, possuem importância para o 

desenvolvimento subseqüente (Pellegrini et al., 2007). 

Apesar dos benefícios para a fase adulta serem bastante reconhecidos por boa parte 

dos estudiosos do desenvolvimento infantil, estudos recentes na área, compatíveis com a idéia 

de que a infância não é apenas um período preparatório para a fase adulta, mas uma fase 

importante em si, têm considerado que a brincadeira possui benefícios a curto prazo 

(Bjorklund, 1997; Pellegrini et al., 2007; Pellegrini & Smith, 1998). Dessa forma, alguns 
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aspectos da brincadeira podem ser preparatórios para as demandas físicas, sociais e cognitivas 

particulares do ambiente da própria infância (Bjorklund, 1997). 

A hipótese de que a brincadeira tem efeitos imediatos e não apenas retardados baseia-

se em duas premissas: a primeira assume que o trabalho de seleção natural não se restringe 

apenas aos efeitos para a maturidade; e a segunda que, para um comportamento ser 

selecionado, os benefícios associados devem ser maiores que os custos (Pellegrini et al., 

2007). 

Com o objetivo de calcular os custos associados à brincadeira, Pellegrini, Horvat e 

Huberty (1998) realizaram um estudo com crianças de escolas primárias da Geórgia durante o 

horário de recreação. Os autores encontraram que as crianças gastaram cerca de 6% do seu 

“orçamento” total de energia quando brincavam, sendo os custos das brincadeiras físicas 

(exercício físico) superiores aos de outros tipos de comportamento e brincadeira. Estes 

resultados apóiam a ideia de que a brincadeira é relativamente custosa quando a criança passa 

por períodos de sedentarismo e, em seguida, tem oportunidade para se envolver em 

comportamentos vigorosos, como é o caso do período de recreação nas escolas. Entretanto, de 

modo geral, estes achados também sugerem que o custo da brincadeira não é muito alto, 

especialmente quando se considera que crianças tendem a brincar menos em situações mais 

ordinárias da vida, o que dá suporte à concepção de que os benefícios da brincadeira devem 

ser mais imediatos. 

Sendo assim, embora a brincadeira possa ser custosa em termos de dispêndio calórico, 

de tempo e de riscos para a sobrevivência, como a exposição do sujeito a predadores, os 

benefícios associados têm implicações importantes para a função e possível seleção natural do 

comportamento.  

Atualmente a atenção para os benefícios imediatos da brincadeira têm ganhado 

destaque, especialmente porque as vantagens para o desenvolvimento posterior podem não ser 
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evidentes, haja vista que o desenvolvimento apresenta descontinuidades. Em acordo com este 

pensamento, Pellegrini et al. (2007) mencionam como principal benefício a curto prazo 

propiciado pela brincadeira a geração de comportamentos e estratégias inovadoras, 

principalmente na brincadeira social. De forma semelhante, Spinka, Newberry e Bekoff 

(2001) sugerem que a brincadeira consiste em uma espécie de treino para eventos 

inesperados, tanto emocionais quanto motores, nos quais o indivíduo inexperiente poderia, 

por exemplo, perder o controle, se desequilibrar e cair ou ser mais facilmente atacado por um 

predador. Pellegrini & Smith (1998) também enumeram como benefícios imediatos a boa 

forma física, possibilitada pela brincadeira motora; as habilidades de luta e dominância 

desenvolvidas nas brincadeiras turbulentas; e as habilidades afiliativas e de teoria da mente, 

que se desenvolvem principalmente nas brincadeiras social e simbólica.  

Tais considerações acerca da importância da brincadeira na ontogenia sugerem que o 

estudo deste fenômeno no autismo pode trazer informações importantes para a compreensão 

de como estão relacionados aspectos críticos do desenvolvimento infantil, tais como 

amadurecimento de habilidades sociais, cognitivas e comunicativas, a partir da investigação 

de como esses comportamentos se expressam em crianças que têm como principais 

dificuldades desenvolvimentais os prejuízos nas áreas de interação social, comunicação e 

imaginação. 

É possível conjecturar, a partir do enfoque evolucionista, que a brincadeira 

empobrecida de crianças autistas possa ter conseqüências no período desenvolvimental, desde 

os mais imediatos, como o reforço dos prejuízos típicos do próprio transtorno, bem como 

efeitos danosos mais distais. Dessa forma, a baixa freqüência de envolvimento em atividades 

que oportunizam o desenvolvimento dessas habilidades, sendo a brincadeira o principal 

espaço para tal na infância, possibilita predizer as conseqüências negativas também para o 

desenvolvimento adulto. Ou seja, os déficits característicos do transtorno prejudicam a 
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aparição do fenômeno (a brincadeira), e a ausência deste, por sua vez, possivelmente conduz a 

atrasos no desenvolvimento de habilidades importantes para a adaptação do sujeito numa 

sociedade complexa. 

Entretanto, vale a pena considerar que as descontinuidades no desenvolvimento 

sugerem que a brincadeira em si pode não ser determinante para o desenvolvimento de todas 

as habilidades importantes para a vida adulta do sujeito. De forma que alguns indivíduos 

desenvolvem habilidades em áreas específicas, apesar de apresentarem atrasos globais no 

desenvolvimento. 

Devido às evidências de empobrecimento na expressão de comportamentos de brincar 

em crianças autistas, faz-se necessária uma definição mais precisa dos comportamentos 

visados para investigação no atual trabalho. Estes incluem uma breve caracterização sobre os 

principais sintomas do autismo e como estes se refletem no comportamento da criança, a 

explicitação do que será considerado como brincadeira espontânea em crianças autistas e o 

apreço dos elementos constitutivos desta relação, tais como as categorizações existentes na 

literatura sobre os principais tipos de brincadeira, assim como as interações. 

 

Autismo: Caracterização geral  

 

 

Desde que foi descrito pela primeira vez por Leo Kanner, em 1943, o conhecimento 

acerca do autismo infantil se expandiu, das teorias iniciais das “mães geladeiras” até as 

descobertas mais recentes de genes associados à manifestação do transtorno. Estudos mais 

atuais sobre autismo na neurobiologia indicam a influência dos sistemas subcorticais, como o 

cérebro socioemocional, como importantes no desenvolvimento dos prejuízos autistas 

(Denckla, 2009). 
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Apesar da evidente ampliação do conhecimento sobre o autismo desde que foi 

descoberto, foi só depois de quase 40 anos da descrição de Kanner que o Manual Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM III; APA, 1980), introduziu a expressão 

“transtorno global do desenvolvimento”, referindo-se a um grupo de transtornos que 

compartilhavam as características do autismo clássico com déficits profundos no 

relacionamento social. Mais recentemente, foram estabelecidas subcategorias para os 

transtornos globais do desenvolvimento no DSM-IV-TR (2002), que se baseiam 

principalmente no número e na distribuição dos critérios comportamentais. Essas 

subcategorias colocam os transtornos globais do desenvolvimento num continuum quanto a 

gravidade, considerando a idade de início. Apesar disso, à exceção da síndrome de Rett, as 

subcategorias não satisfazem os critérios de um transtorno biologicamente específico e não 

são excludentes, o que impede uma classificação exata (Tuchman & Rapin, 2009). Assim, o 

espectro autista pode variar de um grau de comprometimento mais severo (autistas de baixo 

funcionamento) aos menos comprometidos (autistas de alto funcionamento). 

Independentemente do grau de severidade, os tipos de sintomas variam de indivíduo 

para indivíduo, embora, de modo geral, algumas características sejam recorrentes, como os 

comprometimentos na interação social, na comunicação e nos padrões de comportamentos e 

atividades restritos e repetitivos. Os comprometimentos na interação social podem ser 

observados através de dificuldades na espontaneidade para interagir, para compreender os 

jogos sociais e para estabelecer amizades com pares.  

Na comunicação os sintomas apresentam-se através do atraso ou alteração na 

aquisição de linguagem, com algumas crianças demorando anos para aprender a falar ou 

começando a falar frases complexas repentinamente, dispensando o avanço gradual através do 

balbucio. Além disso, observa-se: o uso estereotipado e repetitivo da linguagem, sem 

entonação ou uso funcional, sendo freqüente a repetição de frases fora do contexto onde 
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fariam sentido; uma inabilidade para iniciar e manter uma conversação; inversão pronominal, 

na qual as crianças têm dificuldade para usar pronomes pessoais; presença de ecolalia 

imediata ou tardia, que refere-se a repetição de frases escutadas imediatamente ou em 

contextos diferentes sem adequação aparente à situação em que é utilizada, além de 

comprometimentos no uso da linguagem verbal e não verbal. 

Por fim, os padrões de comportamentos e atividades restritos e repetitivos podem ser 

observados na resistência a mudanças nas atividades cotidianas e na insistência em rituais de 

comportamento e maneirismos motores. Outras características comportamentais têm sido 

observadas em muitos autistas, embora não façam parte dos critérios diagnósticos, como os 

atrasos na marcha, alterações no sono, epilepsia, responsividade atípica a estímulos em 

alguma ou em todas as modalidades sensoriais, etc. (Tuchman & Rapin, 2009). 

Como pode ser observado, o diagnóstico de autismo é basicamente feito através de 

critérios comportamentais, com base em manuais diagnósticos internacionais (DSM-IV-TR, 

2002; CID-10, 2003), pois não existem marcadores biológicos para que se identifique 

diretamente o transtorno. Os exames clínicos, em geral, são usados para afastar a 

possibilidade de os sintomas serem devido a causas orgânicas. Apesar disso, a freqüência de 

comorbidades, tais como epilepsia e retardo mental, não são raras nesses sujeitos.  

De acordo com o DSM-IV-TR (2002), os principais sintomas do autismo podem ser 

observados antes dos três anos de idade, fato que justifica o uso do termo autismo infantil, 

mas, apesar disso, os sintomas também podem aparecer tardiamente. A literatura clássica 

também registra uma diferença significativa na incidência de autismo entre os sexos, com 

uma proporção de três a quatro meninos para cada menina afetada (Ferrando-Lucas et al., 

2002), sendo o grau de severidade maior entre elas. 

Indivíduos com Síndrome de Asperger apresentam sintomas semelhantes ao autismo, 

mas diferem em alguns aspectos, como desenvolvimento cognitivo, da linguagem, e 
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desenvolvimento de habilidades de autocuidados próprios da idade, que são qualitativamente 

melhores que o de crianças autistas (DSM-IV-TR, 2002). Devido a essas diferenças bem 

descritas na literatura, os casos de Síndrome de Asperger não serão alvo do presente estudo. 

Identificar os principais sintomas que crianças autistas apresentam pode ser relevante 

na medida em que tais comportamentos podem estar presentes nas atividades lúdicas dessas 

crianças. No tópico seguinte trataremos das possíveis implicações do autismo para o 

desenvolvimento, de acordo com a perspectiva evolucionista.  

 

O autismo sob o ponto de vista da Psicologia Evolucionista 

 

 

A Psicologia Evolucionista considera que, de modo semelhante às características 

físicas, as capacidades cognitivas e emocionais e seus comportamentos correspondentes, 

evoluíram em função de problemas de relevância adaptativa. De acordo com Luz e Bussab 

(2009), a prevalência na população de transtornos que atrapalham o desempenho dos 

indivíduos para atividades mínimas de sobrevivência compromete aparentemente as idéias 

darwinistas de aptidão para a sobrevivência e reprodução. Entretanto tal idéia não corresponde 

à realidade. Doenças e psicopatologias têm sido alvo da atenção de psicólogos evolucionistas, 

que as consideram como respostas desproporcionais ou inadequadas às demandas pela 

sobrevivência, ou como resultantes de permutas adaptativas que tiveram vantagens colaterais. 

Diante disso, cabe questionar se de fato existiriam vantagens nos sintomas apresentados por 

indivíduos autistas. Caso sim, quais seriam eles? Vale à pena destacar que os estudos em 

psicologia evolucionista com estes sujeitos ainda são bastante limitados. Nos próximos 

parágrafos segue uma exposição com as discussões mais atuais nesta área. 
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Para melhor compreender como tem sido concebido o processo de constância de 

doenças, especialmente, de psicopatologias ao longo do processo evolutivo, torna-se 

necessário caracterizar alguns termos importantes, tais como doença, patologia, sintoma, e 

vantagens colaterais. 

Os termos doença, saúde e patologia têm sido tratados classicamente de modo 

comparativo, em relação à média da população, sendo a normalidade entendida a partir de um 

prisma estatístico e a saúde como a prontidão para o funcionamento normal (Luz e Bussab, 

2009). A patologia, por sua vez, corresponderia a uma disfunção no funcionamento que 

levaria a um quadro de insuficiência para manutenção das funções vitais. 

De acordo com Luz e Bussab (2009), a eleição dos sinais e sintomas como unidade de 

funcionamento dos organismos configura-se como mais útil do que o uso do termo “doença”, 

porque os sintomas possuem grande valor de defesa para o organismo; enquanto a doença em 

si corresponde à manifestação de uma série de sintomas, que podem ser comuns a muitas 

outras doenças. Assim, sintomas como febre, dor e inchaço funcionariam como mecanismos 

de defesa que foram selecionados ao longo da evolução como estratégias associadas ao 

aumento de sobrevivência no ambiente de adaptação evolutiva. De modo semelhante, reações 

de raiva, tristeza e dor podem ser vistos como análogos aos sintomas físicos, ou seja, como 

mecanismos de defesa adaptados a eventos ameaçadores, como agressões, perdas ou 

ferimentos.  

O questionamento sobre a função de um determinado sintoma conduz à busca dos 

sistemas comportamentais que possam dar subsídios em uma explicação de tipo evolucionista. 

De acordo com Luz, Brüne & Bussab (2004), os “sistemas funcionais” correspondem a 

comportamentos que foram moldados pela seleção natural e de cuja eficácia a espécie 

depende para sobreviver. Uma vez identificado o sistema e constatada sua funcionalidade, 

trata-se de investigar os fatores determinantes nos níveis próximo e último. 
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O nível de causalidade próxima do fenômeno refere-se ao valor adaptativo imediato, 

em termos de ontogênese e de causação imediata, que pode ser satisfatório ou não; enquanto a 

causalidade última corresponde à evolução do processo psicológico em questão no ambiente 

de adaptabilidade evolutiva, que resultou em traços adaptativos e não adaptativos. É no nível 

último que se deve procurar um sistema funcional que lhe esclareça a ocorrência, 

considerando as circunstâncias em que tais traços poderiam ser adaptativos (Luz, Brüne & 

Bussab, 2004). Como é sabido, o processo de seleção, de modo geral, ocorre de modo 

bastante lento e gradual, o que justifica, em parte, a persistência de traços não adaptativos nos 

dias atuais. 

As estratégias de seleção e adaptação dos organismos ao meio devem levar em 

consideração a equação de custos e benefícios. Luz e Bussab (2009) chamam atenção para o 

que eles denominam complexo co-adaptado, no qual a perpetuação de um traço limitante deve 

ser observada a partir do organismo como um todo, pois há características que trazem tanto 

prejuízos quanto benefícios. Dessa forma, a noção de eficiência adaptativa é relativa, 

considerando-se as causas próximas e últimas.  

De acordo com Brüne e Brüne-Cohrs (2006), a capacidade de inferir estados mentais 

próprios e de outros indivíduos, conhecida como “teoria da mente”, teria papel central na vida 

humana, portanto, qualquer disfunção nesta capacidade cognitiva deveria provocar danos no 

funcionamento social. Isto porque, do ponto de vista da psicologia evolucionista, a 

inteligência, incluindo a teoria da mente, teria evoluído para facilitar a detecção de trapaceiros 

e reforçar a cooperação em espécies que vivem em grupos sociais, como é o caso dos primatas 

de modo geral, e da espécie humana de modo mais extremo, nos quais o sucesso na interação 

social resulta em vantagens no compartilhamento de alimento, na distribuição de recursos e na 

conquista de parceiros sexuais. Por outro lado, a teoria da mente surge às expensas de uma 
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lenta maturação e uma reprodução tardia, conforme discutido anteriormente a respeito da 

neotenia. 

Brüne e Brüne-Cohrs (2006) propõem que a ausência e o empobrecimento na 

expressão da teoria da mente podem estar subjacentes a muitos dos distúrbios 

psicopatológicos conhecidos, como as psicopatias, os distúrbios afetivos, a esquizofrenia e 

nos danos e distúrbios degenerativos cerebrais. Entretanto, é nos distúrbios do espectro autista 

que se concentram as maiores discussões acerca da falha do desenvolvimento da teoria da 

mente. 

Distúrbios na teoria da mente têm sido freqüentemente usados para explicar os 

sintomas comportamentais em crianças no espectro autista, pois as suas falhas no 

estabelecimento de relacionamentos emocionais, a evitação de contatos visual e corporal e o 

uso de recursos lingüísticos de modo anormal ou empobrecido, sugerem um empobrecimento 

em apreciar estados mentais em outros indivíduos, mesmo que outras capacidades cognitivas 

estejam intactas (Leslie, 1987; Brüne e Brüne-Cohrs, 2006). Em contrapartida, crianças com 

atraso cognitivo significativo, como portadores de Síndrome de Down, demonstram melhor 

desempenho em ações que evidenciam teoria da mente, como atenção compartilhada (Brown 

& Whiten, 2000) e tarefas de falsas crenças (p.ex: “Problema de Sally-Anne” de Frith & Frith, 

1999), do que crianças autistas, até quando situações do dia-a-dia são usadas, como no 

reconhecimento de emoções complexas e estados mentais em contextos sociais (Ofer, Baron-

Cohen & Yael, 2008). 

O “Problema de Sally-Anne” consiste em um experimento clássico para detectar 

indícios de “falsa crença”; neste problema a criança é apresentada a uma encenação em que 

uma personagem (Sally) entra e guarda um objeto em um local X (uma caixa) e sai de cena, 

em seguida entra outra personagem (Anne), que retira o objeto de X e coloca no lugar Y (uma 
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cesta) e sai. A primeira personagem (Sally) retorna à cena em busca do objeto. Nesse 

momento a cena é interrompida e pergunta-se ao sujeito: Onde Sally irá procurar o objeto? 

Crianças com até três anos de idade têm dificuldade de entender que as pessoas podem 

ter representações diferentes de uma mesma realidade e tendem a responder que Sally irá 

procurar o objeto no local Y, ignorando a falsa crença da personagem; por outro lado, quase 

100% das crianças com mais de seis anos respondem corretamente, indicando o local X como 

o local em que Sally irá procurar o objeto, pois foi onde ela o guardou. De acordo com Frith e 

Frith (1999), a maior parte das crianças com autismo, até mesmo na adolescência, falha na 

resposta, dizendo que Sally irá procurar a bola onde ela realmente está. 

Pesquisas neurobiológicas têm avançado indicando a influência de áreas cerebrais 

específicas no desenvolvimento da teoria da mente, especialmente as áreas responsáveis pelo 

que é denominado de “cérebro social”, que corresponderia a uma variedade de estruturas 

neurais que desempenhariam papel chave na construção de comportamentos sociais que 

medeiam as representações perceptuais de estímulos socialmente relevantes. Além disso, 

teorias sobre o papel de hormônios no aumento do risco de incidência do autismo têm se 

expandido, como a teoria do cérebro extremamente masculino (Knickmeyer, Wheelwright & 

Baron-Cohen, 2008). 

 

A brincadeira espontânea entre coetâneos 

 

Apesar da variedade de estudos que relacionam a brincadeira e o desenvolvimento 

infantil de autistas, encontram-se na literatura vigente poucos relatos de pesquisas que se 

dedicaram a averiguar como se dá a brincadeira dessas crianças livre das intervenções diretas 

de adultos (Anderson et al., 2004; Libby et al., 1998; Macintosh & Dissanayake, 2006). A 

maior parte dos estudos tem se dedicado a comparar os efeitos de brincadeiras estruturadas e 
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brincadeiras facilitadas para o desenvolvimento de determinadas habilidades, como 

comunicação, interação, brincadeira simbólica e outros tipos de brincadeiras de forma 

espontânea entre crianças autistas (Kok et al., 2002; Blanc, Adrien, Roux, & Barthélémy, 

2005; Jahr & Eldevik, 2007; Sherratt, 2002). 

Embora os resultados apontem para os ganhos obtidos através da estruturação das 

atividades lúdicas dessas crianças, teóricos do desenvolvimento infantil sugerem que a 

brincadeira que ocorre entre coetâneos e em ambientes livres do direcionamento de adultos, 

apóia o desenvolvimento de um conjunto de habilidades e produz certos ganhos em termos de 

amadurecimento para a criança. Dentre eles encontram-se a aprendizagem de regras sociais e 

de linguagem, desenvolvimento emocional e cognitivo, promoção de saúde física e mental, e 

a transmissão da cultura do brinquedo, que estão associados aos ganhos em curto prazo 

promovidos pela brincadeira (Carvalho & Pontes, 2003; Jonhson, Christie, J. F. & Yawkey, 

1999). 

Veitch, Bagley, Ball e Salmon (2006), por exemplo, encontraram que o tempo gasto 

pelas crianças em espaços abertos e em atividades de brincadeira livre são os maiores 

contribuidores para o envolvimento de crianças em atividades físicas, necessárias para a 

promoção de saúde física, mental e social. 

Carvalho e Pontes (2003) referindo-se à transmissão da cultura de brincadeiras 

tradicionais, como pipa e pião, observaram que a maior parte da transmissão do conhecimento 

acerca das regras das brincadeiras ocorre de forma horizontal, ou seja, principalmente entre 

crianças, em vez de adulto para criança, e em grupos de faixa etária heterogênea, situação 

mais rara em ambientes infantis, como creches e escolas, e em atividades lúdicas estruturadas 

por adultos. 

Além disso, em grupos de brincadeira de idade heterogênea são observados 

comportamentos de cuidado e proteção entre crianças, similares aos de adultos, o que propicia 
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às crianças menores, atenção e cuidado na ausência dos pais e, às crianças mais velhas, 

especialmente às meninas, oportunidade de treino desses comportamentos (Carvalho, 2000). 

Podemos conjecturar que a inserção de crianças com deficiência em grupos de crianças com 

desenvolvimento típico pode precipitar a emergência de relações semelhantes àquelas 

observadas entre crianças mais velhas para com crianças menores. O convívio de crianças 

com necessidades especiais e crianças com desenvolvimento típico possibilitaria a estas 

últimas um papel mais ativo de inserção dessas crianças no grupo de brinquedo. Em apoio a 

essa hipótese, Pinto e Góes (2006) observaram que as interações estabelecidas na brincadeira 

de crianças com deficiência mental atendidas numa instituição de educação especial eram 

facilitadas por uma das crianças que freqüentava a instituição, mas que não tinha qualquer 

atraso no desenvolvimento; esta criança possibilitava o engajamento dos parceiros em 

composições mais articuladas, sustentava os diálogos dos personagens nas brincadeiras e 

auxiliava as ações imaginativas. 

Considerando-se que as anormalidades observadas nas brincadeiras de crianças 

autistas devem ter conseqüências adversas para o desenvolvimento e que a pobreza ou mesmo 

ausência de brincadeiras simbólicas é uma característica demarcadora do transtorno, coloca-se 

a questão: a criança autista brinca por iniciativa própria, quando não há um direcionamento da 

brincadeira por outras pessoas? Além da brincadeira simbólica, como se caracterizam os 

demais tipos de brincadeiras destas crianças, quando surgem de forma espontânea? Como os 

estudos têm investigado e que resultados têm encontrado em situações não estruturadas de 

brincadeira? 
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Brincadeira de crianças autistas: o que é brincadeira espontânea, afinal? 

 

 

Com o intuito de avaliar determinados comprometimentos apresentados por crianças 

autistas comparativamente a grupos controle, alguns estudos têm optado por coletar os dados 

nos ambientes cotidianos das crianças pesquisadas e em situações de brincadeira livre. 

Considerar a definição do que é brincadeira espontânea em cada estudo torna-se importante na 

medida em que pode remeter a diferentes resultados. De modo geral, pode-se observar que as 

escolhas feitas por cada autor assemelham-se em alguns aspectos, mas diferem em outros, 

haja vista que estão associadas aos objetivos de cada estudo. A seguir, serão apresentadas e 

discutidas algumas definições de brincadeira espontânea encontradas em estudos cujos 

sujeitos eram autistas e, no tópico seguinte, serão expostos os principais resultados 

encontrados por estes estudos. 

Anderson et al. (2004), por exemplo, com o objetivo de avaliar a interação e o 

funcionamento social de crianças autistas, as filmou em situações de brincadeira livre, ou seja, 

nos momentos em que os adultos não dirigiam atividades ao grupo, como o tempo de 

descanso e de refeição para as crianças do jardim infantil, e de brincadeiras no horário do 

lanche ou no playground da escola, para as crianças em período escolar. Vale a pena destacar 

que os autores chamam atenção para a dificuldade de observar a ocorrência de brincadeira 

espontânea de forma constante, relatando que, para muitas das crianças observadas, existiram 

poucos segmentos de vídeo excedendo 8 minutos de duração de brincadeira livre ininterrupta. 

De forma semelhante, Macintosh e Dissanayake (2006) compararam a interação social 

espontânea de crianças com autismo de alto funcionamento e de crianças com Síndrome de 

Asperger. Baseados na premissa de que as crianças demonstram maior envolvimento social na 

presença de parceiros sociais familiares e que não têm deficiência mental e, objetivando 

prover informações sobre como os prejuízos sociais desses indivíduos são manifestados na 
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vida real, os autores investigaram a interação social espontânea durante o período de 

brincadeira livre no jardim da escola. 

Brown e Whiten (2000) também conduziram observações naturalísticas sistemáticas 

para observar imitação, teoria da mente e outras atividades relacionadas à teoria da 

intersubjetividade, que incluíam brincadeira e contato social. Os autores consideraram o 

comportamento como espontâneo quando ele era iniciado pelo sujeito, sem aparentemente ser 

proposto por um adulto e, caso houvesse sido iniciado por adultos, se o comportamento 

permanecesse por mais de um minuto sem nova indução. 

 Além dos trabalhos que buscaram investigar as relações entre os prejuízos sociais do 

autismo e sua expressão na brincadeira, outros estudos se ocuparam em pesquisar como se dá 

a brincadeira espontânea entre crianças com autismo avaliando a presença de brincadeira 

estruturada e espontânea, e o uso de contextos estruturados versus contextos não estruturados. 

Em relação ao que se concebe como brincadeira espontânea, Libby et al. (1998) 

realizaram um estudo sobre a produção de brincadeiras espontâneas de crianças autistas e 

grupos controle nos seus anos iniciais, a partir do uso de objetos. Para tal, as crianças foram 

apresentadas a três grupos de objetos de forma randômica: um de brinquedos convencionais, 

outro de brinquedos feitos de sucatas e um terceiro grupo que fazia uma mistura de ambos os 

tipos. As brincadeiras filmadas foram categorizadas de acordo com o tipo de comportamento 

presente. Apesar de os autores enfatizarem que nenhum comportamento foi modelado pelo 

experimentador, as crianças receberam orientações não-diretivas para usar ou direcionar a 

atenção para os brinquedos. Esta estratégia, embora não declarada, tinha por objetivo eliciar a 

brincadeira. Além disso, a própria situação de apresentação de objetos à criança era 

estruturada, sendo a criança exposta a cada grupo de brinquedos por cinco minutos. 

Um outro estudo, que utilizou um método de investigação semelhante ao anterior foi o 

de Bruckner e Yoder (2007) que, por sua vez, definiram o contexto como semi-estruturado. 
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Os autores mediram o uso restrito de objeto e o nível desenvolvimental da brincadeira de 27 

crianças com autismo em uma situação onde o examinador apresentava três grupos de objetos 

e permitia à criança explorar cada grupo de brinquedo por cerca de 5 minutos. As ações das 

crianças foram filmadas. O examinador era instruído a não modelar qualquer comportamento 

de brincadeira para a criança, embora pudesse imitá-los. 

No Brasil, Tamanaha et al. (2006) também definiram as situações de observação de 

atividade lúdica durante o processo de avaliação e diagnóstico fonoaudiológico, as situações 

foram divididas entre livre e dirigida, sendo a primeira aquela em que o avaliador não 

interferia na conduta da criança diante dos brinquedos, e a segunda, definida como aquela em 

que o avaliador comentava, sugeria e explorava verbal ou motoramente os brinquedos. O 

tempo destinado para cada situação foi de 30 minutos por criança. 

Embora os procedimentos adotados por Libby et al. (1998) e Bruckner e Yoder (2007) 

assemelhem-se de forma bastante enfática, diferindo apenas em relação a possibilidade de 

imitação do experimentador, esses dois trabalhos fazem emergir a questão acerca de quão 

espontânea torna-se uma brincadeira na qual o tempo disponível para uso de cada brinquedo é 

pré-determinado e bastante restrito, e na qual o contexto e as interferências, embora limitadas, 

do pesquisador incentivam à produção de brincadeira. Tais metodologias evidenciam um 

certo contraste em relação aos primeiros trabalhos citados, voltados para a observação dos 

comprometimentos típicos das crianças autistas nos seus comportamentos espontâneos. É 

possível que tais interferências reflitam de forma considerável nos resultados encontrados. 

Tal hipótese parece encontrar apoio nos resultados mencionados por autores que 

observaram as atividades espontâneas de crianças sem menção a qualquer tipo de 

interferência do experimentador.  Estudos como os de Dominguez, Ziviani & Rodger (2006) e 

Macintosh & Dissanayake (2006) encontraram que crianças com autismo de alto 
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funcionamento despendiam a maior parte do tempo livre de forma desocupada e que crianças 

autistas envolviam-se mais em comportamentos de não brincadeira do que os grupos controle.  

Por outro lado, nos achados de Libby et al. (1998), onde houve maior envolvimento do 

experimentador nas brincadeiras, não foi observada diferença na quantidade de 

comportamento de não brincadeira entre o grupo de crianças autistas e os grupos controle. 

Estes resultados aparentemente destoantes sugerem a necessidade de maiores investigações 

acerca dos fatores determinantes do envolvimento de crianças autistas em eventos de 

brincadeira. Os resultados encontrados nos estudos referidos acima serão expostos com maior 

detalhamento no próximo tópico, mas antes disso, iremos descrever como este trabalho 

concebe o termo brincadeira livre adotado em seu título. 

Considerando-se as definições recém expostas pelos diversos estudos acerca do que se 

concebe por brincadeira espontânea, este estudo adotará como definição uma proposta 

semelhante à de brincadeira livre de Anderson et al. (2004), definida como aquela expressa 

quando os adultos não dirigem atividades ao grupo, como as brincadeiras que ocorrem 

nos horários de descanso, de lanche e no parquinho da escola, por ser essa definição 

aquela em que a criança expressa mais autonomia diante da própria brincadeira, o que condiz 

com a expectativa do presente trabalho. Além disso, tal concepção de brincadeira espontânea 

encontra-se em acordo com a proposta de Burghardt (2005), que afirma que a brincadeira 

possui um componente motivacional endógeno, bem como considera o seu local de expressão, 

baseando-se na compreensão de que a criança autista pode expressar-se mais 

espontaneamente em seus ambientes de convivência cotidiana do que em ambientes 

estranhos. 
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Sobre os tipos de brincadeiras 

 

 

O tipo de brincadeira em que a criança preferencialmente se envolve pode revelar 

aspectos relativos ao seu desenvolvimento. Piaget (1975), em sua teoria acerca do 

desenvolvimento cognitivo humano, defendia que as crianças envolviam-se em distintos 

modos de brincadeiras compatíveis com o estágio cognitivo correspondente ao seu 

desenvolvimento. De forma semelhante a Piaget, diversos autores têm classificado as 

brincadeiras de crianças autistas em categorias de acordo com a natureza da brincadeira e o 

modo de relação com brinquedos. Os resultados, em geral, nem sempre são compatíveis entre 

si devido às diferenças entre as metodologias utilizadas, os contextos e as definições dos 

termos adotados, como discutido anteriormente a respeito das brincadeiras espontâneas. 

Libby et al. (1998), por exemplo, compararam as brincadeiras espontâneas de crianças 

autistas com a de grupos controle de crianças com Síndrome de Down e de crianças com 

desenvolvimento típico a partir da forma como utilizavam um grupo de 10 tipos de 

brinquedos diferentes. O procedimento incluía a apresentação dos brinquedos em salas de 

aula, em enfermarias ou na casa da criança, a depender da conveniência. As filmagens dos 

episódios foram organizadas de acordo com a presença de brincadeira sensório-motora, 

relacional, funcional, simbólica, assim como de comportamentos de não brincadeira. O 

Quadro 1 descreve o sistema de codificação utilizado. 
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Comportamento Descrições e exemplos 

Não atender Olhar para outro lugar. 

Atender a objetos não agindo Olhar para o objeto sem reagir a ele. 

Comportamento não relacionado Auto-estimulação que não envolve objetos, perguntar questões 

irrelevantes, falar consigo mesmo. 

Chamamento Chamar ou falar com adultos sobre os objetos. 

Dar/mostrar Dar ou mostrar os objetos para o adulto sem comentá-los, p.ex., tentar 

iniciar um jogo com o adulto. 

Tentar terminar a sessão P.ex.: Lançar os objetos embaixo da mesa ou dizer “pode sair” ou 

“terminado”. 

Exploração P.ex.: transferir um objeto de um lugar para outro ou alternar o objeto de 

mão. 

Brincadeira sensório-motora Os objetos são usados sem a criança se dar conta dos fatores funcionais 

do objeto. Isto é muitas vezes repetitivo. P. ex: exploração oral, bater. 

Brincadeira relacional Relacionar dois ou mais objetos em um modo que não indica brincadeira 

funcional ou simbólica, p. ex: pôr objetos em uma caixa, colocar o carro 

no topo do lava-carro, empilhar objetos.  

Brincadeira funcional (objetos 

convencionais) 

Usar um objeto como sua função denota, p. ex: escovar o cabelo de uma 

boneca, puxar o carro através do lava-carros. 

Brincadeira funcional (objetos 

feitos de sucata) 

Usar um objeto reciclado como sua função denota, p. ex: limpar a face 

com um cotonete de mentira. 

Brincadeira simbólica 

(substituição de objetos) 

Usar um objeto como se fosse outra coisa, p. ex: usar um tijolo como um 

carro. 

Brincadeira simbólica (atribuição 

de falsas propriedades) 

Atribuir propriedades a um objeto como se ele estivesse presente, p. ex: 

limpar o rosto da boneca dizendo “sujo”. 

Brincadeira simbólica (referência 

a um objeto ausente) 

Fazer referência a algo que está ausente como se estivesse presente, p. 

ex: comer comida imaginária. 

Quadro 1. Descrição do esquema de codificação dos eventos de brincadeira utilizado por Libby et al. (1998) 

 

Conforme pode ser observado no Quadro acima, os sete primeiros tipos de 

comportamentos citados expressam um alto grau de detalhamento que, possivelmente, 

dificulta a sua diferenciação prática. Além disso, aquilo que Libby et al. (1998) definem como 

brincadeira funcional inclui exemplos típicos de brincadeiras consideradas como simbólicas 

em outras classificações, isto porque os autores consideram que a brincadeira simbólica só 

aparece após os 20 meses de idade e envolve tratar um objeto ou situação como se fossem 

outros, excluindo então, os eventos em que as crianças não fazem mudanças na função 
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explícita do objeto. Assim, em acordo com essa categorização, os autores encontraram que as 

crianças autistas produziram significativamente mais brincadeira sensório-motora quando 

comparadas a crianças com Síndrome de Down ou com desenvolvimento típico, enquanto que 

estas últimas engajaram-se significativamente mais em atos de brincadeira simbólica do que 

crianças com autismo. Não houve diferença significativa entre os grupos na produção de 

comportamento exploratório, de brincadeira relacional, nem brincadeira funcional. 

Por sua vez, Dominguez et al. (2006), que categorizaram o comportamento de brincar 

e preferências de brinquedos conforme Libby et al. (1998), diferindo apenas quanto ao 

ambiente clínico e aos dois tipos de brincadeira funcional, que foram sintetizados numa única 

subcategoria, encontraram que crianças no grupo de autismo foram observadas usando 

significativamente mais brincadeira exploratória, sensório-motora e relacional que o grupo de 

crianças com desenvolvimento típico, enquanto que não houve diferença significativa entre os 

grupos para engajamento em brincadeiras funcional e simbólica. 

Como pôde ser observado, os resultados diferem quanto a maior produção 

significativa de brincadeira exploratória e relacional em comparação aos grupos controle, e 

também em relação à brincadeira simbólica, que não apresentou diferença significativa no 

estudo de Dominguez et al. (2006). Algumas hipóteses podem ser lançadas para justificar as 

diferenças encontradas pelos estudos. A primeira refere-se ao contexto em que a pesquisa foi 

realizada, neste caso, o primeiro estudo realizou as observações em ambientes familiares para 

as crianças (escola, enfermaria ou casa da criança), enquanto o segundo estudo ocorreu em 

um ambiente clínico de uma universidade. 

Uma possível explicação para a influência do ambiente na produção de brincadeira 

simbólica entre crianças autistas encontra-se nas observações de Jarrold et al. (1996 citado por 

Libby et al., 1998), que encontraram que indivíduos com autismo produziam mais brincadeira 

simbólica quando o ambiente era estruturado, o que pode ter sido retratado no estudo de 
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Dominguez et al. (2006). Apesar de as crianças autistas terem emitido menos brincadeira 

simbólica com os brinquedos no primeiro trabalho (Libby et al., 1998), vale a pena considerar 

que essas brincadeiras não estiveram ausentes: mais da metade das crianças demonstrou 

algum tipo de brincadeira simbólica. 

Por outro lado, a produção significativa de atividade sensório-motora apontada por 

ambos os estudos pode estar relacionada à saliência dos fatores sensório-motores dos objetos, 

que podem sobrepor-se aos potenciais usos funcionais e simbólicos dos brinquedos. O 

comportamento exploratório (como por exemplo, a transferência de um objeto de um lugar 

para outro) também pode estar associado com tal justificativa. 

Em acordo com a hipótese de que o ambiente estruturado propicia a emergência de 

determinados tipos de brincadeiras, Macintosh e Dissanayake (2006) observaram que crianças 

autistas estiveram envolvidas em brincadeiras complementares de forma semelhante a 

crianças com desenvolvimento típico, enquanto mostraram menos níveis de participação em 

brincadeiras sociais simples. Tal fato pode se justificar porque a brincadeira complementar é 

mais estruturada e contém instruções explícitas para guiar o comportamento e contribuir para 

o aumento da distância interpessoal. Já as brincadeiras sociais, mesmo as mais simples, 

possuem uma característica bastante desestruturada e demandam um aumento na instrução 

social do indivíduo, bem como intenso contato social. O quadro 2 sumariza algumas das 

categorias utilizadas por Macintosh & Dissanayake (2006) para comparar as interações sociais 

de crianças com autismo de alto funcionamento e crianças com Síndrome de Asperger. 
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Categoria Subcategoria Descrição 

Participação 

social 

Desocupado Atividade sem objetivo, estereotipada ou auto-

estimulatória. 

Observador Modo de consciência de outros. Nenhuma interação 

direta. 

Brincadeira solitária / 

proximidade 

Sozinho em brincadeira propositalmente diferente da dos 

pares a menos de um metro; nenhuma interação direta. 

Brincadeira paralela Dentro de um metro de distância dos pares em atividade 

similar, nenhuma troca de fala. 

Brincadeira social simples Brincadeira ou atividade de simples alternância; 

atividade com foco/objetivo comum; nenhuma estrutura 

ou regra. 

Brincadeira complementar Brincadeira ou atividade com alternância envolvendo 

adoção de papel / caráter de faz-de-conta; jogo com 

regras ou estrutura. 

Conversação Somente conversação 

Outros Atividade decididamente não social, de não brincadeira. 

Interação 

verbal 

Fala / vocalizações Palavras ou sons usados para comunicar-se com outros. 

Nenhuma interação verbal  

Interação não-

verbal 

Gestos Ação simbólica envolvendo a cabeça ou o corpo, 

designada a influenciar o comportamento de outros. 

Nenhuma interação não-

verbal. 

 

Quadro 2. Categorias de participação social, interação verbal e não verbal utilizadas por Macintosh & 

Dissanayake (2006) 

 

De acordo com Jarrold (2003), o fato de alguns indivíduos engajarem-se em 

brincadeira de faz-de-conta eventualmente, sugere que crianças com autismo, mesmo tendo 

uma baixa capacidade para fazer-de-conta, por alguma razão, falham em mostrar essa 

capacidade espontaneamente. Essa hipótese tem levado pesquisadores a examinar a qualidade 

mostrada por crianças quando o faz-de-conta é estimulado. 

A este respeito, Yang, Wolfberg, Wu e Hwu, (2003) examinaram a participação de 

duas crianças em grupos de brincadeira integrados, como um modelo para apoiar a 

brincadeira de crianças autistas com seus pares. Os autores avaliaram o engajamento em 
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brincadeiras de manipulação, funcional, simbólica, comportamentos de não brincadeira e de 

não-engajamento antes e após a implantação do modelo. Os resultados apontam para um 

aumento na produção de brincadeira simbólica e de comportamentos de não-brincadeira, 

concomitante à relativa estabilidade de brincadeira manipulativa para ambas as crianças. Já 

em relação às outras categorias, os resultados foram distintos: a brincadeira funcional foi 

reduzida em uma criança e aumentou de frequência na outra enquanto a quantidade de 

atividade de não-engajamento permaneceu nula em uma criança e reduziu significativamente 

na outra. 

Estes resultados apontam para o caráter diretivo das intervenções de adultos no intuito 

de produzir brincadeiras mais complexas nas crianças autistas. No entanto, apesar de uma 

quantidade considerável de outros estudos comparar o faz-de-conta de crianças com autismo 

em condições de brincadeira livre com aqueles vistos em condições mais estruturadas, Jarrold 

et al. (1996, citado por Jarrold, 2003) afirmam que a estimulação externa aumenta os níveis de 

brincadeira de faz-de-conta, mas não afeta a extensão do quanto estes indivíduos são 

prejudicados na produção de brincadeira simbólica em relação a grupos controle, ou seja, 

crianças autistas permanecem brincando menos de faz-de-conta do que aquelas que não têm o 

espectro autístico. 

Um grande número de teorias tem tentado explicar as dificuldades observadas na 

produção de brincadeira simbólica entre crianças com autismo. A mais influente delas é a 

sugestão de que estes indivíduos têm um déficit na metarrepresentação e que não possuíriam a 

capacidade cognitiva de compreender, fazer referências e considerar estados mentais próprios 

e de outras pessoas diferenciando-os entre si, capacidade esta designada de Teoria da Mente. 

Alves, Dias e Sobral (2007) propõem que os jogos de faz-de-conta constituem um ambiente 

propício para o desenvolvimento de uma teoria da mente, pois esta última consiste numa 
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“forma de entrada em um mundo em que símbolos e signos são condições necessárias para a 

interação” (p.326). 

É possível que, se o problema central do autismo for a ausência da capacidade de 

pensar estados mentais distintos dos seus, esse problema possa interferir na expressão de um 

comportamento que é universal (a brincadeira), haja vista que elas não teriam uma capacidade 

básica de simbolização (Teoria da Mente), que também é universal. 

Porém, apesar da quantidade de investigações neste tema, vale a pena considerar que, 

embora seja evidente o empobrecimento na expressão de brincadeiras simbólicas, as crianças 

autistas brincam de faz-de-conta e, além disso, os resultados recém apresentados indicam que 

a lacuna na quantidade de envolvimento em brincadeiras espontâneas não se restringe a esse 

único tipo de brincadeira. A compreensão da relação Teoria da Mente e Autismo pode ajudar 

a esclarecer alguns dos déficits observados nas brincadeiras desses sujeitos. Por esse motivo, 

este tema será abordado no tópico a seguir. 

 

Brincadeira simbólica e Teoria da Mente 

 

De acordo com Pellegrini e Bjorklund (2004), a brincadeira de faz-de-conta tem um 

caráter essencialmente social, o que implica a função imediata de ajudar crianças mais jovens 

a tomar a perspectiva de outros brincantes. Isto se daria porque durante a brincadeira de faz-

de-conta, enquanto finge algo, a criança é capaz de entender que uma coisa que está 

representando algo do mundo pode, na realidade, ser outra (p.ex: um telefone de plástico de 

brinquedo representa um aparelho que permite duas pessoas se comunicarem à distância). Os 

estudos sobre entendimento de falsas crenças ajudam a explicar esse fenômeno, ao mostrarem 

que, de modo geral, crianças a partir de 4 a 5 anos compreendem que cada mente representa o 

mundo em uma variedade de formas. 
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Por conceber que a realização da brincadeira simbólica envolveria a representação de 

estados mentais, alguns autores defendem que ela seja limitada apenas aos humanos, o que 

implicaria uma descontinuidade filogenética. Alternativamente, alguns teóricos têm proposto 

que a brincadeira de faz-de-conta não envolve necessariamente metarrepresentação (Lillard, 

2001; Pellegrini e Bjorklund, 2004) e que alguns macacos, especialmente chimpanzés, seriam 

capazes de realizar transformações simbólicas em suas brincadeiras. Washoe, o primeiro 

chimpanzé treinado em linguagem, por exemplo, banhava, ensaboava e secava bonecas 

(Gardner & Gardner, 1969), de forma semelhante a como o fazem as crianças pequenas. 

Lillard (2001) realizou uma revisão de alguns estudos que tomam por premissa o 

modelo da metarepresentação e concluiu que as evidências empíricas não o apóiam. Outros 

modelos são revisados, culminando na proposta do modelo Twin Earth, que propõe relações 

específicas entre a brincadeira de faz-de-conta mais simples e o entendimento mental até a 

emergência mais tardia dos jogos de papéis e a representação mental. Esse modelo sugere que 

o mundo imaginado pela criança durante o faz-de-conta é, em muitos aspectos, semelhante ao 

mundo real, sendo apenas determinadas circunstâncias modificadas, como a areia que se torna 

uma torta de maçã ou a boneca que ganha vida. O mais central nessa teoria é que o faz-de-

conta permite a participação e o raciocínio da criança sobre situações não presentes.  

Pellegrini e Bjorklund (2004), por sua vez, assumem a Teoria da simulação de Harris 

(1995), que busca explicar como crianças menores de três anos engajam-se no faz-de-conta. 

De acordo com essa teoria, inicialmente as crianças assumem que suas simulações na 

brincadeira são as mesmas que as dos seus colegas, entretanto, com a repetição de encontros 

para brincadeira, elas reconhecem que muitas vezes suas perspectivas e estados mentais 

diferem dos outros. Assim, com o decorrer do tempo, elas passam a pôr suas crenças e desejos 

de lado e a imaginar, temporariamente, a posição de seus pares, usando suas próprias funções 

mentais para apreciar o que os outros sentem ou pensam. De acordo com Pellegrini e 
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Bjorklund (2004), nesse período, entender o ponto de vista do outro depende da acurácia da 

simulação e não da natureza da representação. 

É só depois da maturação e de repetidas interações com os outros que as crianças 

começam a compreender os estados mentais alheios. Assim, crianças jovens e chimpanzés 

não teriam uma teoria da mente, mas reconheceriam que os outros vêm os mesmos objetos de 

modo diferente deles. Tal fato parece encontrar apoio no uso que alguns animais fazem de 

sinais para anunciar aos outros que a sua ação é uma brincadeira (p.ex: uso da face de 

brincadeira em primatas), o que sugere que eles reconhecem que seus co-específicos podem 

ter uma visão diferente da situação (Pellegrini e Bjorklund, 2004). 

 

As interações 

 

Outro aspecto importante na avaliação da brincadeira de crianças autistas consiste em 

saber o quanto elas se envolvem com pares em suas atividades lúdicas. A maior parte dos 

estudos tem encontrado resultados consistentes com a literatura clínica, ao relatar que crianças 

com autismo se isolam de seus pares, mesmo em situações familiares, onde há oportunidade 

para interagir com crianças conhecidas (Macintosh & Dissanayake, 2006; Anderson et al., 

2004). 

Anderson et al. (2004), por exemplo, no intuito de avaliar as habilidades sociais de 

crianças com autismo em situações de brincadeira livre, adotaram a escala de Parten (1932) 

adaptada por Ballard (1981, citado por Anderson et al., 2004), para categorizar a brincadeira 

livre e as interações sociais de crianças autistas que estavam inseridas em um jardim de 

infância e em um centro educacional com outras crianças com desenvolvimento típico. As 

categorias de brincadeira consideradas incluíam comportamento desocupado, brincadeira 

independente solitária, observador, atividade paralela, brincadeira associativa e brincadeira 
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cooperativa. Os autores observaram que as crianças autistas pareciam preferir locais que 

apoiavam a brincadeira solitária, e que, mesmo quando estavam em lugares muito 

movimentados, como o espaço da escorregadeira, engajavam-se predominantemente em 

brincadeiras solitárias. 

Além da categorização das características da brincadeira social das crianças, Anderson 

et al. (2004) avaliaram a natureza das interações sociais como verbal e não-verbal nos dois 

ambientes e encontraram que no jardim de infância, ambas as interações aconteceram mais 

com adultos do que com crianças, e que estes últimos eram os responsáveis pela maior parte 

das iniciativas. Em relação às interações entre pares, houve um maior equilíbrio entre as 

interações verbais e não verbais iniciadas por crianças autistas e aquelas iniciadas por seus 

pares. Na escola, os autores encontraram uma maior variabilidade quanto a quantidade de 

interações verbais entre as crianças, sendo a maior parte dessas interações iniciadas por 

adultos ou por pares. As interações não-verbais foram bem menos frequentes do que no 

jardim de infância. 

Os resultados de pesquisas que investigam como crianças autistas utilizam objetos em 

suas brincadeiras apóiam os achados acerca da interação social limitada. Bruckner e Yoder 

(2007) encontraram que crianças que despendem uma proporção relativamente grande de seu 

tempo envolvidas no uso restrito de objetos apresentam uma série de prejuízos no 

engajamento social, tais como menor consciência das diretivas de atenção emitidas pelos 

adultos, menor probabilidade de mostrar imitação como resposta a orientação dos adultos e, 

por fim, de mostrar atenção coordenada entre objetos e pessoas.  

No trabalho de Bruckner e Yoder (2007) foram realizadas duas observações 

longitudinais para identificar a forma como as crianças interagiam com os brinquedos num 

contexto semi-estruturado. Considerou-se como uso restrito de objetos o esquema de ação ou 

preferências por brinquedos que são restritos no uso e tomam uma larga proporção das ações 
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intencionais das crianças dirigidas ao objeto. A hipótese subjacente é que crianças que se 

engajam em uso menos restrito de objetos têm mais oportunidade para aprender sobre as 

propriedades e funções dos objetos, além de poderem mostrar melhor engajamento em 

atenção compartilhada, imitação motora e comunicação intencional. Apesar dos autores 

inovarem na definição do uso restrito de objetos, o trabalho possui algumas limitações quanto 

a possibilidade de generalização devido ao ambiente artificial, que dificulta a aplicação dos 

resultados a ambientes cotidianos das crianças. 

O interesse pela forma como as crianças autistas se engajam em brincadeiras com 

objetos deve-se ao fato de que autistas freqüentemente apresentam comportamento motor 

repetitivo e interesse restrito por objetos. Diferentemente dos estudos anteriores, que 

priorizavam a observação nos ambientes cotidianos de brincadeira da criança, essa linha de 

pesquisa tem utilizado contextos mais controlados, inclusive em alguns casos as crianças são 

observadas interagindo sozinhas com os brinquedos na presença do observador, em ambientes 

clínicos (Bruckner & Yoder, 2007; Dominguez et al., 2006; Libby et al., 1998). É possível 

que contextos menos estruturados revelem resultados distintos, devido a maior possibilidade 

de engajamento das crianças em atividades funcionais com objetos cotidianos. 

Em contrapartida, a despeito do grande tempo que passam sozinhas, em relação a 

crianças com desenvolvimento típico, crianças com autismo de alto funcionamento (AAF) 

gastam uma porção considerável do tempo livre engajadas em interações sociais e participam 

de amplo espectro de formas de brincadeiras sociais simples e complexas, além de 

conversação (Macintosh & Dissanayake, 2006). Estes resultados são compatíveis com aqueles 

encontrados no trabalho de Bauminger, Shulman e Agam (2003), que tinha por objetivo 

examinar a interação social de crianças autistas de alto funcionamento com seus pares e com 

crianças com desenvolvimento típico. Os resultados revelaram que as crianças que tinham 

AAF apresentaram alto nível de iniciação social e foram mais envolvidas socialmente com 
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pares do que as crianças com autismo de baixo funcionamento. Apesar da alta freqüência de 

iniciação social, as crianças com AAF despenderam apenas metade do seu tempo livre em 

interações sociais. Tal fato parece ser justificado, de acordo com os autores, porque crianças 

com AAF mostram interesse em interagir socialmente, porém não sabem como manter o 

envolvimento por muito tempo. 

Partindo da premissa de que crianças autistas podem se envolver de forma mais 

intensa com pares conhecidos, alguns estudos recentes têm buscado investigar as interações 

dessas crianças numa diversidade cada vez maior de ambientes sociais. Dentre eles encontra-

se o estudo das interações de crianças com autismo e seus irmãos. Neste sentido, Knott, Lewis 

e Williams (2007) examinaram o modo de interação social em situação de brincadeira em seis 

díades de irmãos, nas quais uma das crianças de cada díade tinha autismo, comparado-as a um 

grupo controle de 10 díades de crianças com Síndrome de Down e seus irmãos com 

desenvolvimento típico. As crianças foram observadas em dois momentos distintos ao longo 

de 12 meses e os comportamentos observados, classificados em pró-sociais e agonísticos, de 

acordo com codificação desenvolvida por Abramovitch, Stanhope, Pepler e Corter (1987, 

citado por Knott, Lewis e Williams, 2007). No quadro 3, a seguir, são descritos os 

comportamentos considerados pelos autores. 

 

Tipo de 

comportamento 

Exemplos de comportamento: 

Pró-social dar/dividir um objeto, cooperar/ajudar, pedir, elogiar/aprovar, 

confortar/garantir, afeto físico, rir/sorrir, aproximar, rolar e tombar, fazer 

palhaçadas, estabelecer regras, estabelecer papéis. 

Agonístico agressão física, luta com objetos, ordenar, ameaçar, ordenar com razão, 

clamar território, repetir ordens dos pais, competir, suborno/barganha e 

implicância física 

Quadro 3. Comportamentos pró-social e agonístico considerados por Knott, Lewis e Williams (2007) 
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Os resultados encontrados sugerem que a quantidade de iniciação de interação 

aumenta ao longo do tempo entre as duplas de irmãos, e que a maior parte dessas iniciações 

são feitas pelos irmãos com desenvolvimento típico. Quando os dois grupos foram 

comparados em relação a comportamentos de imitação, os autores observaram que crianças 

com autismo imitavam espontaneamente seus irmãos com menos freqüência do que aquelas 

que tinham Síndrome de Down. Entretanto, os autores relatam que ainda assim, crianças com 

autismo demonstram habilidades em interação com seus irmãos que raramente são observadas 

com seus pares. 

Como pôde ser observado a partir do exame das categorizações utilizadas pelos 

diversos autores, algumas delas são mais descritivas e especificam com maior riqueza de 

detalhes os comportamentos investigados do que outras. Por outro lado, apesar da 

proximidade entre o objeto de estudo de alguns trabalhos, quase não houve consenso na 

utilização de um único tipo de categorização. Além das diferenças entre o tipo de ambiente 

em que a investigação ocorre (estruturado x não estruturado/ familiar x clínico/ presença de 

pessoas familiares ou não) e a qualidade da relação que o investigador estabelece com o 

sujeito (maior ou menor intervenção na atividade), os diferentes tipos de categorização 

utilizados nos estudos dificultam a comparação entre os resultados encontrados.  

 

Contextos de desenvolvimento: a educação inclusiva e a educação regular para 

crianças autistas 

 

Conforme pudemos constatar até aqui, parte considerável dos estudos internacionais 

sobre a brincadeira de crianças autistas foi feito em settings clínicos, onde as crianças eram 

postas em salas de observação, freqüentemente estranhas para elas e nas quais não tinham a 

possibilidade de interagir com seus pares (Bruckner e Yoder, 2007; Dominguez, Ziviani & 
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Rodger, 2006; Kok, Kong & Bernard-Opitz, 2002). Tais tipos de estudos eram realizados em 

ambientes alheios ao do cotidiano da criança, onde costumam ocorrer as principais interações 

lúdicas com outras pessoas que lhes são significativas e que poderiam lhes propiciar maiores 

chances de interação, pois, como é sabido, crianças autistas brincam e interagem mais na 

presença de parceiros conhecidos do que desconhecidos (Macintosh & Dissanayake, 2007), o 

que pode se dar tanto em casa, com seus irmãos (Knott, Lewis e Williams, 2007), quanto no 

ambiente escolar, ao lado de colegas. Além disso, os estudos têm mostrado também que 

crianças com autismo tendem a interagir mais com pares que possuem desenvolvimento típico 

do com aqueles que têm atrasos intelectuais, pois eles lhes facilitariam a entrada no mundo 

social (Sautter et al, 2008).  

A necessidade da consideração da realidade do contexto brasileiro como um 

diferencial importante em relação aos demais países em que as pesquisas são 

predominantemente realizadas reside no fato de que no Brasil, a idéia ou ao menos a 

implantação da educação inclusiva é relativamente recente. Além disso, a própria discussão 

acerca da inclusão na escola comum de crianças com déficits severos no desenvolvimento, 

como é o caso do autismo, é controversa. 

No país, de acordo com resultados do Censo Escolar realizado em 2006, o principal 

espaço de recepção para orientação pedagógica das crianças com autismo são as escolas 

exclusivamente especiais ou as classes especiais de escolas regulares, onde cerca de 67% das 

crianças autistas são atendidas. Entretanto, a inclusão de crianças autistas em escolas 

regulares varia consideravelmente entre os estados, sendo na Bahia sua freqüência superior à 

de matrículas em escolas especiais (Fonte: MEC/Inep). Por esse motivo, a investigação em 

ambos os ambientes torna-se relevante para que se possa compreender melhor como se dá a 

participação dessas crianças nos diferentes contextos educacionais e se (e como) o momento 

do brincar pode ser um meio importante para a socialização. 
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De acordo com Camargo e Bosa (2009), proporcionar às crianças com autismo a 

possibilidade de conviver com pares possibilita o estímulo às suas capacidades de interação, 

impedindo o isolamento social, que poderia causar graves consequências para o 

desenvolvimento do indivíduo. O ambiente de inclusão escolar poderia fornecer uma situação 

mais propícia para o desenvolvimento de relacionamentos sociais mais profícuos do que o 

ambiente especial, desde que estes sujeitos recebessem auxílio para superar as suas 

dificuldades iniciais. Neste sentido, Batista e Enumo (2000), referindo-se a crianças com 

necessidades educativas especiais, afirmam que a inclusão escolar poderia evitar os efeitos 

deletérios do isolamento social, ao promover a sensação de pertença ao grupo e ao auxiliar o 

desenvolvimento da personalidade e de habilidades sociais, pois crianças são os principais 

modelos de crianças na idade escolar (Camargo & Bosa, 2009; Harris, 1995). 

Os achados de Owen-DeSchryver, Carr, Cale e Blakeley-Smith (2008) apontam nessa 

direção, pois estes pesquisadores realizaram um treinamento com colegas de crianças autistas 

para aumentar a interação entre eles em uma escola pública do subúrbio de Nova Iorque 

(EUA) e encontraram que, após a intervenção, as iniciações dos estudantes com autismo 

aumentaram não somente para com os colegas treinados, mas também com aqueles que não 

haviam participado dos treinamentos, que algumas vezes nem sequer eram colegas de turma. 

As interações foram observadas em contextos menos formais de educação da escola, como o 

horário do almoço e do recreio. Os resultados foram explicados em função: (1) da teoria da 

modelagem, segundo a qual os pares não treinados observavam e tomavam como modelo o 

comportamento dos pares treinados, sendo expostos a reforçamento natural tanto dos colegas 

com desenvolvimento típico quanto dos colegas com autismo; e (2) como uma tentativa dos 

pares não treinados de receber reforçamento dos adultos que realizavam a pesquisa, embora 

essa última alternativa seja menos provável, já que os pesquisadores não interagiam 

verbalmente com as crianças. Uma das implicações dos resultados deste estudo é a de que ele 
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indica que apenas o envolvimento dos parceiros em uma preparação para interação já garante 

uma melhora significativa na qualidade das interações com os sujeitos autistas. 

Entretanto, os ganhos advindos do convívio de crianças com necessidades especiais e 

crianças com desenvolvimento típico em classes de educação inclusiva não seriam 

proveitosos apenas para as primeiras: os contatos sociais nesse contexto poderiam reduzir o 

preconceito (Batista & Enumo, 2000) e favorecer o desenvolvimento de relações mais 

harmônicas entre as crianças.  

Apesar de termos destacado os possíveis benefícios da inclusão de crianças com 

autismo em turmas de indivíduos com desenvolvimento típico, vale à pena considerar que no 

cotidiano esse convívio nem sempre se dá da forma ideal: para começar, habitualmente nem 

as crianças nem os seus colegas recebem qualquer tipo de treinamento que garanta um 

relacionamento mais efetivo durante as atividades escolares; os próprios professores se 

queixam de despreparo para lidar com crianças que têm necessidades educativas especiais; 

além disso, na escola as crianças não estão sempre disponíveis para envolverem-se em 

brincadeiras ou atividades com colegas que agem de forma “diferente”, conforme explicita a 

fala de uma criança que tentava justificar o fato de não escolher o colega com deficiência 

mental (DM) para brincar ou fazer atividade na sala de aula: “Porque ele não sabe brincar. 

Ele não sabe fazer dever também” (Batista & Enumo, 2004, p. 108). 

Os dados de Batista e Enumo (2004) sobre as preferências de parceiros para brincar e 

realizar tarefas escolares mostram que estar integrado ao sistema de educação comum não é 

suficiente para garantir um maior suporte às interações do que estar nas escolas especiais. Os 

dados das entrevistas das crianças associados com as observações no pátio da escola 

mostraram que os alunos com DM eram mais rejeitados e menos aceitos do que seus colegas, 

passando a maior parte do tempo de recreio sozinhos, demonstrando dificuldades para iniciar, 

manter e finalizar contatos sociais. 
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Esses achados sugerem que se as crianças com autismo não estiverem preparadas para 

conviver com pares com desenvolvimento típico na escola regular, os efeitos dessa inserção 

podem ser mais deletérios do que benéficos, uma vez que essas crianças têm dificuldade de 

desenvolver habilidades sociais espontaneamente. Esse é um dos motivos que justificam a 

necessidade de um apoio externo de boa parte desses sujeitos para a inclusão no sistema de 

ensino regular, ou mesmo, para que não façam parte dele. 

Referindo-se às limitações da educação especial, Enumo e Batista (2000) defendem 

que as habilidades sociais desenvolvidas em contexto segregador não poderiam ser 

transpostas para um contexto integrado, porque esses ambientes possuem características de 

interação próprias.  

Por outro lado, Bosa (2006) afirma que definir a intervenção psicoeducacional que 

cada criança autista necessita não é uma tarefa simples, pois tanto a quantidade de tratamentos 

disponível é muita ampla (embora nem sempre sejam sustentados por evidências empíricas), 

quanto intervenções que funcionam bem nos anos iniciais, podem não ser eficazes em anos 

posteriores já que muitos fatores mudam ao longo do tempo, inclusive as metas e os valores 

das famílias. Além disso, ainda de acordo com essa autora, o impacto do tratamento vai variar 

em função da idade, do grau de comprometimento cognitivo, da presença ou ausência de 

linguagem e da gravidade dos sintomas autísticos na criança. 

Uma vez que os ambientes de educação especial e de educação regular discutidos 

acima são os principais espaços de atendimento de crianças autistas no nosso país, 

localizamos a seguir as questões que orientaram o nosso estudo. 
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III – DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Diante das lacunas de pesquisas brasileiras acerca das atividades lúdicas de crianças 

autistas na ausência do direcionamento de adultos e no seu ambiente de ocorrência cotidiana, 

colocam-se as questões: Como se caracterizam as brincadeiras espontâneas de crianças 

autistas em dois contextos de seu cotidiano - a instituição especializada e a escola regular? 

Conteúdos, formas, enredos e outros aspectos da brincadeira refletem características 

específicas do contexto brasileiro, diferindo de alguma maneira dos achados internacionais?  

 

IV – OBJETIVO GERAL 

 

 

Na tentativa de ampliar o entendimento acerca da brincadeira de crianças autistas 

livres do direcionamento imposto por adultos, este estudo tem como principal objetivo 

descrever os padrões de brincadeira espontânea de crianças autistas na escola regular e em 

uma instituição especializada no seu atendimento em Salvador e como esses padrões variam 

de acordo com as características da criança e do contexto.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Descrever os principais tipos de brincadeira, interação e comunicação utilizada nas 

brincadeiras e estabelecer relações com categorias como idade, presença de objetos e etc; 

Identificar quais as características dos ambientes que interferem (favorecendo ou 

dificultando) o desenvolvimento da brincadeira; 

Verificar se há diferenças no tipo de brincadeira, frequência e duração de acordo com 

o contexto. 
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V – MÉTODO 

 

 

5.1 Delineamento metodológico: 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo e naturalístico, na medida 

em os dados foram coletados em seus ambientes de ocorrência cotidiana e sem intervenção 

direta por parte da pesquisadora nas atividades desempenhadas pelas crianças, 

correspondendo à observação não participante. 

 

5.2 Participantes:  

Os participantes alvo deste trabalho foram cinco crianças autistas, sendo quatro 

meninos e uma menina, dois deles irmãos gêmeos, todos na faixa etária de 4 a 9 anos. A faixa 

etária foi escolhida por ser a idade em que o diagnóstico de autismo já pôde ser estabelecido 

com mais segurança, já que o autismo infantil se apresenta tipicamente antes dos 3 anos, e por 

ser a idade em que as crianças já freqüentam escolas regulares, ao invés de creches. A idade 

máxima foi delimitada no intuito de evitar fatores interferentes típicos do período da 

adolescência e pré-adolescência. Quanto ao gênero, a menor quantidade de meninas na 

amostra reflete a diferente proporção de incidência de autismo entre meninos e meninas 

bastante relatada na literatura, além disso, as demais meninas que freqüentavam a instituição 

não se adequavam ao perfil do estudo por causa da idade ou por apresentarem outros 

transtornos associados, como baixa visão, atraso intelectual e paralisia cerebral. 

Outros critérios para inclusão da criança como sujeito alvo incluíam freqüentar a 

instituição especializada regularmente, estudar numa escola de ensino regular em turno 

distinto ao atendimento na instituição e apresentar autismo de grau leve a grave. Os casos de 

crianças com Síndrome de Asperger, os quais apresentam sintomas semelhantes ao autismo, 
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exceto atraso significativo no desenvolvimento da linguagem e no desenvolvimento cognitivo, 

não foram alvo deste estudo. 

As crianças que freqüentam a instituição na qual foi coletada parte dos dados deste 

trabalho são acompanhadas neste local apenas após o início do processo diagnóstico com 

médico especialista. Levando em consideração a complexidade deste diagnóstico e mesmo a 

sua imprecisão, foi observado durante a entrevista com os pais se estes citavam a presença da 

tríade de prejuízos nas áreas de interação, comunicação e imaginação. Entretanto, vale a pena 

salientar que não foi objetivo do atual trabalho tratar da exatidão do diagnóstico das crianças 

na instituição.  

Com o objetivo de caracterizar melhor cada participante da pesquisa, no quadro a 

seguir estão dispostos alguns dados sobre as crianças, como idade, sexo, tempo de diagnóstico 

e duração do tratamento na instituição especial e comportamento verbal. Em seguida será feita 

uma breve descrição das características comportamentais de cada criança. Para preservar as 

suas identidades serão utilizados nomes fictícios. 

 

Nome Idade (anos) 

Tempo de 

diagnóstico 

 Tempo na 

instituição 

Comportamento 

verbal 

Ícaro 9 5 anos 4 anos Não verbal 

Marcelo 6 3 anos 2 anos Não verbal 

Felipe 6 3 anos 2 anos Verbal 

José 4 2 anos 3 meses Verbal 

Mônica 4 1 ano 2 meses Verbal 

Quadro 4. Distribuição das características dos participantes 
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Durante o período da pesquisa, Ícaro era atendido na instituição três vezes na semana, 

pela manhã. Fazia uso predominante de comunicação não-verbal, como gestos (p.ex: 

empurrar a boneca para a professora tirar o casaco, levar a mão da pessoa para fazer a ação 

que desejava) e vocalizações. Na escola, apesar da idade, freqüentava a turma de 

alfabetização, mas sua baixa estatura não o diferenciava das outras crianças que eram, em 

média, três anos mais novas que ele. Relatos da professora da instituição especializada 

descrevem Ícaro como uma criança bastante organizada, mas que passava a maior parte do 

tempo sonolento. De fato, os registros de observação indicam a insistência da professora em 

fazê-lo apoiar a cabeça para realizar as atividades. Esse tipo de comportamento não foi 

observado durante as brincadeiras.  

Os irmãos gêmeos Marcelo e Felipe freqüentavam a instituição há pouco mais de um 

ano quando do período da pesquisa. Inicialmente, ambos recebiam acompanhamento de forma 

conjunta, o que a instituição chamava de avaliação precoce, que consiste numa série de 

exercícios para o desenvolvimento de habilidades motoras. Progressivamente, os irmãos 

passaram às atividades de cunho exclusivamente pedagógico. Durante o período da coleta, os 

dois tinham aulas duas vezes por semana na instituição na mesma sala, com professoras 

diferentes. As mesas eram separadas por uma estante que formava uma espécie de corredor, o 

que não impedia a visualização de ambos, mas reduzia a quantidade de interação. O momento 

de recreação e de lanche era oferecido aos dois ao mesmo tempo. Tais medidas foram 

adotadas, de acordo com suas professoras, porque as crianças inicialmente tinham grande 

resistência ao afastamento físico, mas apresentavam desenvolvimento cognitivo bastante 

diferenciado. Em relação ao desenvolvimento individual, Marcelo não dominava a linguagem 

verbal, mas expressava-se através de risos, choros, vocalizações, balbucios e gestos, como 

tapar os ouvidos quando a professora reclamava ou havia muito barulho na sala de aula. 

Felipe, por sua vez, apresentava meios de comunicação verbais, com emissão de palavras 
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isoladas e frases, tinha interesse bastante direcionado para personagens de desenho animado e 

estava aprendendo a ler e escrever. 

A inclusão de gêmeos como sujeitos no estudo não se caracteriza como um achado 

raro, pois, segundo Acosta e Pearl (2009), muitas evidências sugerem que o autismo seja uma 

das condições neuropsiquiátricas de maior caráter hereditário. Estes mesmos autores relatam 

que estudos com gêmeos revelaram grandes diferenças na incidência de autismo entre gêmeos 

dizigóticos e monozigóticos, alcançando nesses últimos a concordância de até 96%. 

Como pode ser observado no quadro acima, no período da coleta de dados, havia 

pouco tempo que José fazia acompanhamento na instituição. Por esse motivo, de acordo com 

sua professora, esse período era de adaptação, posto que sua rotina ainda estava sendo 

estabelecida, o que possibilitava a José uma maior flexibilidade para realizar as tarefas. 

Apesar de José possuir a linguagem verbal, esta era utilizada predominantemente para cantar 

e não para comunicação através da fala. Segundo relatos de sua mãe, sua linguagem surgiu de 

forma atrasada em relação à das outras crianças, além disso, quando menor, ele não gostava 

de interagir com outras crianças, ignorava a presença de outras pessoas, evitava o contato 

olho-a-olho, se apegava muito a objetos e gostava de subir em lugares altos, como árvores e 

móveis da casa. Após a identificação do autismo, José passou a realizar atividades de terapia 

ocupacional, além de aulas de natação e capoeira na escola. Atualmente a maior parte dos 

sintomas enumerados pela mãe foi reduzida, exceto a atração por subir em lugares altos. 

Dos cinco sujeitos observados, Mônica é a que possui a linguagem mais desenvolvida, 

inclusive para manter conversação. É filha de mãe brasileira e pai belga e domina as duas 

línguas. Seu diagnóstico foi iniciado na Bélgica e ainda está em processo de avaliação. Apesar 

do não fechamento do diagnóstico para autismo, Mônica foi incluída no estudo por apresentar 

altos níveis de brincadeira, incluindo faz-de-conta, observados informalmente na instituição 

quando a pesquisadora coletava dados de outras crianças. Mônica faz capoeira e balé na 
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escola, e recebe acompanhamento fonoaudiológico. De acordo com relatos de sua mãe, o 

principal sintoma ainda presente que chama atenção na filha é a repetição de frases 

aparentemente desconexas do contexto. 

As crianças diferenciaram-se também quanto à atividade motora e aos exercícios 

propostos: Felipe e Mônica passavam a maior parte do tempo sentados na cadeira, executando 

as atividades propostas pelas professoras. As atividades de Felipe incluíam a nomeação de 

figuras de animais e de personagens de desenho animado, reconhecimento das letras do 

alfabeto associadas a figuras de animais, personagens e materiais de higiene pessoal, enquanto 

que os exercícios executados por Mônica eram direcionados para o treino da escrita e da 

contagem. Marcelo e José, por sua vez, desenvolviam principalmente atividades de encaixe e 

desencaixe, pintura e contagem de objetos, mas suas atividades tinham duração mais reduzida, 

com intervalos para sair a cada grupo de atividades finalizado. Ícaro, que tinha mais tempo na 

instituição, costumava fazer exercícios de agrupamento de vogais, de números, e de objetos 

de acordo com a cor, e atividades de pintura e colagem. Semelhante a Marcelo e José, Ícaro 

também fazia tentativas de sair da mesa antes do término das atividades. 

Todas as crianças estudavam na mesma sala de aula, em dias e horários alternados por 

esta sala ser dedicada ao atendimento de crianças mais novas. Ícaro, Marcelo e José eram 

acompanhados pela mesma professora, enquanto Mônica e Felipe tinham aulas com 

professoras diferentes. As aulas tinham duração média de duas horas por dia, incluindo o 

horário do lazer e do lanche. 

Uma questão importante a se considerar é que os critérios delimitados para 

participação das crianças no estudo (idade e freqüência na escola regular) tornaram a amostra 

diferenciada, o que nos permite afirmar que os sujeitos do presente estudo podem não 

representar o universo autista, na medida em que nem todas as crianças autistas alcançam o 

processo de inclusão, em parte devido às suas dificuldades comportamentais e em parte pela 
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dificuldade de acesso ao ensino regular, especialmente no ensino público. Um exemplo que 

confirma tal fato é que todas as crianças que participaram dessa investigação estudavam na 

rede particular de ensino. Em conversa informal, a diretora da instituição afirmou que, dos 

mais de oitenta alunos da instituição, apenas um estuda numa escola pública, sendo esse aluno 

adolescente. 

Esse reduzido número de crianças da instituição incluídas no ensino regular pode ter 

também outras justificativas além das citadas anteriormente, como por exemplo, a idade mais 

avançada de boa parte dos estudantes da instituição, que tenderiam a ter dificuldades em 

permanecer em escolas regulares acompanhando o ritmo de aprendizagem da turma, já que é 

sabido que boa parte dos autistas apresenta algum tipo de atraso intelectual. Outro aspecto 

refere-se ao tempo de diagnóstico e tratamento adequado, pois poucas são as opções de 

atendimento gratuitas disponíveis na cidade e a instituição na qual foi realizado o trabalho 

funciona há menos de sete anos, de sorte que boa parte das crianças e adolescentes não teve 

acesso a intervenções anteriores de tratamento. Os tratamentos iniciados mais precocemente 

favorecem um maior controle de determinados comportamentos estereotipados e a 

aprendizagem de conteúdos apropriados ao desenvolvimento das crianças, facilitando o 

processo de inclusão. 

 

5.3 Situações:  

A pesquisa foi desenvolvida em dois tipos de ambientes: o primeiro deles, a instituição 

especializada no atendimento a crianças autistas, e o segundo tipo, quatro escolas de ensino 

regular diferentes. Apenas uma das escolas foi alvo de observação por mais de uma vez, pois 

nessa escola estudavam dois irmãos em salas diferentes. Devido ao fato de a instituição 

especial ser comum a todas as crianças, esta será descrita mais detalhadamente sobre o seu 



68 

 

 

modo de funcionamento e estrutura; em seguida, em outro tópico, serão descritas as principais 

características de cada escola observada. 

 

5.3.1 A instituição de educação especial 

Na instituição de atendimento especializado são acompanhadas aproximadamente 92 

crianças autistas e com espectro autista de 1 ano e meio até 27 anos de idade. A instituição, 

inspirada em outras presentes no país, foi criada há sete anos e é a única a atender 

gratuitamente crianças autistas na cidade. Suas atividades são predominantemente de cunho 

pedagógico. Cada criança é atendida individualmente por um professor, entre uma a duas 

horas por dia, de duas a cinco vezes por semana. Os professores utilizam métodos originados 

a partir da própria experiência para alfabetizar as crianças, o trabalho visa também a auxiliar a 

melhora da conduta, no sentido de reduzir comportamentos repetitivos, hetero e auto-

agressivos e também de aumentar comportamentos funcionais para o uso cotidiano. Para tal, 

cada professor constrói brinquedos e equipamentos específicos de acordo com as necessidades 

de cada criança. Assim, por exemplo, algumas crianças desenvolvem trabalhos mais voltados 

para a aprendizagem da escrita, outros de contagem, outros são estimulados a trabalhar com 

diferentes tipos de texturas para iniciar a exploração de objetos, etc. Além das atividades 

pedagógicas em sala de aula, algumas crianças também fazem atividades físicas, de 

psicomotricidade e de natação. 

Parte das crianças atendidas na instituição também freqüenta escolas e creches 

regulares ou de educação especial. Algumas dessas escolas e creches buscam a instituição 

para obter informações sobre como atender as crianças na sala de aula. 

A casa onde está localizada a instituição possui dois andares, nos quais estão 

localizadas as salas de aula; ao fundo localizam-se uma piscina e um galpão com dois 

pavimentos, onde estão dispostos muitos materiais adaptados para o desenvolvimento de 
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habilidades motoras. Nesse espaço, geralmente, são atendidas as crianças de menor idade, que 

realizam avaliação inicial para começar o atendimento na instituição. A parte superior do 

galpão consiste em um espaço para reunião dos pais. Nesse mesmo local, um profissional 

voluntário realiza atendimento psicológico aos pais das crianças. A casa é cercada por grama 

e foi adaptada às necessidades de maior segurança das crianças: os muros são protegidos por 

grades ou telas; as escadas possuem protetores nas quinas e a área onde fica a piscina é 

cercada por tela, de modo a evitar o livre direcionamento das crianças para a região. 

As salas onde as crianças são alfabetizadas são mobiliadas e divididas com estantes e 

mesas para seu acompanhamento individual. Possivelmente devido ao fato de as crianças 

selecionadas para a pesquisa estudarem em escola regular no turno oposto e terem pouco 

tempo disponível para ficar na instituição, a sala de aula foi o local onde ocorreu a maior parte 

das brincadeiras registradas, pois estas crianças quase não freqüentaram os demais ambientes 

da escola. 

A sala onde as crianças foram observadas está localizada na parte superior do prédio e 

possui cerca de 20 metros quadrados, onde estão distribuídas cinco mesas com cadeiras 

infantis e cinco estantes, utilizadas para guardar os materiais usados nas aulas. Todos os 

móveis eram confeccionados em madeira. Duas das mesas com cadeiras ficam posicionadas 

na primeira metade da sala e são cercadas pelas estantes de madeira, formando zonas 

circunscritas, onde costumavam ser realizadas as atividades pedagógicas. Na segunda metade 

da sala, ficam posicionadas as três mesas restantes, sem nenhuma estante entre elas, tornando 

esta parte da sala mais espaçosa e que se constituiu no espaço dedicado pelas professoras para 

a “hora do lazer”. Esta segunda parte da sala possuía, ainda, uma janela protegida por tela e 

duas portas laterais: uma do banheiro e outra que levava a um corredor comum às outras salas. 

A imagem a seguir possibilita uma melhor caracterização desse espaço:  
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5.3.2 As escolas de ensino regular 

As escolas onde Ícaro, Marcelo e Felipe estudavam estão localizadas em bairros 

periféricos da cidade de Salvador, enquanto que as escolas de Mônica e José pertencem a 

bairros de nível sócio econômico médio a alto. Os pais destas crianças falaram durante as 

entrevistas sobre a dificuldade em encontrar escolas que aceitassem receber seus filhos dentro 

da perspectiva inclusiva. Mesmo sendo inclusivas, os pais relataram uma série de queixas 

sobre o processo de escolarização de seus filhos. Por exemplo, a mãe de Ícaro estava bastante 

incomodada com uma série de fatos a respeito do acompanhamento do filho, que estudava há 

quatro anos na mesma escola, pois o encontrou por mais de uma vez dormindo no chão da 

sala durante a aula. Por sua vez, a mãe dos gêmeos Marcelo e Felipe relatou que os filhos 

estudavam na única escola inclusiva do bairro há menos de um ano, pois haviam sido 

transferidos de uma creche onde um deles foi encontrado amarrado na cozinha.  

Apesar da idade das crianças variar entre 4 e 9 anos, todas elas estudavam em turmas 

do ensino infantil ou do primeiro ano do ensino fundamental. As escolas participantes do 

estudo possuíam turmas da educação infantil até o ensino fundamental, pelo menos, com 

Figura 1. Sala de aula da instituição de educação especial 
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algumas delas atendendo também turmas do ensino médio. O tamanho das salas e parques 

variou de escola para escola, assim como a quantidade de equipamentos disponíveis para 

brincar. De modo geral, os parquinhos tinham espaços amplos com equipamentos 

confeccionados em material plástico dispostos em chão cimentado ou coberto por grama 

sintética. Apenas a área de recreação da escola de Ícaro quase não continha equipamentos, 

apesar de ser bastante extensa, com cerca de 60 metros quadrados. Essa área possuía apenas 

duas escorregadeiras e uma gangorra em formato de cavalo, todos feitos em material plástico. 

Entretanto, a escorregadeira pequena e a gangorra não estavam sempre disponíveis no pátio. 

Por sua vez, o parque da escola dos irmãos Marcelo e Felipe possuía dimensões bastante 

restritas, com cerca de 24 metros quadrados, e uma quantidade considerável de equipamentos 

plásticos, como escorregadores, cestas de basquetebol, casinhas e brinquedos em formato de 

animais espalhados por todo o ambiente. As figuras a seguir ilustram alguns dos tipos de 

equipamentos e brinquedos encontrados nas diferentes escolas de educação regular. 

 

 

Figura 2 – Exemplos de equipamentos semelhantes aos presentes nos parquinhos das escolas 

 

 

 
 

Figura 3 – Exemplos de gangorras semelhantes às encontradas nos parquinhos das escolas 

Equipamento 

multifuncional 
Escorregadeira Vagão de trem Casinha 

Cavalo Cavalo duplo Lagarta 
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5.4 Procedimentos de coleta de dados: 

O caráter exploratório desse estudo remeteu à necessidade do uso de métodos variados 

para obtenção de dados, visando a análises de cunho qualitativo, de modo a abarcar a 

complexidade do fenômeno. Para tal, utilizamos técnicas de observação naturalística e 

entrevista semi-estruturada com os pais das crianças.  

Os dados obtidos através da observação direta do comportamento foram coletados 

durante o período de brincadeira livre, no qual as crianças desenvolviam suas atividades 

lúdicas sem o direcionamento de adultos. Foram realizadas sessões semanais de observação 

na escola e na instituição especial, com duração de pelo menos 15 minutos, variando 

conforme os horários de recreação das crianças. Cada criança foi observada durante três dias 

na escola e três dias na instituição especializada. 

As atividades realizadas pelas crianças foram anotadas através da técnica de registro 

cursivo de comportamento, que consiste em registrar de forma pormenorizada os 

comportamentos observados numa folha de registro
1
. Realizaram-se registros focais das 

crianças, nos quais se deu ênfase à descrição da brincadeira e de suas regras, às preferências 

quanto ao espaço e suas delimitações, bem como ao tipo e qualidade das interações sociais, 

número de parceiros envolvidos nas brincadeiras e objetos utilizados. Para garantir uma 

melhor qualidade de registro nos diferentes ambientes, a pesquisadora escolhia o local que lhe 

oferecesse o melhor ângulo de visão do espaço, de modo a garantir uma maior escuta das 

possíveis verbalizações e visualização dos movimentos das crianças no espaço. Quanto ao 

nível de detalhamento da descrição, na instituição de educação especial, a criança era 

observada desde o momento que entrava na sala de aula até o final da atividade diária. Uma 

vez sala, todas as ações das crianças eram descritas, sendo dado maior grau de detalhamento 

às interações lúdicas e à situação de brincadeira, embora as atividades pedagógicas realizadas 

                                                
1 No apêndice C (p. 164) encontra-se modelo de Folha de Registro utilizada. 
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com as professoras também fossem registradas. Nas escolas de educação regular, todos os 

comportamentos emitidos durante o tempo reservado pelas professoras para brincar foram 

descritos minuciosamente. 

As observações aconteceram em dias alternados da semana nas diferentes instituições 

de educação, sendo o primeiro contato e as primeiras observações realizadas na instituição 

especial durante os dias em que a criança era costumeiramente atendida. Assim, as 

observações dos irmãos Marcelo e Felipe, por exemplo, aconteceram às terças e quintas-feiras 

no período matutino, enquanto que Ícaro foi observado nas tardes das quartas e sextas-feiras. 

Por sua vez, os dias de observação nas escolas foram mais variados, embora eventualmente 

algumas crianças faltassem à aula nos dias em que iam à instituição especial, devido ao 

“cansaço”, de acordo com relatos das professoras. 

A observação da brincadeira nas escolas regulares ocorreu no horário de recreação das 

crianças, variando de acordo com o tempo reservado para tal em cada escola. Na maior parte 

das escolas, os registros das brincadeiras foi realizado no parque ou na área de recreação, a 

única exceção foi a escola de Marcelo e Felipe, na qual as observações foram feitas em 

ambientes variados, como a sala de aula e a sala de artes, pois as crianças não tinham acesso 

diariamente ao parque. Neste caso específico, o tempo de registro foi mais arbitrário, 

consistindo no período em que a criança esteve na sala de artes e no tempo anterior ou 

posterior ao lanche na sala de aula. 

 A escolha pela observação na escola regular justifica-se pela premissa de que em tal 

contexto, a criança com dificuldades encontra modelos mais avançados de comportamentos 

para seguir e para interagir do que em escolas especiais e tal fato pode ter interferência na 

expressão da brincadeira. Por outro lado, as crianças permanecem por pouco tempo na 

instituição especializada (apenas o suficiente para realizarem as atividades pedagógicas com o 
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professor), não havendo tempo reservado especificamente para sua interação com outras 

crianças, como ocorre na escola. 

A metodologia observacional adotada é adequada aos objetivos deste trabalho por 

permitir a identificação mais precisa de repertórios comportamentais que dificilmente seriam 

obtidos através de outros meios de coleta, como o auto-relato das próprias crianças, por 

experimentação ou com uma entrevista com os professores das crianças. 

Visando a obter informações que, por sua vez, seriam complementares ao estudo 

observacional e que as crianças por si só não seriam capazes de fornecer, realizamos uma 

entrevista semi-estruturada com os pais ou mães das crianças para obter informações acerca 

de suas atividades fora da escola, do tempo de duração do tratamento do autismo, quando este 

foi descoberto, quais os sintomas predominantes e se as crianças faziam uso de alguma 

medicação, a fim de saber: quanto o tratamento pode interferir nos sintomas, quais os 

comportamentos próprios da criança antes do início do tratamento e se apresentavam esses 

comportamentos nas atividades lúdicas, além de buscar verificar se os pais relatavam a 

presença da tríade de comprometimentos típicos do autismo nos comportamentos de seus 

filhos. Também foi questionado aos pais se seus filhos brincavam, quais eram as brincadeiras 

mais frequentes, com quem brincavam e se tinham preferência por algum local. As entrevistas 

foram realizadas pessoalmente com os pais durante o período em que aguardavam o término 

da aula dos filhos na instituição especial; apenas uma das entrevistas (com a mãe de Felipe e 

Marcelo) foi conduzida por telefone devido à dificuldade dos pais de comparecerem à 

instituição especial. Todas as entrevistas foram feitas com as mães das crianças, à exceção de 

Ícaro, na qual a entrevista foi feita com seu pai, porque sua esposa estava envolvida com 

tarefas relativas ao tratamento de saúde da própria mãe; embora não fosse o foco deste 

trabalho, esses dados indicam que os principais acompanhantes no tratamento de crianças com 

autismo são suas mães. 
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Considerando-se as dificuldades que o autista tem de se adaptar a mudanças, a 

pesquisadora passou a freqüentar a instituição especializada e a desenvolver um trabalho 

voluntário desde meados de 2008; tal fato propiciou um período de habituação ao ambiente 

para familiarização das crianças antes do início da coleta de dados. 

 

5.5 Considerações éticas 

Depois de estabelecido contato com a instituição de educação especial, o projeto de 

pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética da FFCH, que aprovou o prosseguimento da 

pesquisa. Finalizada esta etapa, foi dado início à coleta de dados em dias alternados da 

semana, de acordo com o horário de freqüência à instituição. Os pais das crianças foram, a 

princípio, indicados pela diretora da instituição e, em seguida, as indicações passaram a ser 

feitas pelas professoras e pela própria pesquisadora durante a estada na instituição. 

A participação dos sujeitos foi condicionada ao consentimento dos seus responsáveis. 

Em seguida, foi realizado o contato com a escola de educação regular para esclarecer os 

objetivos da pesquisa e oferecer o termo de consentimento. Aos participantes foi garantida a 

possibilidade de retirar-se da pesquisa a qualquer momento, a partir da anuência de seus 

responsáveis, assim como foram garantidas as condições de sigilo e anonimato, fato que 

justifica o uso de nomes fictícios nas descrições dos resultados deste trabalho. À instituição e 

aos responsáveis pelas crianças foi assegurado o acesso aos dados obtidos através desta 

pesquisa e ficou acordado que os principais resultados encontrados serão expostos em uma 

apresentação na sede da instituição especial após a conclusão deste trabalho, de modo a dar 

um retorno aos pais e professores tanto das escolas regulares quanto da instituição que tenham 

interesse em recebê-lo. 

Nos anexos 1 e 2 encontram-se os modelos dos Termos de Consentimento entregues 

aos pais e às escolas, onde estão descritas as diretrizes da pesquisa. 
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5.6 Procedimentos de Análise de Dados: 

Os registros das observações foram recortados a partir da identificação de episódios de 

brincadeira, definidos por nós para fins do atual estudo como uma seqüência de brincadeira 

que apresenta tema igual ou semelhante, sem interrupções mais longas que um minuto 

ao longo do tempo, e que está sendo desenvolvida pela criança focal, sem o 

direcionamento de adultos. Esta definição de episódio se coaduna com os objetivos da 

pesquisa, que têm por alvo identificar os comportamentos de brincadeira da criança autista em 

diferentes contextos. A definição temporal compreende que a interrupção da brincadeira para 

realização de outra atividade por mais de um minuto representará o fim de um episódio. 

Todos os episódios foram recortados de situações em que a criança brincava livremente, ou 

seja, a brincadeira era livre não porque as professoras deixassem a criança brincar, mas 

porque as crianças brincavam por iniciativa própria, sem estimulação e sem direcionamento, o 

que poderia acontecer dentro de uma atividade pedagógica, por exemplo. 

A partir dos episódios delimitados, iniciamos a sua análise com base em categorias 

pré-estabelecidas. A análise indicou a necessidade da inclusão de categorias empíricas com o 

objetivo de captar as características específicas da brincadeira nos locais estudados. Os 

recortes dos episódios descritos nos registros foram analisados qualitativamente através da 

técnica de análise de conteúdo (Bardin, 1997) e as categorias serviram para contabilizar as 

freqüências das brincadeiras. 

Os tipos de brincadeiras encontrados foram cruzados com variáveis como interação, 

gênero, idade, presença ou não de objetos e uso de linguagem. Foi avaliado também se as 

brincadeiras diferiam em função do contexto e da presença de pares. 

De forma complementar, os dados obtidos através da entrevista com os responsáveis 

pelas crianças forneceram informações mais específicas sobre o comportamento da criança e 

como este se expressa na brincadeira. 
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VI – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise de dados aqui exposta levará em consideração, na medida do possível, o 

conceito de zona lúdica, proposto por Morais e Otta (2003), que a define como o lugar em que 

ocorre a brincadeira e que é composta pelas características peculiares do grupo, pelo tempo 

dedicado à brincadeira, pelas concepções que cuidadores têm acerca da brincadeira e pelo 

espaço destinado à brincadeira, todos fatores importantes, próprios de uma cultura e que 

precisam de maior atenção porque influenciam diretamente as atividades lúdicas da criança. 

Para tal e com o objetivo de descrever as possíveis diferenças nos padrões de 

brincadeira e interação das crianças na instituição de educação especial e na educação regular, 

os dados obtidos nestes dois ambientes serão descritos, a princípio, separadamente, para em 

seguida, ser feita uma discussão acerca dos principais achados. Antes desta apresentação, 

iremos retomar a discussão sobre a identificação dos episódios de brincadeira e justificar o 

tipo de categorização adotado para, então, dar início à apresentação e análise dos resultados. 

 

A delimitação do episódio 

 

A coleta de dados ocorreu entre maio e outubro de 2009. Durante este período alguns 

imprevistos, como excesso de chuva, faltas das crianças às aulas e recesso escolar 

impossibilitaram uma maior agilidade para a obtenção de uma quantidade maior de dados. 

Apesar disso, foram realizadas 14 observações na instituição especializada e 15 nas escolas de 

educação regular, totalizando 1258 minutos de observação (aproximadamente 21 horas). 

Também foram feitas entrevistas semi-estruturadas com os pais e, informalmente, com 

professores, coordenadores e diretores das diferentes instituições, que falaram sobre a 

experiência de receber as crianças na escola, as dificuldades enfrentadas, o caminho 
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percorrido desde a entrada das crianças nas escolas, percepções sobre o processo de inclusão, 

etc. Esses dados, coletados espontaneamente, foram registrados e serão discutidos ao longo do 

processo de apresentação e discussão dos dados. 

A identificação dos episódios de brincadeira consistiu em uma das tarefas mais difíceis 

do trabalho e que mais demandou atenção para a escolha de critérios bem precisos. Conforme 

discutido anteriormente, definir o que é brincadeira ou delimitar comportamentalmente as 

suas características consiste em uma discussão bastante fecunda e ainda não resolvida na 

literatura; além disso, muitos dos estudos sobre brincadeiras de crianças autistas consideram 

muitos dos seus comportamentos não como brincadeira, mas como comportamentos 

exploratórios e de manipulação. A despeito desta dificuldade teórica, a identificação de 

comportamentos de brincadeira parece não ser tão controversa para pais, professores e outras 

crianças. As falas seguintes de uma das professoras da instituição sugerem que ela parece não 

ter dúvida quanto ao caráter do comportamento de seu aluno, explicitando a sua facilidade em 

reconhecer empiricamente a brincadeira: 

 

“Agora pode pegar o seu cubo para brincar um pouquinho.” 

“Vamos brincar com o avião ali (na mesa).” 

 

Nesse sentido, Yamamoto e Carvalho (2002), explicam que o reconhecimento da 

brincadeira entre humanos é mais facilitado do que em outras espécies porque as crianças ao 

brincar, dão pistas faciais e corporais que são facilmente reconhecíveis, como o riso e a 

descontração, possibilitando distinguir o brincar de outros comportamentos.  

Apesar disso, quando critérios bem estabelecidos de identificação da brincadeira são 

utilizados, como a típica “face de brincadeira”, muitos dos comportamentos claramente 

lúdicos das crianças do nosso estudo seriam descartados, pois crianças autistas apresentam um 



79 

 

 

repertório comportamental muitas vezes incomum, onde respostas esperadas não são sempre 

apresentadas no seu contexto habitual. Assim, critérios usualmente referidos, como a 

linguagem verbal, que auxiliam na identificação de enredos de brincadeiras, estiveram 

praticamente ausentes de quase todos os nossos registros. Ou seja, se delimitar critérios para a 

brincadeira em crianças com desenvolvimento típico já é um trabalho que exige precisão, 

entre crianças autistas deve ser ainda maior o rigor para identificar os comportamentos de 

brincadeira. 

Por esse motivo, aliados ao riso e a descontração das autoras supracitadas, 

acrescentamos os critérios que Bichara (1994) utilizou para identificar episódios de faz-de-

conta como forma de auxiliar o reconhecimento de brincadeiras em geral, foram eles a 

verbalização e o comportamento motor. O primeiro item foi relativizado, pois os sujeitos da 

pesquisa possuíam repertório verbal limitado, mas incluímos nesse item a emissão de 

vocalizações, gritos e risos. O segundo item, que se refere a movimentos e gestos, auxiliou na 

identificação de muitos episódios porque o comportamento motor parece ser um meio mais 

evidente da excitação que a brincadeira provoca na criança. Os pulos constantes durante a 

brincadeira representaram um meio relativamente seguro de identificação de brincadeira, 

como pode ser notado no seguinte registro: 

 

Marcelo levanta, fica em pé na cadeira e olha para o ônibus na mesa do fundo 

da sala. Desce da mesa e senta no chão. Empurra a mesa, tenta sair. A professora 

pede para ele terminar as atividades. Ele termina, passa por baixo da mesa e corre 

para pegar o ônibus. Empurra o ônibus em cima da mesa e pula. Empurra novamente 

e pula (faz isso várias vezes seguidas)... Vocaliza: “Uhu”. 

 

Além disso, como ressaltam Yamamoto e Carvalho (2002), a sensibilidade do 

observador consiste num fator importante na identificação dos episódios, já que o pesquisador 
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não pode estar isento de intencionalidade ao lidar com seu tema de trabalho; seu olhar e 

interesse devem estar coadunados para o alcance dos objetivos. Tal questão levou-me a notar 

um fato constantemente registrado nas observações a respeito da insistência das crianças, 

especialmente na instituição especial, para sair das cadeiras onde realizavam atividades com 

as professoras e se dirigir à região da sala onde estavam os brinquedos - quer seja empurrando 

a mesa, passando por baixo destas ou chorando. Essa observação me trouxe à mente diversas 

questões à respeito da motivação para o brincar: se o comportamento que a criança realiza 

com o brinquedo consiste apenas numa espécie de manipulação, por que ela não faz isso com 

os próprios objetos de que dispõe para as atividades pedagógicas na mesa? Por que choravam, 

ignoravam os chamados das professoras e resistiam à volta para a mesa de trabalho? Caso se 

tratasse apenas de exploração de objetos, estes poderiam ser deixados de lado à medida que a 

criança se acostumasse com a sua presença na sala; mas não foi o que observamos, já que a 

maior parte dos brinquedos disponíveis esteve presente durante todo o tempo em que as 

observações foram realizadas e pertencia à instituição. 

Para melhor visualizar estes tipos de comportamentos, decidimos listar todos os tipos 

de atitudes que sugeriam algum tipo de resistência à mesa de ensino e insistência para voltar 

ao brincar. Ao total, listamos 20 tipos de ações diferentes nas quais as crianças se envolveram 

para sair ou para evitar voltar às atividades pedagógicas visando o brincar. Categorizamos 

essas ações em quatro eixos temáticos principais: inquietação, fuga, desinteresse e atenção 

para o brinquedo, conforme apresentados no Quadro 5: 
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Tipos de esquivas Ações Freqüência 

Inquietação Bater na mesa 1 

Bater os pés no chão 4 

Chorar 17 

Gritar/vocalizar 2 

Tapar ouvidos 2 

Atirar brinquedos no chão 2 

Agitar-se 1 

Puxar a professora 1 

Fuga Deitar/ sentar-se no chão 6 

Empurrar a mesa 3 

Ficar em pé na cadeira/mesa 1 

Passar por baixo da mesa 2 

Tentar encerrar a atividade (colocar objeto na 

estante) 

1 

Levantar da mesa/ tentar descer da cadeira 4 

Desinteresse Ficar desatento 2 

Bocejar/ Espreguiçar-se/ Ficar sonolento 7 

Abaixar a cabeça 10 

Voltar carregado à mesa  6 

Atenção para o 

brinquedo 

Tomar brinquedo da professora 1 

Tentar pegar brinquedo da mesa 5 

Total  78 

Quadro 5. Tipos de ações emitidas pelas crianças para sair das atividades pedagógicas 

 

Como pode ser visto no Quadro 5, o comportamento mais freqüentemente expresso 

pelas crianças para evitar as atividades e voltar-se para os brinquedos foi o “chorar”, 

apresentado por três das cinco crianças observadas. Em seguida, “abaixar a cabeça” foi o 

comportamento mais presente, seguido de “voltar carregado à mesa” e “deitar/sentar-se no 

chão”, indicando uma resistência passiva das crianças para o retorno das atividades. 
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Considerando-se os tipos de esquivas mais utilizadas, pode-se perceber que, de modo 

geral, as crianças apresentaram mais comportamentos classificados como de inquietação, 

seguidos de desinteresse e de comportamentos de fuga. Esse modo de resistência em retornar 

às atividades para permanecer brincando pode ser analisado a partir de duas perspectivas: a 

primeira refere-se ao tipo de comunicação, quer dizer, o chorar pode ser entendido nesse 

contexto como uma expressão de insatisfação e esteve mais presente justamente nas crianças 

que tinham comportamento verbal menos desenvolvido (Marcelo e Ícaro); em segundo lugar, 

a grande demanda de atenção e concentração que as atividades pedagógicas exigem parece 

tornar as atividades lúdicas mais atraentes para as crianças. 

Vale à pena destacar que nem todas as crianças envolveram-se igualmente em esforços 

para sair de suas atividades para brincar nem resistiram ao retorno para a mesa. Mônica, por 

exemplo, não teve qualquer tempo reservado para o lazer durante o período de atendimento na 

instituição especial devido, provavelmente, à sua capacidade de concentração nas atividades e 

à sua reduzida movimentação para sair da mesa de atividades. Ainda assim, nos poucos 

momentos em que Mônica demonstrou interesse pelos brinquedos, sua professora 

redirecionou-lhe a atenção para as atividades pedagógicas, como pode ser visto no registro a 

seguir: 

Mônica vai lanchar. Antes de lavar as mãos fala: “o brinquedo”. A professora 

responde: “Não vai brincar agora, não!” (...). Mônica olha para debaixo da mesa e 

diz: “Oh, a Minnie caiu”. A professora responde: “Não vai brincar agora, não. Vai 

fazer a atividade, trabalhar com os números”. 

 

Das cinco crianças observadas, Ícaro, Marcelo e José tiveram as maiores freqüências 

de movimentação para a brincadeira. O registro a seguir de José consiste em um exemplo 



83 

 

 

bastante ilustrativo das diversas ações de esquiva citadas e do empenho empreendido para 

brincar: 

José faz atividade de puxar rolos encaixados. Fica desatento. Levanta. Vai 

para o carro de brinquedos cantando. Segura a Minnie, pega o avião e sai para o 

corredor. A professora vai atrás dele, diz para brincar na mesa. Ele entra e sai 

novamente para o corredor com o avião na mão (...). Coloca o avião no chão. A 

professora pega o avião do chão, ele toma da professora. A professora carrega José 

para a sala, ele se arrasta. Coloca ele na mesa, ele faz as atividades com o avião no 

colo (...). Aperta a ponta do avião. A professora põe o avião em cima da mesa, ele 

tenta pegar. A professora chama atenção dele para a atividade. Ele olha o avião. Fica 

agitado, tenta sair. Chora. A professora diz que ele já teve lazer, que agora é hora de 

trabalho. 

 

A mesma insistência para brincar não foi observada nas escolas regulares, o que pode 

ser explicado tanto pela diferença na situação de observação, já que na maior parte das escolas 

as crianças foram observadas durante o horário de recreação, ou seja, num momento 

especialmente reservado para o brincar; e também porque nas escolas regulares o momento da 

recreação é mais delimitado, cercado por contingências, como o fato de ser iniciado após o 

lanche e acontecer dentro de um parquinho, diferentemente do tempo e do espaço da 

instituição, que não diferem em relação aos da aula. Apenas em uma das escolas as 

brincadeiras foram registradas predominantemente em outros ambientes que não o parquinho, 

como a sala de aula e a sala de artes; entretanto, mesmo na sala de aula, as crianças autistas 

tinham acesso a brinquedos e liberdade para brincar com eles durante a aula. Entretanto, em 

relação às demais crianças, na mesma escola, o posicionamento em relação à brincadeira foi 

diferente, como podemos observar no registro seguinte: 
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Três meninos brincam com carrinhos em cima da mesa na sala de Felipe. A 

professora diz: “Guarda o brinquedos porque hoje não é dia de brinquedo!”. 

 

Outro aspecto que parece reforçar os dados sobre o interesse pelo brincar na 

instituição especial correspondeu ao tempo dedicado à brincadeira pelas professoras: dos 711 

minutos de observação, 134 minutos foram reservados pelas professoras para momentos de 

lazer (19% do tempo observado). Tal fato pôde ser identificado através de falas, como “Agora 

é hora do seu lazer”, proferidas pelas professoras após o término de uma série de atividades, e 

de negativas e ameaças como: “Não, ainda não é hora do lazer” e “Estou esperando, José vai 

perder a hora do lazer”. 

O tempo reservado para a brincadeira pelas professoras não correspondeu exatamente 

à quantidade de tempo em que as crianças estiveram envolvidas em brincadeiras: algumas 

crianças brincaram menos do que o tempo permitido, outras brincaram mais e uma delas 

(Mônica) não recebeu indicação para brincar e também não apresentou episódios de 

brincadeira espontaneamente. A Figura 4 ilustra essas relações, com exceção dos dados de 

Mônica, que apresentou valores nulos nos dois quesitos analisados: 

 

Figura 4. Frequência do tempo (em minutos) disposto pelas professoras para a brincadeira e do tempo brincado 

(em minutos) pelas crianças na instituição de educação especial 

46 

54 

5 

24 

37 

25 

38 

16 
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Conforme pode ser visto na figura 4, Marcelo foi a criança que recebeu mais tempo 

para brincar e foi também a que passou mais tempo brincando (46 minutos); mesmo quando o 

tempo total de observação é ponderado em relação às demais crianças, ele permanece sendo a 

criança que mais brincou. Ícaro e José apresentaram tempos semelhantes de períodos de lazer, 

mas divergiram quanto ao tempo utilizado para a brincadeira. Este resultado pode ser 

justificado não pela menor iniciativa de José para brincar e sim pela dificuldade metodológica 

enfrentada pela pesquisadora para acompanhá-lo fora da sala nos momentos de brincadeira, 

pois esta criança apresentava uma alta mobilidade física entre os espaços da instituição. Por 

outro lado, Felipe apresentou uma tendência divergente das demais crianças quanto ao tempo 

de brincadeira, extrapolando o tempo proposto pela professora; neste caso, as brincadeiras 

estiveram presentes também durante as atividades pedagógicas. 

O episódio a seguir mostra como alguns momentos concedidos pelas professoras para 

a brincadeira foram respostas a solicitações anteriores feitas pelos alunos. 

 

Marcelo tapa o ouvido enquanto faz a atividade. Empurra a mesa. A 

professora diz que não vai deixá-lo sair para pegar outro brinquedo. Ele termina a 

atividade e a professora entrega o brinquedo. Ele empurra o ônibus em cima da mesa 

de um lado para o outro. A professora pergunta “É o ônibus de Marcelo ou o 

caminhão? Cinco minutinhos (para brincar)”. 

 

Resultados encontrados por Williams, Reddy e Costall (2001) reforçam a ideia de que 

as crianças autistas empenham-se em brincadeiras de forma semelhante a outras crianças. Ao 

analisar o tempo gasto em brincadeiras funcionais, os autores não encontraram diferença 

significativa na quantidade de tempo utilizada para brincar por crianças autistas, por crianças 
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com desenvolvimento típico e naquelas com Síndrome de Down. Entretanto, análises sobre a 

qualidade e a variedade desse tipo de brincadeira revelaram diferenças entre os grupos. 

O aparente esforço empreendido pelas crianças para brincar, evidenciado nas ações de 

esquivas e no tempo brincado nos fez considerar que, apesar da simplicidade, muitos dos 

comportamentos emitidos pelas crianças parecem ter um cunho lúdico e devem ser 

considerados como brincadeira e não somente como exploração ou manipulação, devido às 

evidências de grande motivação. Entretanto, vale salientar que a motivação intrínseca (pois 

que nem sempre contava com o apoio das professoras) não foi o único nem o principal critério 

utilizado para discriminar a brincadeira, por isso, muitos comportamentos registrados foram 

descartados devido à impossibilidade de caracterizar o tipo de ação desenvolvida pela criança. 

 

A classificação das brincadeiras 

 

Após a delimitação dos episódios, passamos à etapa de categorização das brincadeiras 

de acordo com o tipo de ação desempenhada. Para tal, utilizamos os critérios desenvolvidos 

por Morais e Otta (2003) que, por sua vez, se basearam nas classificações de Parker (1984) e 

Piaget (1971).  

A classificação de Piaget (1971) é bastante conhecida, especialmente entre os 

educadores infantis, e exerceu influência significativa no estudo do desenvolvimento da 

criança, pois sua tipologia relaciona a brincadeira ao estágio cognitivo. Do ponto de vista das 

estruturas mentais, sua classificação pode ser resumida em três categorias maiores: 1) os jogos 

de exercício, no qual a criança tem por objetivo principal exercitar as condutas pelo seu prazer 

funcional ou pelo prazer de tomar consciência de seus novos conhecimentos, estes jogos estão 

predominantemente presentes no período pré-verbal; 2) os jogos simbólicos, que surgem 

apenas depois do segundo ano de vida e implicam a capacidade de representar uma conduta 
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na ausência de seu objetivo habitual, quer seja utilizando objetos novos como simples 

substitutos, quer seja sem o auxílio de qualquer suporte material; e 3) os jogos com regras, 

que são jogos de combinação sensório-motoras ou intelectuais onde há competição 

regulamentada entre os indivíduos, estes jogos se constituem principalmente entre os sete e 

onze anos de idade. Piaget situa os jogos de construção em um nível diferente dos demais 

tipos de brincadeira, estando entre o jogo e a imitação, pois eles tanto podem surgir após a 

aquisição dos jogos de exercício, quanto como uma conseqüência dos jogos simbólicos. Cada 

uma das categorias de brincadeira descritas está associada às diversas formas sucessivas da 

inteligência: período sensório-motor; período pré-operacional e período de operações 

concretas, respectivamente.   

Algumas críticas foram tecidas em relação a essa categorização, pois ela se baseia 

principalmente no desenvolvimento cognitivo da criança, deixando de lado aspectos 

importantes, como os componentes afetivos e sociais, além de enfatizar a primazia de tipos 

particulares de brincadeira em determinados períodos do desenvolvimento infantil, 

universalizando-os. Estudos multiculturais têm encontrado resultados diferentes quanto à 

idade de aparecimento dos diferentes tipos de brincadeira (Eibl-Eibesfeldt, 1989 citado por 

Bichara, 1994) e quanto às formas de identificação do estágio cognitivo no qual se encontra a 

criança em diferentes culturas (Greenfield, 2002). 

Parker (1984), por sua vez, tomando como ponto de partida o enfoque 

desenvolvimental de Piaget (1971), mas sem enfatizar os períodos críticos de apresentação de 

cada tipo de brincadeira, acrescentou à sua categorização os jogos de contingência social e 

física. De acordo com Parker (1984), estes são os primeiros tipos de jogos a surgirem na 

infância e que permanecem presentes nos anos subseqüentes, sendo os jogos de contingência 

social aqueles nos quais os brincantes alternam papéis, tendo como foco principal a atenção 

do bebê às faces e vozes dos adultos; e os jogos de contingência física, aqueles cujo foco 
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encontra-se nas ações dos objetos e nas suas relações causais e espaciais com outros objetos. 

Além de acrescentar um novo tipo de brincadeira, Parker (1984) substituiu o termo “jogos de 

exercício” de Piaget, para “jogos de exercício agonístico” (brincadeiras de atacar e de ser 

atacado), por considerá-lo mais descritivo e por defender que todos os jogos exercitam 

alguma habilidade ou atividade, sendo o termo “jogo de exercício” inapropriado. 

Morais e Otta (2003) sintetizaram as duas categorizações e organizaram-nas de acordo 

com o seu grau de complexidade. A inovação desta classificação encontra-se no fato de 

auxiliar o pesquisador a definir o tipo de brincadeira quando um episódio contém múltiplas 

classificações; por este motivo, as autoras propõem que o episódio seja categorizado de 

acordo com a presença da brincadeira de maior nível de complexidade. A seguir são descritos 

os tipos de brincadeiras definidos pelas autoras e exemplos de sua utilização: 

1) Brincadeiras de faz-de-conta: neste tipo de brincadeira a criança trata os objetos 

como se fossem outros, podendo atribuir propriedades diferentes das que possuem, ou atribuir 

a si e aos outros, papéis diferentes dos habituais e/ou criar cenas imaginárias e as representar. 

2) Brincadeiras e jogos de regras: há uma ritualização de papéis e representação de 

cenas pré-determinadas. De modo geral, os jogos são competitivos, como no futebol e no 

pega-pega. 

3) Brincadeiras de construção: são brincadeiras em que materiais são combinados ou 

modificados para criar um produto novo, como construir, empilhar caixas e encaixar blocos. 

4) Brincadeiras turbulentas/agonísticas: envolvem comportamentos de luta, 

perseguição, fuga e testes de limites físico e social, como pendurar-se e fazer zombarias dos 

outros; nestas brincadeiras as crianças enfrentam algum “perigo” ou testam seus limites, quer 

sejam eles físicos ou sociais, semelhantes aos de uma situação real, mas que diferem pelo seu 

caráter lúdico expresso na face típica de brincadeira. 
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5) Brincadeiras de contingência social: envolvem algum esquema de revezamento 

social, parecendo ser motivadas e reforçadas pelo prazer associado à capacidade de produzir 

respostas contingentes e responder contingentemente aos outros, como por exemplo, fazer 

cócegas, imitar gestos e vocalizações e brincar de esconde-esconde. 

6) Brincadeiras de exercício físico: a criança exercita um conjunto de 

comportamentos, como correr, pular, subir e balançar-se. 

Apesar de essa categorização delimitar amplamente quase todos os tipos de 

brincadeiras existentes, no decorrer da organização dos dados, deparamos com certas 

brincadeiras que pareciam não se encaixar bem em nenhuma dessas nomenclaturas, devido ao 

seu caráter repetitivo. Tais atividades apresentaram-se de forma recorrente. O exemplo a 

seguir caracteriza bem esse tipo de brincadeira: 

 

Marcelo pega um relógio de brinquedo e gira. Coloca em cima da mesa e gira. 

Coloca o relógio virado para baixo.  Mexe nos ponteiros do relógio (...). Ele gira o 

relógio novamente, coloca-o em cima da mesa e aperta. Gira. O relógio cai. Ele o 

pega do chão, coloca em cima da mesa, gira e aperta. 

 

Esse tipo de brincadeira não poderia ser bem definido como exploração porque a 

criança conhecia as funções do brinquedo, como denota neste mesmo episódio quando gira os 

ponteiros do relógio ao invés do próprio relógio. Além disso, como discutido anteriormente, 

achamos conveniente chamar este tipo de comportamento de brincadeira por conta dos altos 

níveis de expressão motivacional demonstrados pelas crianças. Dessa forma, às categorias de 

brincadeiras de Morais e Otta (2003), acrescentamos uma sétima categoria:  

7) Brincadeiras manipulativas: a criança utiliza um ou mais objetos de maneira 

aparentemente disfuncional e repetitiva, mas na presença de índices motivacionais, tais como 
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a face sorridente, batidas de palmas e pulos. Guardar e retirar brinquedos de uma caixa, fazer 

girar brinquedos em cima de uma mesa e pegar em partes específicas de brinquedos foram 

exemplos característicos deste tipo de brincadeira, aliados às características comportamentais 

de prazer.  

Assim, de acordo com o nível de complexidade, as brincadeiras simbólicas foram 

definidas como mais complexas do que as brincadeiras com regras, que foram seguidas pelas 

brincadeiras de construção, turbulentas, de contingência social e de exercício físico, 

respectivamente. Definimos as brincadeiras manipulativas como as menos complexas nessa 

ordem.  

As categorias de Morais e Otta (2003) foram escolhidas como base para a 

classificação das brincadeiras deste estudo em detrimento a outras propostas de categorias 

específicas de brincadeiras de crianças autistas (ex: Libby et al., 1998; Dominguez et al., 

2006) por incluírem uma maior variedade de possibilidades em que a criança poderia vir a se 

envolver. Entretanto, como já observado, a experiência prática indicou a necessidade da 

inclusão de um novo item de modo a abarcar o maior número de eventos observados. 

Com base nessa categorização, foram registrados, ao total, 146 episódios de 

brincadeira, sendo 60 na instituição especial e 86 nas escolas. A seguir serão descritas as 

brincadeiras encontradas na instituição de educação especial, sua freqüência e, em seguida, 

iremos analisar as brincadeiras de acordo com o caráter predominante da ação. 

 

As brincadeiras na instituição especial 

 

Ao organizar os eventos de brincadeira observados na instituição, percebemos que eles 

poderiam ser agrupados por critérios de semelhança em relação à atividade predominante em 

15 categorias diferentes. A título de exemplo, brincadeiras de empurrar carrinho, de empurrar 

ônibus, de empurrar skate (miniatura) e de empurrar avião foram nomeadas de 
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“avião/carrinho/ônibus/skate”, pois continham a mesma estrutura de ação relacionada a 

empurrar brinquedos que representavam transportes. Essa classificação se fez necessária para 

possibilitar a comparação das brincadeiras entre si quanto a sua freqüência e semelhança, 

além de facilitar a análise quanto ao tipo de ação predominante, preferências por gênero, etc. 

O Quadro 6 mostra os diferentes tipos de brincadeiras encontrados, classificados de acordo 

com a categorização de Morais e Otta (2003) quanto ao tipo de ação. 

 

Tipo de ação Brincadeiras 

Exercício Físico Pular 

Faz-de-conta Avião/ carro/ ônibus/ skate; “Pum, Scooby-Doo”; Pokemon 

Contingência Social “O gato comeu”; Indiozinhos; Batucar e cantar com tambor 

Turbulenta Bater os pés na água da piscina 

Manipulação Manipular Minnie; Rolar dado na boca; Manipular avião; Puxar e 

empurrar brinquedos; Girar brinquedos; Guardar e tirar brinquedos 

de recipiente. 

Quadro 6. Eventos de brincadeira encontrados na instituição especial classificados de acordo com tipo de ação 

predominante 

 

 

Como pode ser visto no Quadro 6, as categorias Faz-de-conta e Manipulação 

apresentaram uma maior variedade de brincadeiras, enquanto que não houve registros de 

brincadeira de Construção neste ambiente, possivelmente devido ao reduzido acesso das 

crianças a materiais que possibilitassem a sua transformação, tais como blocos, gesso, massa 

ou areia. A seguir verificaremos a freqüência de cada categoria a fim de averiguar se a maior 

variedade correspondeu também à maior quantidade de eventos de brincadeira.  
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Como pode ser visto na Figura 5, as brincadeiras de manipulação foram as mais 

frequentes, seguidas das brincadeiras de faz-de-conta, indicando que variedade e quantidade 

de brincadeiras estavam diretamente associadas. Por sua vez, as brincadeiras de contingência 

social, exercício físico e turbulenta apresentaram frequências semelhantes. Apresentamos a 

seguir exemplos de eventos de brincadeiras destas últimas categorias para, em seguida, 

descrever de forma mais detalhada as brincadeiras mais recorrentes: 

 

Exercício Físico: 

Marcelo pula no fundo da sala, gira o tambor e pula. A professora o chama 

para sair para o corredor, mas ele não vai. Para de pular, fica girando o tambor. A 

professora de Felipe o chama para sair e ele vai com ela. (...) Retorna para a sala. 

Fica pulando ao redor da mesa (...). 

 

Contingência Social: 

A professora e José no corredor. José sentado no chão com o tambor no colo. 

Ele bate e cantarola, diz: “ue, ue, ue”. Cantarola.  Senta-se e continua a bater e 

cantarolar. A professora comenta: “Não entendo que música é essa”. Ela observa e 

Figura 5: Frequência das brincadeiras quanto ao tipo de ação predominante 
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diz: “Pa-ta-ti, pa-ta-tá” (...), “Se você quer sorrir é com batatinha, se você quer 

cantar é com patatipatatá”. Os dois cantam juntos. Ela começa a cantar: “Chuveiro, 

chuveiro não faça assim comigo, chuveiro, chuveiro não molha seu amigo...”. Ele 

entrega o tambor para a professora bater e observa. Ele bate no tambor, enquanto a 

professora segura. Ele cantarola a música do chuveiro. Bate no tambor, que cai (...). 

Os dois entram na sala, ele senta numa almofada e batuca a música do chuveiro. Fica 

batendo sem cantar. A professora começa a cantar: “Se você quer sorrir é com 

patati...”. Ele observa. Começa a batucar e cantarolar, fala: “Patatá”. Empurra o 

tambor, puxa e bate. Cantarola. A professora canta: “As mãos, as mãos, representam 

união, juntinhas elas formam um coração”. Ele entrega o tambor e ela batuca 

cantando, depois ele toma o tambor e cantarola batucando. 

 

Turbulenta: 

As professoras de Felipe e Marcelo (irmãos) combinam de dar banho neles de 

mangueira. Os dois sentam na piscina de plástico e tomam banho. Felipe bate o pé na 

água, senta na piscina e grita: “Ah, ih, ah, ih”. Marcelo em pé, com um skate em 

miniatura na mão. A profª molha com a mangueira, diz: “Segura a água, Marcelo! 

Segura a água, Felipe”. Felipe põe a mão e a profª a molha. Felipe se deita na piscina 

e bate o pé, Marcelo se afasta e brinca com o skate (...). Felipe bate a água, molha as 

professoras. A profª pede para ele parar. Felipe pula e senta, faz: “He, he, he!”. A 

profª diz: “É o pica-pau, é?”. Ele bate as pernas, a profª reclama. (...) A profª diz que 

está na hora de acabar. Felipe bate as pernas e molha a profª, ela diz: “Assim não!”. 

Carrega ele para fora. (...). Felipe volta para a piscina. As professoras dão banho 

neles. Felipe bate os pés e as mãos e molha as professoras. Uma delas reclama: 

“Assim não!”. Felipe deita na piscina. 
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Conforme pode ser visto, o primeiro episódio citado referente às brincadeiras de 

exercício físico parece revelar um padrão de excitação da criança diante dos brinquedos, bem 

como de agitação motora. Os exemplos seguintes, referentes às brincadeiras de contingência 

social e turbulenta, denotam uma maior interação social entre as crianças e as professoras, 

indicando também um papel ativo destas neste processo. No último exemplo, chamam 

atenção os indícios de divertimento presentes no comportamento de Felipe ao molhar as 

professoras enquanto brinca na piscina. Cabe mencionar aqui que, em observações informais 

dos mesmos sujeitos, foram vistas cenas semelhantes, em que Felipe pegava a mangueira da 

água e molhava as professoras enquanto ria. 

Por sua vez, a maior presença das brincadeiras de manipulação assemelha-se a achados 

de estudos anteriores, como os de Libby et al. (1998), Dominguez et al. (2006), etc. Estes 

autores, utilizando uma nomenclatura diferente, encontraram uma maior frequência de 

comportamentos em que as crianças transferiam objetos de um lado para o outro ou de uma 

mão para a outra de forma estereotipada, utilizavam objetos sem levar em conta os seus 

fatores funcionais, ou ainda relacionavam dois ou mais objetos de um modo que não indicava 

uso funcional ou simbólico, tais comportamentos foram denominados de brincadeiras 

exploratória, sensório motora e relacional, respectivamente. Devido à sua reiterada presença 

entre crianças autistas, no próximo tópico iremos descrever as brincadeiras de manipulação 

observadas em nosso estudo. 

 

Brincadeiras de manipulação 

 

As brincadeiras de manipulação encontradas têm como característica principal o uso 

disfuncional de objetos e brinquedos, demonstrando uma clara associação entre este tipo de 
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brincadeira e a dependência do suporte material para a sua ocorrência. Rowland e Schweigert 

(2009) chamam a atenção para o fato de que as habilidades de interação com objetos são 

variadas e incluem desde habilidades para ganhar acesso aos objetos, habilidades para o seu 

uso prático, para o uso representacional e para o uso social. Cabe ressaltar que uma situação 

de brincadeira pode demandar o uso de cada um destes tipos de habilidades a depender do 

tipo de brincadeira, da quantidade de brinquedos e de parceiros presentes. Devido a sua 

relativa importância, o uso de brinquedos na instituição especial será tratado num tópico 

específico mais adiante. A seguir estão descritos alguns episódios das brincadeiras de 

manipulação observadas entre as crianças: 

 

José no corredor ajoelhado com o avião na mão. Passa a mão na ponta do 

avião. Canta. Anda ajoelhado. Fica segurando a ponta do avião. Entra e sai da sala 

cantando. Anda ajoelhado no corredor com o avião na mão. Pega na ponta do avião. 

Olha o avião (...). Coloca o avião no chão. A professora pega o avião, ele toma da 

mão dela. A professora o carrega para a sala de aula. 

 

Ícaro engatinha até a Minnie, coloca a boneca embaixo da mesa. Põe a Minnie 

e o sapo em cima da mesa, tira o sapo, deixa a Minnie deitada na mesa, mexe nela. 

Pega a Minnie na mesa e tenta tirar o casaco dela. Olha para a professora, sacode a 

Minnie tentando tirar o casaco, vocaliza (...). Mexe no laço da Minnie, sacode a 

boneca. Levanta e leva a Minnie até a professora. A professora diz que ele pode tirar 

o casaco sozinho. Ele consegue tirar uma parte do casaco da boneca. Bate a boneca 

na mesa. 
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Conforme relatado anteriormente, a presença de brincadeiras deste tipo em crianças 

com autismo é bastante frequente. De forma semelhante aos nossos achados, Williams, Reddy 

e Costall (2001) encontraram que as brincadeiras das crianças com autismo de seu estudo 

consistiam quase que exclusivamente de atos simples envolvendo um único objeto, além 

disso, essas crianças produziam menos atos novos de brincadeira, passavam menos tempo 

envolvidas em brincadeira integrada e em sequências funcionais do que o grupo controle, que 

era constituído por crianças com desenvolvimento típico e com Síndrome de Down. Em 

síntese, suas brincadeiras eram menos elaboradas, menos diversificadas e menos integradas. 

O que justificaria uma frequência tão destacada de brincadeiras de manipulação nesse 

grupo de sujeitos? Williams et al., (2001) discutem esses resultados como função de alguns 

aspectos, tais como: 1) dificuldade da criança autista em descentrar a atenção de atos 

direcionados a si, para atos direcionados a outras pessoas e objetos, que poderia ser 

evidenciado na reduzida quantidade de brincadeiras envolvendo bonecos; e 2) reduzida 

capacidade de integração, que poderia ser vista tanto através da baixa frequência de uso de 

muitos objetos em conjunto quanto da realização de brincadeiras apoiadas por gestos e 

vocalizações exagerados, como costumamos ver em crianças com desenvolvimento típico. 

Ambos os aspectos são discutidos sob o ponto de vista da hipótese da disfunção executiva e 

da hipótese do déficit social. No primeiro caso, a produção de menos atos funcionais por 

indivíduos com autismo seria resultado da dificuldade em gerar novos esquemas, que teria 

como consequência secundária a produção de comportamentos repetitivos, sendo o inverso 

também possível: a perseverança em produzir comportamentos repetitivos reduziria a 

possibilidade de surgimento de novos atos. 

Por outro lado, a segunda hipótese é que a dificuldade para produzir atos funcionais 

inovadores no autismo seria resultado de déficits sociais. De acordo com essa visão, a 

limitação que indivíduos autistas têm de se relacionar com as outras pessoas reduziria 
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significativamente a aprendizagem dos usos convencionais dos objetos produzidos pela 

cultura, uma vez que são os membros da sociedade que medeiam essas relações. Pais e 

cuidadores têm um papel importante no compartilhamento com a criança dos significados 

atribuídos aos objetos; são eles que informam sobre os fatores salientes destes, demonstram o 

seu uso funcional, estruturam fisicamente as ações das crianças para interagir com os objetos, 

sugerem verbalmente a forma de usá-los e são tomados como modelos desses usos. Uma vez 

que a criança com autismo possui uma dificuldade básica de interagir socialmente, 

evidenciada pelos déficits nas habilidades de linguagem, imitação e atenção conjunta, ela 

perderia boa parte da aprendizagem que poderia advir dessa relação. Assim, o fato de serem 

observadas brincadeiras com baixo nível de complexidade entre crianças autistas seria 

explicado pelo uso mais simples de objetos por esses sujeitos, possível de ser adquirido 

individualmente, enquanto que o uso mais elaborado dos objetos está ausente porque seria 

dependente de uma transmissão social (Williams et al., 2001). 

Ambas as hipóteses não se contrapõem entre si e fornecem explicações plausíveis 

sobre a forma como crianças com autismo costumam usar os objetos e brinquedos e também 

sobre a prevalência de brincadeiras menos elaboradas entre esses sujeitos, o que se torna mais 

evidente quando suas atividades são comparadas a grupos controle. 

Apesar da alta quantidade de brincadeiras de manipulação, apoiando achados da 

literatura, nos chamou atenção a presença de brincadeiras de faz-de-conta, pois a quase 

totalidade dos estudos tem indicado uma menor freqüência de brincadeiras simbólicas entre 

crianças autistas (Blanc et al., 2005; Brown & Whiten, 2000; Libby et al., 1998; Tamanaha et 

al., 2006), que estaria associada a uma falha na sua capacidade metarrepresentacional. Para 

melhor compreensão desses achados, na próxima sessão serão descritos alguns dos eventos 

que caracterizaram essas brincadeiras e algumas discussões pertinentes. 
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Brincadeiras de faz-de-conta 

 

Nas brincadeiras de faz-de-conta, simbólicas ou fantasiosas, a criança trata os objetos 

como se fossem outros, podendo atribuir propriedades diferentes das que eles realmente 

possuem, ou atribuir a si e aos outros, papéis diferentes dos habituais, criando cenas 

imaginárias e representando-as (Morais e Otta, 2003). Apesar de haver certa variedade na 

nomenclatura e nas definições desse tipo de brincadeira, de modo geral, compreende-se que 

há a substituição de uma coisa por outra, quer seja ela um objeto (como tratar uma boneca 

como se fosse um bebê) ou um papel (como uma criança tratar a si como um professor e a 

outra criança como seu aluno). 

Parte da discussão que se segue nos próximos parágrafos já foi publicada em um 

trabalho em que analisamos as brincadeiras de faz-de-conta de crianças autistas em uma 

perspectiva evolucionista (Fiaes e Bichara, 2009). 

O episódio a seguir consiste em um exemplo típico das brincadeiras de faz-de-conta 

apresentadas pelas crianças na instituição especial, que, por suas características de pouca 

riqueza e uso limitado de verbalizações, poderia vir a ser definido por outras categorizações 

como uma brincadeira funcional (Libby et. al, 1998; Williams et al., 2001): 

 

Ícaro pega um carro, mexe nele em cima da mesa. Vocaliza: “Ih, inh”. Mexe o 

carro em cima da mesa, balança os braços, vocaliza, empurra o carro (...). Sacode o 

carro na mão (...). Ri. Bate no carro com o dedo. Empurra o carro (...). Empurra em 

cima da mesa (...). No chão, empurra o carro contra os outros brinquedos, fazendo 

“Ih, ih”, passa pelos outros carros, empurra um avião atrás. Vocaliza. Deita no chão 

e empurra o avião. Retira os outros brinquedos da frente, passa entre eles (como se 
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fossem obstáculos), empurra o carro contra o avião. Empurra o caminhão adiante. 

Pega o carro, faz “Ih”. Empurra o avião e o carro. 

 

Este episódio reflete algumas das características das brincadeiras de faz-de-conta 

encontradas: limitadas freqüentemente ao uso de objetos, com comportamentos estereotipados 

e gestos e verbalizações escassos, que dificultam a criação de enredos mais elaborados. Em 

apoio a estes resultados, Pellegrini e Bjorklund (2004) afirmam que a complexidade da 

brincadeira de faz-de-conta está relacionada à facilidade lingüística para a manutenção da 

interação entre pares e compartilhamento dos episódios. Além disso, a linguagem consiste em 

um dos meios tipicamente utilizados para identificar cenas de faz-de-conta entre crianças 

pequenas, pois elas costumam realizar mudanças no tom de voz durante a brincadeira 

(Bichara, 1994). Por outro lado, é importante considerar que as crianças neste local quase não 

dispunham de parceiros para a brincadeira, o que deve ter implicações na redução de possíveis 

verbalizações. 

A dependência da presença de objetos para a ocorrência do faz-de-conta também é 

congruente com alguns achados anteriores acerca do desenvolvimento da brincadeira 

simbólica. De acordo com Fein (1981), a brincadeira de faz-de-conta segue um curso 

desenvolvimental na direção de um aumento de independência do estímulo que está 

imediatamente presente para uma maior dependência de esquemas mentais (imaginativos), 

sugerindo que a criança adquire progressivamente a capacidade de simbolizar em modos mais 

complexos com o decorrer do tempo. Assim, por exemplo, as brincadeiras dependentes do 

objeto são características de crianças até a idade de dois anos, e, a partir de então, a criança 

realiza transformações via substituição de um objeto por outro, seguidas de transformações 

via animação de um objeto inanimado e assim por diante. 



100 

 

 

Bering (2001) também propõe uma diferenciação entre a brincadeira simbólica que é 

dependente das características do objeto do que ele chama de brincadeira simbólica 

verdadeira. No primeiro tipo, o comportamento imaginativo é dirigido a um objeto que guarda 

semelhança com outro, enquanto que a brincadeira simbólica verdadeira seria aquela que 

ocorre independentemente da existência de qualquer estímulo perceptual, ou seja, a criança é 

capaz de criar enredos mesmo que não exista qualquer tipo de objeto presente. Este tipo de 

brincadeira costuma emergir apenas depois do terceiro ano de vida, enquanto o tipo 

dependente do objeto parece caracterizar as brincadeiras simbólicas observadas em alguns 

chimpanzés, como no exemplo citado anteriormente envolvendo o chipanzé Washoe.  

No episódio exposto a seguir podemos observar um exemplo de brincadeira bastante 

associado às características dos objetos, onde o indivíduo apresenta alguns comportamentos 

estereotipados e repetitivos. 

Marcelo encontra um carrinho na prateleira de Felipe (o carrinho foi trazido 

por eles de casa há algum tempo e acabou ficando na sala). Empurra o carrinho na 

mesa. O carrinho faz barulho ao ser empurrado. Ele empurra devagar, depois bem 

rápido. Aumenta e diminui a velocidade empurrando o carrinho. Senta na cadeira, 

levanta a parte da frente do carrinho e fica empurrando. Levanta e vocaliza: “Ô, i, ô, 

a”. Tapa o ouvido e sai para o corredor. Empurra o carrinho no chão do corredor. 

Entra na sala, vocalizando “ih” com o carrinho na mão. 

 

Conforme pode ser observado, neste episódio Marcelo brincou com um objeto já 

familiar, trazido de casa, e que lhe atraía a atenção especialmente por seus efeitos sonoros. 

Entretanto o barulho produzido pelo carro não parece ser a única fonte de interesse para 

brincar, pois Marcelo foi visto brincando inúmeras vezes com outros carrinhos que não 

produziam o mesmo tipo de efeito; a título de exemplo, no episódio descrito anteriormente 
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sobre uma brincadeira turbulenta na piscina, enquanto seu irmão brincava de molhar as 

professoras, Marcelo brincava com a miniatura de um skate, passando-o pela beirada da 

piscina e por debaixo d‟água. Por outro lado, justamente por não ter um sistema verbal bem 

desenvolvido, Marcelo utiliza-se de algumas vocalizações quando da saída e da entrada na 

sala, mas estas emissões vocais não nos possibilitam interpretar seu significado, o que reforça 

a importância da linguagem na compreensão do conteúdo do faz-de-conta. Ou seja, são os 

atos motores e não os vocais que dão os principais indícios de que estas miniaturas de 

transportes estariam sendo dirigidas como o são os automóveis reais. 

Novamente, as hipóteses propostas por Williams et al., (2001), citadas no tópico 

anterior, poderiam auxiliar na compreensão da alta frequência de comportamentos repetitivos 

presentes nas brincadeiras de crianças com autismo em contraposição à teoria do déficit 

metarrepresentacional. A primeira hipótese é que o autismo seria resultado de uma disfunção 

executiva: a predominância de comportamentos repetitivos sobre novos comportamentos 

funcionais seria uma consequência de um déficit primário para gerar comportamentos novos e 

alternativos, o que levaria também ao atraso na emergência de brincadeiras simbólicas e 

funcionais mais elaboradas. 

A outra hipótese levantada pelos autores e que não se contrapõe à primeira consiste em 

que o déficit social presente em indivíduos autistas os impede de adquirir o conhecimento 

fornecido por outros membros do grupo social sobre o uso convencional dos objetos. Tal fato 

explicaria as dificuldades presentes na linguagem, na imitação, na atenção compartilhada e na 

produção de atos funcionais mais elaborados com objetos. O uso simples de objetos não 

estaria prejudicado porque este poderia ser adquirido através da manipulação solitária da 

criança. Essa explicação justificaria as características de reduzido padrão de complexidade 

das brincadeiras de crianças autistas, presentes não apenas no faz-de-conta. 
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Matthews (1977) visando a identificar as principais mudanças cognitivas que marcam 

o início dos episódios de faz-de-conta de crianças de quatro anos de idade encontrou seis 

modos predominantes de transformação empregados: substituição, atribuição de função, 

animação, atribuição material a objetos que não existem ou não estão presentes, atribuição a 

situações que não existem no contexto e atribuição de características de personagens através 

de representação. Esses modos de transformação simbólica foram agrupados em dois modos 

principais de transformação, sendo o primeiro, o modo material, no qual as iniciações de 

brincadeiras fantasiosas são caracterizadas pela atribuição da criança de qualidades estranhas 

ou não associadas a objetos presentes; e o segundo modo foi denominado de ideacional, pois 

se refere a idéias ou imagens mentais de coisas que não estão presentes no local. 

De acordo com a categorização de Matthews (1977), podemos supor que a maior parte 

das brincadeiras de faz-de-conta apresentadas pelos sujeitos do nosso estudo pode ser descrita 

como modo de transformação de atribuição de função, onde se atribui uma propriedade 

funcional a um objeto que não possui tal propriedade. Neste sentido, a um brinquedo que 

representa uma miniatura de um objeto real pode ser atribuída a capacidade funcional desse 

objeto, como por exemplo, imaginar que um carro de brinquedo pode ser dirigido, como no 

episódio descrito abaixo: 

 

Ícaro pega o ônibus pequeno, coloca entre as pernas da Minnie, empurra de 

um lado para o outro. 

 

Constatamos então, que as brincadeiras de faz-de-conta de crianças com autismo 

guardam uma grande semelhança ou parecem ser do mesmo tipo daquelas observadas em 

crianças menores, ainda que outras capacidades desenvolvimentais estejam mais avançadas.  
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Como é sabido, a variedade com que se apresenta o desenvolvimento de crianças 

autistas é bastante ampla. Exemplos como o seguinte levantam questionamentos acerca da 

idéia amplamente difundida de um mundo próprio vivenciado por esses sujeitos. No trecho 

citado abaixo, Felipe demonstra atenção à conversa das professoras e que tem conhecimento 

sobre a existência de Pokemons e que Kio seria o nome de um deles. 

 

Felipe pega um brinquedo no carrinho, pergunta o que é. A professora diz que 

é um pintinho no ovo. Ele bate um urso de plástico e o “ovo” um no outro. Duas 

outras professoras conversando comentam que o ovo é um Pokemon, chamado Kio. 

Felipe coloca o Pokemon e o urso um do lado do outro. Felipe fala “Kio, Pokémon”. 

Coloca um em cima do outro. Bate o urso no Pokemon. Felipe com o Pokemon fala 

“Kio”, deita o urso, coloca um do lado do outro, diz: “Pokemon”.  

O Pokemon, objeto central no episódio acima, é o nome de um desenho japonês, que 

começou a fazer sucesso no mundo infantil na década de 1990; nele, criaturas de formas e 

tamanhos diferentes convivem e se desenvolvem com humanos. Cada criatura Pokemon tem 

uma habilidade, que pode ser utilizada em batalhas. O termo Pokemon se refere tanto às 

criaturas que fazem parte do desenho quanto a toda uma série de produtos feitos com a marca 

e que foram lançados, principalmente para o público infantil, como o boneco utilizado por 

Felipe. 

Os temas das brincadeiras simbólicas foram classificados em aventura, esportes, 

transportes, profissões, animais, edificações, e outros, de acordo com as categorias de 

brincadeira simbólica propostas por Moraes e Carvalho (1994). O quadro abaixo mostra a 

classificação dos 20 episódios de brincadeiras de faz-de-conta observados na instituição 

especial: 
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Tabela 1 - Eventos de brincadeiras de faz-de-conta encontrados na instituição especial classificados de acordo 

com o tema 

 

Brincadeira Tema Frequência 

Avião Transporte 3 

Carro Transporte 3 

Skate Transporte 1 

Ônibus Transporte 11 

“Pum, Scooby-doo” Aventura 1 

Pokemon Aventura 1 

  
Total = 20 

 

Conforme pode ser visto na Tabela 1, os temas das brincadeiras foram evidentemente 

marcados pela estereotipia de gênero e semelhantes aos de meninos que possuem 

desenvolvimento típico (brincadeiras de luta e transportes). Segundo Bichara (1994), a maior 

parte dos estudos de faz-de-conta constata preferências diferenciadas entre meninos e 

meninas, nos quais os meninos preferem brincadeiras com muita ação e as meninas, temas 

domésticos. Entre crianças autistas, apesar do isolamento social típico e da forma do brincar, 

o conteúdo da brincadeira destaca-se como semelhante ao das demais crianças. Todos os 

meninos brincaram de temas e objetos associados a transportes como carrinhos, aviões, ou 

mesmo dados e outros objetos usados como se fossem carrinhos.  

Isso é bastante interessante, pois mostra a existência de certo grau de identidade dessas 

crianças com seu próprio gênero, e como dizem Aydt e Corsaro (2003), a mais importante 

identidade que a criança aprende para definir a si mesma e aos outros é a de gênero. A única 

menina investigada na pesquisa não expressou qualquer tipo de brincadeira na instituição 

especial, por isso seus dados não foram incluídos nessa etapa da análise. 
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Além das brincadeiras com transportes, foram encontrados também temas associados a 

desenhos infantis veiculados na mídia, como o “Pum, Scooby-Doo” e “Pokemon”, indicando 

que as crianças deste grupo estão sujeitas à influência da mídia tanto quanto crianças com 

desenvolvimento típico (Brougère, 1995; Morais & Carvalho 1994; Gosso, Morais & Otta, 

2007). Esta tendência das brincadeiras das crianças serem influenciadas por temas televisivos 

foi constatada inclusive entre crianças que têm contato limitado com este veículo de 

comunicação, conforme observado por Bichara (2002), entre crianças indígenas Xocó que 

viviam às margens do Rio São Francisco. No nosso caso, presenciamos uma cena em que a 

criança dá socos no ar e vocaliza como se lutasse com alguns personagens de desenho 

animado: 

 

Episódio “Pum, Scooby-Doo”: 

Felipe pergunta à professora o nome de alguns desenhos, a professora 

responde: “urso”, “girafa”. A professora comenta sobre o cabelo dele, dizendo que 

está bonito, ele fecha a mão como se fosse dar um murro, a professora reclama com 

ele. Em seguida Felipe fala: “Pum, Scooby-Doo!”, “Pum, Batman!”, “Pum, 

Superman!” batendo no ar. 

 

No episódio descrito, chama a atenção o fato de o faz-de-conta estar diretamente 

relacionado com o comportamento inicial de agressividade de Felipe em relação à professora, 

entretanto, este comportamento foi direcionado para a expressão de conteúdos fantasiosos 

associados à luta de super-heróis, um tema bastante típico do universo infantil masculino. 

As atividades pedagógicas realizadas na instituição especial, geralmente, continham 

um caráter lúdico; foram observadas iniciativas das professoras de utilizar materiais com os 
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quais as crianças já possuíssem interesse anterior, pois faziam parte de seu cotidiano, como os 

super-heróis citados e os animais. 

Vale a pena considerar que os valores encontrados referentes à brincadeira de faz-de-

conta divergem da maior parte dos achados em outros estudos, que indicam uma baixa 

frequência de brincadeiras simbólicas em crianças autistas. Tal fato pode estar relacionado ao 

tipo de categorização adotada e à definição utilizada para brincadeira simbólica no presente 

estudo, que incluiu como brincadeira de faz-de-conta o uso de objetos, como carrinhos e 

aviões, considerando-os representantes dos objetos reais. Outras classificações, como as de 

Libby et al. (1998) e Dominguez et al. (2006)  poderiam incluir esse tipo de brincadeira na 

categoria brincadeira funcional, na qual os objetos são usados como sua função denota, ou 

seja, um carrinho de brinquedo será manipulado sem estar associado com o objeto real.  

Para os autores supracitados, brincadeira simbólica pode ser considerada em três 

situações: quando a criança utiliza um objeto como se fosse outro, por exemplo: um bloco 

como se fosse um carro; quando atribui falsas propriedades a um objeto, como limpar o rosto 

de uma boneca, dizendo que está “sujo” ou dizendo que um boneco está “quente”; e quando a 

criança faz referência a algo que está ausente como se estivesse presente, como por exemplo, 

dirigir um caminhão sobre uma ponte imaginária ou comer comida imaginária. Nessas 

definições está presente a ideia de que, para ser simbólica, a brincadeira deve incluir no 

contexto algo que não está presente na situação, ou mais que isso: a capacidade de imaginar 

algo sem quase nenhum tipo de apoio material. Optamos por adotar em nosso estudo as 

considerações recém expostas de autores como Matthews (1977), Bering (2001) e Fein (1981) 

sobre o faz-de-conta, onde se encontra claro que o início da representação simbólica na 

brincadeira é mais dependente das características dos objetos do que nas fases posteriores. 

 

Os brinquedos 
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Muitos estudos, inclusive entre crianças autistas, têm sido feitos analisando o papel do 

brinquedo no desenvolvimento da brincadeira das crianças (Brougère, 1995; Gosso, Morais & 

Otta, 2006; Pellegrini & Bjorklund, 2004; Piaget, 1975; Rowland & Schweigert, 2009; 

Vigotsky, 1984). É sabido que os brinquedos, de modo geral, contêm expectativas e denotam 

o que os adultos de uma determinada sociedade consideram como apropriado ao 

desenvolvimento das crianças de acordo com sua idade e gênero. Mas os brinquedos não são 

apenas recebidos passivamente, eles também são ferramentas das quais as crianças se utilizam 

para expressar a imaginação e para crescer emocionalmente. 

Os brinquedos parecem ter tido papel importante nas brincadeiras encontradas, pois 

dos 60 episódios registrados, apenas quatro não envolveram o uso de algum tipo de objeto. 

Dessa forma, torna-se necessário explorar melhor o papel dos diferentes tipos de brinquedos 

nas brincadeiras encontradas. 

Vale a pena ressaltar que, apesar do grande uso, todos os brinquedos utilizados pelas 

crianças no estudo faziam parte do material próprio da instituição e estavam disponíveis, em 

sua grande maioria, na parte posterior da sala, dentro de um carrinho de supermercado de 

brinquedo. Ou seja, não foram introduzidos materiais novos no ambiente pela pesquisadora e 

as crianças já estavam familiarizadas com os brinquedos presentes. 

Os brinquedos disponíveis para as crianças foram classificados em três tipos 

principais, baseados na classificação de Striano, Tomasello e Rochat (2001): a) brinquedos 

manufaturados, como miniaturas de carrinho, de ônibus e de avião, e a boneca Minnie de 

pelúcia; b) brinquedos reciclados ou utensílios, como caixa de DVD e figuras de animais de 

papel e c) elementos naturais, como água. A Figura 6 mostra alguns dos brinquedos utilizados 

pelas crianças na instituição. 
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Figura 6 – Registro fotográfico de brinquedos utilizados pelas crianças na instituição especial 

 

A maior parte dos episódios (48) envolveu a utilização de algum brinquedo 

manufaturado. Tal fato pode se justificar pela maior quantidade de brinquedos disponíveis 

deste tipo e não necessariamente a uma preferência das crianças por brinquedos 

industrializados. Este tipo de constatação só poderia se dar em um contexto mais estruturado 

de investigação, em que dispuséssemos de cada tipo de brinquedo na mesma proporção. 

Apesar disso, existem indícios de que a grande frequência de utilização de brinquedos 

manufaturados não consiste em uma realidade restrita a crianças com necessidades especiais: 

de acordo com achados de Gidding e Halverson (1981, citado por Johnson, Christie e 

Yawkey, 1999), crianças pequenas gastam a maior parte do seu tempo de brincadeira 

utilizando brinquedos manufaturados ou objetos semelhantes para o mesmo fim, chegando a 

passar cerca de quatro horas com brinquedos em casa. 

O uso acentuado do brinquedo, quer seja ele manufaturado ou não, está associado, 

possivelmente ao fato de o brinquedo constituir-se no que Vigotski (1984) chamou de pivô da 
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brincadeira, ou seja, o objeto utilizado na brincadeira serve de apoio para a criança projetar 

suas ações sobre um objeto que substitui o real. 

Ainda sobre o uso de brinquedos manufaturados, Sautter, LeBlanc & Gillet (2008), 

compararam a preferência de crianças autistas e seus irmãos em relação a brinquedos que 

estimulavam a função sensorial (brinquedos que contém uma série de fatores que estimulam 

uma variedade de sentidos, como barulho, música e partes móveis) e aqueles que eram 

orientados para o desenvolvimento de brincadeiras funcionais e interativas (brinquedos que 

tinham relativamente poucos estímulos sensoriais e que produziam melhores resultados 

quando eram utilizados em conjunto com outra pessoa). Os resultados mostraram que as 

crianças com autismo brincaram mais com brinquedos “desenvolvimentais” do que com 

brinquedos estimuladores e que, quando estavam envolvidas com brinquedos que não eram os 

mais preferidos, elas apresentaram mais altos níveis de brincadeira apropriada e foram mais 

receptivas às iniciações dos seus irmãos. Os participantes envolveram-se em mais altos níveis 

de comportamento não funcional quando os brinquedos estimulatórios estavam presentes.  

Estes resultados a respeito do tipo de estimulação que o brinquedo induz pode ser co-

responsável pelos tipos de brincadeiras desenvolvidos pelas crianças. Assim, se um brinquedo 

provoca um barulho que desperta muita atenção na criança, ela pode ter dificuldade de voltar-

se para outros aspectos do uso daquele mesmo objeto ou mesmo de desenvolver interesse por 

outros brinquedos. Bruckner e Yoder (2007) reforçam essa ideia ao afirmarem que crianças 

com autismo que se envolvem em uso restrito de objetos tendem a compartilhar menos 

atenção com outras pessoas, a ter menos imitação motora e comunicação intencional. 

Rowland e Schweigert (2009) afirmam que as crianças tendem a variar em relação ao 

domínio de habilidades para ganhar acesso aos objetos, para usá-los de modo prático, para o 

uso representacional e para o uso social. Em seu estudo, esses autores encontraram que, de 

modo geral, crianças com espectro autista fazem menos uso de habilidades com objetos do 
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que crianças com desenvolvimento típico da mesma idade, e que, quando se analisa a faixa 

etária, crianças autistas mais jovens apresentam menos habilidades do que as mais velhas, de 

acordo com relatos dos seus pais e professores. Apesar disso, esses autores ressaltam que as 

diferenças encontradas entre crianças autistas e crianças com desenvolvimento típico refletem 

um atraso e não um desvio qualitativo no curso do desenvolvimento dessas crianças. 

A capacidade para compartilhar o uso de objetos não foi observada diretamente em 

nosso estudo porque na instituição especial raramente as crianças participavam do lazer ao 

mesmo tempo. Assim, os brinquedos estavam sempre disponíveis, sem que as crianças 

precisassem disputar o seu uso. Ainda assim, observamos em apenas um episódio uma 

situação em que os irmãos Felipe e Marcelo pareciam compartilhar o interesse pelo mesmo 

brinquedo. Durante a situação, um dos irmãos tomou o brinquedo do outro e o outro saiu da 

sala logo em seguida.  

Após a exposição dos dados referentes à instituição especial, iniciaremos a segunda 

parte da análise, com a discussão dos dados obtidos nas escolas de educação regular. 

 

As brincadeiras nas escolas de ensino regular 

 

Os dados coletados nas escolas de ensino regular apresentaram características distintas 

daqueles encontrados na instituição especial, devido às peculiaridades inerentes ao novo 

contexto, que poderíamos resumir como: 1) maior tempo preestabelecido para o recreio em 

relação ao tempo da instituição especial; 2) espaço do recreio predominantemente situado em 

local distinto da sala de aula e em ambiente externo; 3) disponibilidade de uma quantidade 

significativamente maior de crianças do que de adultos para interação; 4) maior número de 

pares de colegas possuindo desenvolvimento típico e 5) maior quantidade de equipamentos, 

como escorregadeira, gangorra e balanço, do que brinquedos para brincar. 
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O tempo de observação nas escolas variou em função do tempo do recreio, com média 

de 30 minutos por dia, a única exceção foi a escola de Marcelo e Felipe, que não tinha um 

tempo específico para o recreio em separado do momento do lanche. Por esse motivo, a 

observação nessa escola foi realizada durante a aula propriamente dita e também em espaços 

diferentes, como a sala de artes e o parquinho, o que resultou em um tempo médio de 

observação maior: 45min/dia. Esta consideração sobre o recreio resulta importante porque, na 

maior parte das escolas, o tempo do recreio foi considerado como o tempo da brincadeira. 

A partir destes dados, procuramos identificar quanto do tempo reservado para a 

brincadeira na escola as crianças passavam efetivamente brincando. Na Figura 7 estão 

dispostos os tempos em que cada criança foi observada e o tempo que passou brincando. 

  

Figura 7. Frequência de tempo observado (em minutos) e tempo brincado (em minutos) nas escolas regulares 

 

Quanto à participação das crianças em brincadeiras, como pode ser visto na Figura 7, 

Mônica e José foram as que passaram mais tempo brincando: 49 e 45 minutos, 

respectivamente, enquanto Ícaro não esteve envolvido diretamente em nenhum tipo de 

brincadeira.  Seguido de Ícaro, Felipe foi o que menos brincou, apesar de ter mais tempo de 

observação. Este dado nos informa que o fato de não haver muitos registros de brincadeiras 

não se deve a falta de oportunidade de observação.  
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Por outro lado, comparativamente, as crianças foram vistas brincando por mais tempo 

na escola do que na instituição especial. Tal resultado pode ser explicado por uma série de 

fatores, como por exemplo, o fato de a criança não ter que pedir para brincar e, ao invés disso, 

ter um tempo relativamente longo reservado para essa atividade; os tipos de brinquedos 

disponíveis nos parques, que podem estimular um uso mais frequente, como subir e descer 

dos equipamentos sucessivas vezes, e a própria motivação que pode residir em uma criança 

assistir a outras brincando. Na escola a visualização e o convite de outras crianças para 

brincar podem consistir em mais um motivador para a permanência na brincadeira. Além 

disso, como iremos discutir mais adiante, o espaço do recreio é visto como uma espécie de 

“válvula de escape” para as crianças: após um longo período de privação de brincadeira na 

sala de aula, espera-se uma maior frequência desse comportamento do que em situações mais 

livres.  

Em relação à influência dos brinquedos no brincar, vale registrar que as crianças que 

mais brincaram foram aquelas observadas predominantemente nos parquinhos das escolas. 

Assim, Felipe, que foi a criança que brincou por menos tempo, foi o único que não foi ao 

parquinho durante o período de coleta de dados, ainda que tenha ficado sob observação por 

mais tempo. Na escola de Felipe, o parquinho possuía dimensões reduzidas e passava a maior 

parte do tempo fechado. 

Por outro lado, chama atenção o fato de que nem todo o tempo que passam no parque 

as crianças estão brincando. Este resultado, em certa medida, era esperado, porque as crianças 

emitem outros comportamentos entre uma brincadeira e outra como, por exemplo, andar, 

conversar, não fazer nenhuma atividade e, além disso, nem sempre o observador consegue 

identificar claramente se a atividade observada é ou não uma brincadeira. Uma outra situação 

ocorre quando as crianças não participam ativamente das brincadeiras como brincantes, mas 

observam atentamente as outras brincando. Constatamos tal fato através de comportamentos 
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como olhar, rir, bater as mãos, as pernas, morder as próprias mãos e tocar nas crianças que 

passavam próximas a si. Os exemplos descritos a seguir revelam essa observação ativa das 

brincadeiras: 

José ajoelha-se em cima do vagão de trem (vide Figura 2) e observa as 

crianças brincando de pega-pega. Pula e ri. As crianças passam por baixo do túnel. 

Ele desce e vai para o aparelho multifuncional ao fundo do parque. Sobe pela 

escorregadeira. Outra menina no mesmo aparelho. Ele pula e ri. 

 

Ícaro observa duas meninas que passam no corredor. Coloca a mão na boca. 

Vocaliza. Olha os meninos no futebol, põe a mão na boca e tira, sacode a mão, ri. (...). 

Bate palmas olhando as crianças que passam correndo. As meninas arrastam a 

escorregadeira no pátio, Ícaro observa (...). Ícaro observa as crianças na brincadeira 

de pique-alto. Bate palmas, ri. Olha as crianças correndo, bate palmas. Morde a 

palma da mão. Bate palmas e ri. As crianças correm, ele se aproxima da esquina e 

olha as crianças em cima do banco no pátio. Morde a mão. Vocaliza durante todo o 

tempo. Olha as crianças correndo. Ícaro se abaixa, senta no chão e bate palmas. 

Estica o braço quando as crianças de uma turma passam para o corredor. 

 

De acordo com Pontes e Magalhães (2003), crianças que ainda não dominam as 

habilidades necessárias para a brincadeira, quando não participam ativamente, compartilham 

da situação na condição de observadores ativos ou passivos e pode-se considerar que todos 

partilham do evento da brincadeira. O caso de Ícaro, a única criança que não participou 

ativamente de nenhuma brincadeira, é paradigmático deste caso: como descrito anteriormente, 

essa criança não fazia uso da linguagem verbal, condição necessária para se inserir na maior 

parte das brincadeiras sociais, muito mais complexas do que as brincadeiras individuais ou 

com regras. Além disso, ele era mais velho que as crianças de sua turma e isso pode ter sido 
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um elemento a mais para torná-lo distinto do grupo e dificultar o seu envolvimento em 

brincadeiras com os colegas, devido a possíveis diferenças em outros aspectos do 

desenvolvimento. 

Diante destes exemplos torna-se importante pontuar que o fato de crianças autistas 

observarem ativamente outras crianças brincando, ainda que não brinquem junto, é um 

indicador de seu interesse pelo comportamento de outras pessoas, especialmente porque suas 

ações de pular, rir ou bater palmas denotam envolvimento com a brincadeira. Além disso, é 

conveniente lembrar que, em seu cotidiano, crianças com desenvolvimento típico observam-

se mutuamente nos grupos de brinquedo, não sendo este um evento limitado aos sujeitos com 

autismo. 

Quanto aos episódios em que as crianças envolveram-se ativamente, podemos 

visualizar na tabela 2 a frequência das brincadeiras encontradas nas escolas de educação 

regular, organizadas com base na categorização de Morais e Otta (2003): 
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Tabela 2 – Eventos de brincadeira observados nas escolas regulares, classificados de acordo com o tipo de ação 

predominante 

 

Tipo de ação Brincadeiras Frequência 

Exercício Físico Pular, Subir e descer da escorregadeira, Gangorra, Subir no 

aparelho do vagão, Andar no carrinho, Balanço, Rolar pelo 

chão, Correr, Engatinhar, Montar em pneus, Gira-gira, 

Velotrol, “Correr, empurrar velotrol e escorregar”, Jogar 

bola no telhado da casinha, Passar pelo túnel na quadra 

54 

Faz-de-conta Boneco, F.C. com cavalinho, F.C. de mãe com velotrol, 

F.C. de soprar a casinha 

3 

Contingência 

Social 

Esconder-se, Batucar no aparelho 2 

Turbulenta Pendurar-se no aparelho/banco, Subir/tentar subir no 

telhado da casinha, Bater velotrol na casinha 

7 

Manipulação Girar/apertar peça de montar, Girar relógio de brinquedo, 

Mexer nos ponteiros, Apertar dado, Empurrar carrinho 

grande, Balançar animais do parque, Entrar e sair da 

casinha, Mexer nas peças de encaixar 

20 

 

 

Um olhar mais global sobre a Tabela 2 indica a presença de uma maior variabilidade 

de brincadeiras nas escolas do que na instituição de educação especial. De fato, apesar do 

tempo de registro na escola ter sido menor do que na instituição especial, foi nesse ambiente 

que encontramos a maior variedade e quantidade de episódios de brincadeiras. Esta situação 

pode ser justificada pelo momento de observação na escola, que correspondeu ao tempo de 

lazer das crianças, o que não se deu na instituição especial. Além disso, conforme afirmam 
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Pellegrini, Horvat e Hubert (1998), as crianças tendem a aumentar os níveis de envolvimento 

em atividades físicas após passarem por períodos de privação relativa de brincadeira, fato que 

costuma acontecer nas escolas antes do período do recreio. Mas, talvez o fator mais peculiar 

para esse resultados seja social, pois nas escolas as crianças tinham parceiros disponíveis para 

brincar. 

Entretanto, não foi somente a quantidade de brincadeiras que mudou, a frequência de 

cada tipo de brincadeira foi diversa nas escolas e na instituição especial: como podemos 

identificar na Tabela 2, as brincadeiras mais frequentes nas escolas foram as de exercício 

fisico, seguidas das brincadeiras de manipulação e das brincadeiras turbulentas. Já as 

brincadeiras de faz-de-conta e de contingência social foram as menos brincadas. Ou seja, 

diferentemente da instituição especial, as brincadeiras de exercício físico passaram a ser as 

mais brincadas e as de faz-de-conta tornaram-se as menos frequentes. O que poderia justificar 

essa inversão nos resultados entre os dois ambientes? Para responder a essa questão, 

primeiramente iremos apresentar cada uma dessas brincadeiras separadamente buscando 

analisar-lhes as causas. 

Dentre os diferentes aspectos citados anteriormente sobre as características gerais das 

escolas regulares, os que parecem estar mais associados à maior presença de brincadeiras de 

exercício físico são os pátios estarem localizados em ambientes externos e a maior 

disponibilidade de equipamentos, ao invés de brinquedos pequenos. No próximo tópico 

iremos discutir a possível influência destes fatores nas brincadeiras de exercício físico. 

 

As brincadeiras de exercício físico 

 

De acordo com achados de Pellegrini, Horvat e Huberty (1998), em espaços externos, 

como playgrounds de escolas públicas primárias dos Estados Unidos, crianças com 
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desenvolvimento típico brincam a maior parte do tempo com brincadeiras fisicamente 

vigorosas, o que faz com que gastem mais energia nestes espaços do que nos internos. Os 

autores relacionaram a tendência de gastar mais energia em ambientes externos com a 

necessidade de termorregulação, devido às baixas temperaturas encontradas nos locais no 

período em que a pesquisa foi realizada (em torno de 6ºC). Esta explicação provavelmente 

não se aplica às condições climáticas do nosso país, em que a temperatura dos ambientes 

exteriores é frequentemente muito maior do que a encontrada nos interiores dos prédios. 

Entretanto, a despeito dos fatores climáticos, durante muito tempo educadores e demais 

profissionais da área preocuparam-se com a qualidade e promoção de brincadeiras em 

ambientes internos por considerarem que as brincadeiras que ocorriam em espaços abertos, 

como os parquinhos, eram menos importantes na vida das crianças, pois desenvolveriam 

apenas habilidades físicas através de exercícios e brincadeiras vigorosas (Hennger, 1993; 

Jonhon, Cristie e Yawkey, 1999). 

Recentemente, tem-se visto um aumento no interesse em desenvolver ambientes 

externos mais apropriados para a promoção de outros tipos de brincadeira, inclusive de faz-

de-conta, em parquinhos, através da introdução de materiais variados e de equipamentos e 

brinquedos móveis (Hennger, 1993). Esta preocupação tem tido implicações na construção de 

parquinhos públicos nas praças e ruas das cidades e nos playgrounds de prédios e escolas. 

Possivelmente, a grande quantidade de aparelhos plásticos coloridos, com bordas 

arredondadas e que incluíam uma ampla variedade de funcionalidades, encontrados nos 

parques das escolas que observamos é reflexo deste movimento. 

De fato, como pode ser visto no Quadro 8, à exceção da brincadeira de pular, a maior 

parte das brincadeiras de exercício físico desenvolveu-se nos aparelhos ou utilizando os 

brinquedos móveis disponíveis nos parques, como os carrinhos, velotróis e gangorras em 

formato de animais (vide figura 3). Dentre os aparelhos, os equipamentos multifuncionais, o 
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vagão de trem e o balanço foram os mais utilizados pelas crianças. Os episódios a seguir são 

representativos dos tipos de brincadeiras de exercício físico encontrados nos parquinhos das 

escolas: 

Marcelo pula no parque. Observa a rua pela janela. (...). Pula olhando um 

carro. Abaixa-se e pega no carro. Observa o fundo do carro. Pula e toca no carro. 

(...). Pula. Empurra o carro. Pula e dá pequenos gritos. (...). Anda até a casinha e 

entra, desce a escorregadeira deitado de frente. Encosta no carro deitado. Fica 

pegando no fundo do carro. Pula e dá gritinhos. Toca no carro. 

Mônica no aparelho multifuncional sobe a rampa e desce o caracol 

(escorregadeira em formato curvo). Sobe novamente. As outras crianças também 

descem o caracol. Ela pula e ri quando termina de descer. Sobe e fica sentada na 

escada. Desce o caracol. Grita. Corre para a rampa e desce o caracol. (...). Sobe a 

rampa apoiando-se nos fixadores de rapel. Um menino tenta subir o caracol enquanto 

ela desce. 

 

Conforme pode ser visto nos exemplos expostos acima, mesmo a brincadeira de pular 

associa-se de algum modo a um brinquedo do parquinho, neste caso, o carrinho, que parece 

provocar uma forte excitação na criança e a faz tocar, gritar e pular repetidas vezes enquanto o 

olha. Apesar de bastante atraído pelo carrinho, Marcelo não se senta nele para andar. No 

segundo exemplo, o uso do equipamento é visivelmente mais funcional, onde se pode ver a 

menina subindo e descendo do aparelho juntamente com outras crianças. 

Bichara, Fiaes, Marques, Brito & Seixas (2006) encontraram em pesquisas realizadas 

em parquinhos públicos de Salvador que as brincadeiras mais frequentes nestes locais eram 

também as brincadeiras de exercício físico, que correspondiam principalmente aos 

comportamentos de subir e descer dos equipamentos, usando as escadas, mastros, plataformas 

e escorregadeiras; e que os aparelhos dos parquinhos pareciam gerar uma grande atratividade 
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nas crianças, pois a maior parte das brincadeiras identificadas, incluindo os jogos de regras e 

faz-de-conta, aconteciam dentro dos aparelhos ou ao seu redor. Esta atratividade por 

parquinhos de melhor qualidade também foi identificada por Karsten (2003) entre crianças de 

Amsterdam, especialmente entre meninas, que preferiam brincar em parquinhos em boas 

condições que tivessem brinquedos desafiantes, como estruturas altas para subir e grandes 

balanços. 

A respeito do papel dos equipamentos nos parquinhos encontramos duas 

classificações: Gosso et al. (2006) chamam de brinquedos manufaturados e Sager e Sperb 

(1998) de brinquedos orientados para crianças, aqueles objetos que são preparados para o uso 

infantil, desde que não possuam fins acadêmicos, e que podem ser produzidos tanto 

artesanalmente quanto em larga escala. Dentro desse grupo de brinquedos, encontram-se os 

equipamentos de playgrounds, considerados como pouco estruturados porque suas 

características físicas não se associam a objetos reais, como o são as miniaturas de bebês, os 

carrinhos e os super-heróis. De modo geral, há acordo que materiais menos estruturados, 

como caixas de papelão, areia, partes de plantas e utensílios, permitem uma maior variedade 

de substituições e, seu uso sendo mais diversificado, possibilitam uma utilização mais criativa 

pelas crianças, o que inclui o uso de faz-de-conta nessas transformações (Carvalho e Pedrosa, 

2003; Gosso et al. 2006; Striano et al., 2001). 

Por outro lado, como chamam atenção Gosso et al. (2006), apesar dos brinquedos 

manufaturados facilitarem a simbolização, eles também restringem a quantidade e o tipo de 

transformações simbólicas que as crianças realizam. No caso específico dos equipamentos dos 

parquinhos, o uso convencional está mais associado às atividades motoras, ou seja, suas 

escorregadeiras, escadas, peças móveis, etc., direcionam a criança a subir, descer, escorregar.  

Nesse sentido, Seixas, Schnitman e Bichara (2005) compararam praças públicas de 

Salvador que continham parquinhos e que não continham equipamentos e encontraram que as 
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praças sem equipamentos eram aquelas em que as crianças variavam mais as brincadeiras, 

inclusive com temas tradicionais, e adaptavam mais as brincadeiras ao espaço. 

De qualquer forma, apesar de direcionar o uso, principalmente para brincadeiras 

motoras, encontramos outras formas de brincar nos equipamentos, além do uso convencional: 

após um período de exploração inicial, as crianças foram vistas envolvendo-se em usos 

diferenciados dos aparelhos dos parques, como pode ser visto no exemplo a seguir em que 

Mônica sobe pela escorregadeira, em vez de usar a escada: 

 

Mônica sobe a escorregadeira do aparelho ajoelhada e desce. Anda pelo 

parque. Sobe no aparelho pela escorregadeira enquanto uma menina desce, ela sai da 

frente (...). Ela sobe a escorregadeira e fica na frente enquanto um menino desce. Fica 

ajoelhada e as crianças encostam o pé no joelho dela enquanto descem. Ela pula e vai 

para a escorregadeira do outro aparelho. 

 

Bichara et al. (2006) encontraram fenômeno semelhante nos parquinhos públicos, 

onde as crianças foram vistas subindo as escorregadeiras e escorregando pelas escadas dos 

aparelhos, que continham bordas arredondadas; tal fato foi associado às características físicas 

dos aparelhos, que permitiam este tipo de uso, e também à capacidade da brincadeira de 

deslocar os objetos do seu uso habitual, conforme definido por Brougère (1995). 

No tópico seguinte iremos apresentar o segundo tipo de brincadeira mais presente 

entre as crianças nas escolas regulares. 



121 

 

 

As brincadeiras de manipulação nas escolas regulares 

 

O primeiro ponto a considerar é que as brincadeiras de manipulação continuaram 

tendo uma alta representatividade no grupo investigado, passando de primeiro lugar na 

instituição especial para o segundo nas escolas regulares (vide Tabela 2), o que 

provavelmente está associado às características peculiares do transtorno, referentes à 

estereotipia e comportamento disfuncional. Na escola esse tipo de brincadeira foi mais 

frequente entre os sujeitos que foram observados na sala de aula (Felipe e Marcelo) do que 

naqueles observados somente nos parques. O exemplo a seguir é ilustrativo deste tipo de 

brincadeira na escola: 

  

Marcelo sentado na cadeira bate na mesa. Vocaliza. Pega uma das peças 

(hexágono azul) de um brinquedo de encaixar. Aperta a peça. L. (adulto) esconde a 

peça na mão, ele tenta pegar. Ela não deixa. Ele vocaliza. Bate na mesa. (...). L. 

guarda a peça em uma vasilha. Marcelo abre a vasilha e escolhe o hexágono azul. L. 

comenta: “Tá vendo? Ele só quer o azul”. Ele aperta a peça em cima da mesa. 

Vocaliza: “êh, êh”. L. mostra as outras peças do brinquedo para ele. Ele gira os 

ponteiros do relógio. L. mostra as peças de outras cores. (...). Ele aperta a peça. L. 

tira todas as peças de montar para ele encaixar ao redor do relógio e comenta com 

uma funcionária que ele não sabe. L. diz: “Aqui, olhe Marcelo” (para ele encaixar). 

Ele não encaixa as peças. 

 

 Como pode ser observado, é evidente o uso disfuncional dos brinquedos, mesmo 

quando um adulto tenta direcionar a brincadeira para a forma socialmente adequada. Por outro 

lado, pode-se ver também um certo grau de interesse envolvido, que pode ser identificado no 
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comportamento de bater na mesa e vocalizar para pegar a peça preferida. As considerações 

feitas sobre a presença desse tipo de brincadeira na instituição especial permanecem úteis para 

explicar a sua alta frequência também nas escolas regulares.   

 

O faz-de-conta nas escolas 

 

Se inicialmente nos chamou atenção encontrar brincadeiras simbólicas na instituição 

especial, em contraposição aos achados da literatura, neste momento nos deparamos com o 

fato de os mesmos sujeitos quase não apresentarem episódios de faz-de-conta na escola 

regular. Tal feito parece ter duas explicações compatíveis com as características diferenciadas 

de ambos os contextos: 1) brincadeiras de faz-de-conta são mais frequentes em ambientes 

internos do que externos (Carvalho & Pedrosa, 2003) e 2) brinquedos menores parecem 

favorecer mais a transformação simbólica do que os aparelhos dos parques que, conforme 

discutido acima, tendem a direcionar mais as brincadeiras para atividades motoras. Assim, o 

fato de os registros nas escolas ter se dado preferencialmente nos parquinhos, espaços 

externos e com presença predominante de equipamentos, pode ter resultado nas diferenças 

encontradas. 

Apesar de menos frequentes nas escolas, as brincadeiras simbólicas merecem uma 

atenção especial, pois a sua presença é indicadora de um nível desenvolvimental mais 

avançado, no sentido de maior complexidade de uso da linguagem e da capacidade de 

representar. Além de mais raros, os episódios de faz-de-conta foram observados apenas em 

uma criança: Mônica, a única menina do grupo e que tinha um bom desempenho no uso da 

linguagem. Em comparação com as brincadeiras de faz-de-conta da instituição especial, seus 

episódios foram mais independentes de objetos, e incluíam mais interação com os colegas. Os 

exemplos a seguir ilustram algumas dessas interações: 
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Mônica entra na sala da brinquedoteca com as crianças. Senta numa mesa 

sozinha. Escolhe dois cavalos na estante e senta-se na mesa. Coloca um cavalo de 

frente para o outro e faz eles se baterem. Uma menina aproxima-se, pega um dos 

cavalos e fala “aqui o cavalinho”. A menina e Mônica sacodem os cavalinhos no ar. 

A menina se afasta. Mônica pega mais três animais na estante, senta na mesa. Sacode 

os cavalos como se estivesse cavalgando. Coloca um cavalo em cima do outro (....). 

Sacode a zebra como se cavalgasse. 

 

Mônica engatinha atrás de duas meninas no velotrol. Anda ajoelhada. Levanta 

e corre. Ajoelha. Uma menina se ajoelha, depois outra. Uma delas fala “mamãe, 

mamãe”, junto com as outras no velotrol. Mônica corre e senta em um velotrol vazio. 

Aproxima-se das meninas e corre. As meninas dizem: “Corre, Mônica!”. Outras 

meninas ajoelhadas dizem: “Mamãe”; 

 

Mônica anda pelo parque. Entra na casinha, um menino entra também. Ela 

coloca a cabeça para fora da janela. Sai da casa. Sopra a casa forte e diz: “Tá 

soprando, a casa caiu!”. 

 

O último dos episódios citados, contendo fala da própria criança indica o quanto a 

linguagem e os gestos orientam a compreensão do faz-de-conta. Essa associação do faz-de-

conta com uma boa capacidade comunicativa consiste em um dado importante porque, uma 

vez que a brincadeira de faz-de-conta envolve transformação de objetos e de papéis para 

identidades não reais, a habilidade para comunicar essas transformações de forma efetiva 

depende também de uma boa habilidade para usar a linguagem, para esclarecer e negociar as 
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transformações. Em muitos casos, pode até haver transformação, mas sem informações 

explícitas, como a linguagem, o observador não sabe. Os achados que mostram que meninas 

têm um desempenho melhor do que meninos em tarefas linguísticas apóaim os resultados 

deste estudo, onde encontramos que a participante do gênero feminino do grupo foi a única 

que apresentou episódios de faz-de-conta na escola. 

Em relação aos temas, diferentemente dos meninos na instituição especial, os 

conteúdos apresentados por Mônica nas brincadeiras foram mais neutros do que tipificados. 

No entanto, o reduzido número da amostra não nos possibilita fazer generalizações em relação 

a esses dados, pois estudos com amostras mais amplas, como o de Knickmeyer, Wheelwright 

& Baron-Cohen (2008) têm encontrado resultados diferentes. As meninas do estudo 

conduzido pelos autores supracitados brincaram mais de faz-de-conta do que os meninos e 

demonstraram significativamente mais interesse por brinquedos típicos do seu sexo do que 

itens neutros ou masculinos em comparação com os meninos, sugerindo que a brincadeira 

simbólica está mais preservada nelas do que neles. 

 

As brincadeiras de contingência social e turbulentas nas escolas de educação 

regular 

Essas brincadeiras permaneceram sendo as menos frequentes em ambos os contextos. 

Nos parágrafos abaixo estão descritos exemplos de episódios de cada uma dessas 

brincadeiras: 

 

Turbulenta: 

José sobe e desce em cima do telhado da casinha (cerca de um metro e meio de 

altura). A professora o carrega. Ele ri. A professora senta e põe ele no colo. Ele 

levanta-se e vai para a casinha, olha para trás. A professora o vê. Ele ri e começa a 
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subir a casinha. A professora o tira de cima da casinha. Ele faz a volta e tenta subir 

do outro lado, pela janela da casinha. A professora o tira novamente. 

 

  Contingência Social 

 

Mônica tenta entrar em um cubo acolchoado segurando um cilindro. A 

professora a ajuda e coloca o cilindro em cima. Ela fica escondida dentro do cubo. A 

professora pergunta: “Cadê Mônica?”. Mônica empurra o cilindro, que cai. (...) 

Entra no cubo sozinha e coloca o cilindro em cima. Empurra. Olha para a 

pesquisadora e para a professora e diz: “Achou!”. Sai do cubo, pega o cilindro, volta 

e se esconde novamente. Levanta e diz: “Achou!”. A professora comemora. A 

professora a ajuda a ficar escondida e diz: “Cadê Mônica?”. Mônica empurra o 

cilindro e aparece. 

 

Como pode ser visto no primeiro exemplo, a brincadeira turbulenta descrita além de 

referir-se a uma situação em que a criança tenta subir numa superfície instável, há ainda o 

desafio ao comando da professora, que parece consistir neste episódio, em mais um motivador 

para a brincadeira.  Este sujeito foi visto em outras ocasiões pendurando-se em locais altos, 

como na borda dos equipamentos do parque, em cima dos bancos e, mesmo na parte mais alta 

do vagão de trem (vide figura 2). Os relatos da mãe de José já indicavam essa tendência de 

subir em móveis altos em casa, como na estante e na despensa. Durante a própria entrevista 

realizada com a mãe, o observamos tentando subir em um coqueiro do pátio da instituição 

especial. 

Por sua vez, no segundo exemplo, referente a uma brincadeira de contingência social, 

podemos observar um revezamento de papéis, que se dá com um parceiro adulto e que 

consiste no prazer em esconder-se e ser descoberto pelo outro. 
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Os dados descritos até o momento revelam as características da participação das 

crianças autistas nas brincadeiras em suas escolas. No próximo tópico iremos analisar outro 

fenômeno bastante associado à brincadeira, mas não restrito a ela, referente ao envolvimento 

social dos indivíduos com seus parceiros nos dois tipos de ambientes investigados. 

 

 

As interações 

 

Apesar do foco deste trabalho consistir na descrição e análise das brincadeiras das 

crianças com autismo, um aspecto dessa realidade destacou-se de forma constante ao longo 

das análises, especialmente no contexto das escolas regulares. Tal aspecto, ao qual 

denominamos sumariamente de interação social, nos chamou atenção porque, apesar de não 

ser limitado aos episódios de brincadeira, constava frequentemente nos nossos registros, 

indicando que nem sempre as crianças eram indiferentes às tentativas de interações dos outros 

e que, algumas vezes, eram elas que iniciavam estes contatos. Isto resulta importante porque a 

dificuldade de estabelecer contatos sociais é uma característica marcante de indivíduos 

autistas. Por esse motivo, resolvemos descrever brevemente os aspectos que mais chamaram 

nossa atenção na escola regular e na instituição de educação especial. 

Primeiramente, é necessário definir o que consideramos como interação social. Para 

tal, escolhemos a delimitação feita por Carvalho (2004), que define interação como potencial 

de regulação entre os componentes de um grupo interacional. Essa definição coaduna-se com 

os resultados obtidos neste trabalho, pois a ideia de potencial ameniza as inferências que 

poderíamos fazer a respeito da orientação e intencionalidade das ações das crianças. Ao 

adotarmos a compreensão de que o potencial de regulação também define uma interação, 

concordamos que a interação não é necessariamente dependente de uma orientação mútua, em 

que um determinado sujeito se dirige ao outro e este, por sua vez, deve demonstrar que 

percebe a sua iniciativa; ao contrário disto, como defende a autora citada acima, uma 
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ocorrência mínima de regulação define-se quando uma criança seleciona outra como foco de 

sua atenção, e isso não depende de reciprocidade. 

Em nossos registros encontramos situações nas quais indivíduos com autismo se 

direcionavam a outras crianças, quer seja através de olhares, vocalizações ou mesmo toques 

corporais, e tinham suas iniciativas aparentemente ignoradas. 

De modo semelhante, pudemos constatar em Carvalho, Branco, Pedrosa e Gil (2002) 

que ações solitárias e individuais fazem parte do fluxo interacional de um grupo. Essas 

autoras consideraram que o fluxo interacional, enquanto dinâmica dos contatos sociais ao 

longo do tempo, deveria ser delimitado por dois atributos, quais sejam, a orientação da 

atenção da criança, na qual se percebe o alvo das suas ações, quer seja através do seu olhar, 

de sua movimentação ou da fala, e o tipo de regulação envolvido entre os indivíduos, ou seja, 

quando se detecta que as ações de um sujeito exercem efeito sobre o comportamento de outro, 

ainda que não se tenha conhecimento claro sobre quais seriam os aspectos envolvidos nessa 

regulação. 

O conceito de regulação discutido pode ser mais bem compreendido analisando-se 

outros dois processos que regulam os princípios de sociabilidade, delimitados por Pedrosa, 

Carvalho e Império-Hamburguer (1997, citado por Carvalho, 2004). São eles a co-regulação e 

a correlação. Enquanto a regulação não requer reciprocidade, na co-regulação ou regulação 

recíproca, os parceiros ajustam-se mutuamente e alcançam um acordo em relação a um 

significado. Por sua vez, a correlação implica uma síntese da informação, expressando aquilo 

que é compartilhado pelo grupo e descartando o que não é significante para a persistência do 

significado. Estes conceitos são úteis na compreensão do grupo de brinquedo como promotor 

e transmissor de cultura. Para fins do nosso trabalho será suficiente compreender que, dentre 

os diferentes tipos de regulação, consideramos a possibilidade de o indivíduo comportar-se 
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em função do outro sem que para isso o outro percebesse ou respondesse, o que não excluiu 

as interações que resultaram em respostas complementares entre as ações dos sujeitos. 

Com o objetivo de identificar os episódios interacionais para análise, baseamo-nos em 

Carvalho et al. (2002) para definir os tipos de orientação da atenção da criança, ou seja, se ela 

olhava as ações de outro sujeito, se dirigia-se verbalmente até ele, aproximava-se fisicamente 

ou se tentava compartilhar de algum objeto, etc. Um episódio interacional poderia durar de 

poucos segundos a  alguns minutos; o que lhe definia o fim era a mudança de foco da criança-

alvo. O exemplo a seguir é ilustrativo de um episódio de interação iniciado pela orientação da 

criança ao objeto de uma outra: 

 

Felipe aponta o dedo para o lápis colorido e cheio de plumas de uma colega 

da sala. Um menino sentado ao lado da menina, pega o lápis e o entrega para ele. 

Felipe pega o lápis, olha e devolve ao menino. 

 

Em relação ao tipo de regulação, tentamos identificar quais as ações durante a 

interação que poderiam ter regulado o comportamento da outra criança, se o uso de algum 

objeto ou brinquedo, se uma brincadeira, se uma fala, etc., embora nem sempre isso tenha 

sido possível. No episódio a seguir, as brincadeiras das meninas dentro da casinha parecem 

regular o comportamento de José, mas a sua participação na brincadeira é vetada pelas 

próprias crianças: 

 

José tenta entrar na casinha onde algumas meninas brincam. Uma das 

meninas fecha a porta e não o deixa entrar. 
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Essas noções iniciais sobre o que foi considerado um episódio de interação foram 

importantes porque nos permitiram delimitar as interações nos dois contextos educacionais. A 

intenção era identificar se as crianças do nosso estudo interagiam mais no ambiente de 

educação especial ou no de educação regular e se essas interações aconteciam mais com 

adultos ou com outras crianças. Esses dados eram relevantes para tentar compreender se o 

contexto educacional interferiria no tipo de interação.  

Ao iniciar a análise dos dados da instituição especial, nos demos conta de uma 

dificuldade: nesse local as crianças praticamente só interagiam com adultos, especialmente 

com seus professores; tal fato resultou em uma dificuldade a mais, que era delimitar quando 

essas interações iniciavam e terminavam, já que as crianças estavam o tempo todo 

acompanhadas pelos adultos, quer seja durante as atividades pedagógicas, quer seja nos 

momentos de lazer. Diante dessas dificuldades, decidimos, então, abandonar a ideia de 

realizar uma comparação entre a quantidade de vezes que as crianças interagiam nos dois 

ambientes e passamos a avaliar apenas a qualidade das interações na instituição de educação 

especial. Além disso, buscamos identificar os casos em que houve algum tipo de interação 

com outras crianças e mostrar de que forma isso aconteceu. 

Para fins de análise, consideramos apenas o tempo reservado ao lazer na instituição 

especial, já que durante as atividades pedagógicas não era dado às crianças a possibilidade de 

interagir com outros sujeitos além das suas próprias professoras. Logo abaixo descrevemos 

algumas das interações registradas entre os professores e os sujeitos-alvo e entre os sujeitos-

alvo e outras crianças que estavam presentes durante o tempo de lazer. 

 

Entre professores: 

José pega o tambor, põe em cima da mesa e batuca. A professora pergunta qual é a 

música. Ele não responde, bate no tambor e canta. Sai para o corredor. 
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Marcelo segura a mão da professora e puxa até o banheiro, depois puxa para o 

corredor. Ficam fora de vista (...). Marcelo volta para a sala com a professora e vai até o 

banheiro. A professora diz: “não tem carro aí”. A professora entrega o pára-brisa de um 

avião de brinquedo para ele, ele o empurra de um lado para o outro em cima da mesa. 

 

(Hora do lanche) Mônica pergunta para a professora: “O que é isso aqui?”. A 

professora responde: “é um bolo de banana, que é o bolo das princesas”. Continua: “Come 

aí Mônica, outro pedaço de bolo da princesa Mônica”. Mônica pergunta: “Cadê o 

príncipe?”. A professora responde: “O príncipe da princesa Mônica”. Continua o lanche. 

 

Estes exemplos ilustram o tipo de interação observada durante o tempo do lazer, ou do 

lanche, como foi o caso de Mônica. Durante a maior parte desse tempo a criança esteve 

envolvida com os brinquedos, embora em alguns momentos solicitasse o auxílio das 

professoras, como podemos ver no episódio em que Marcelo puxa a mão da professora para 

pegar um carrinho para ele. A interação entre Mônica e a professora revela um dado curioso: 

durante boa parte das atividades o tema fantasioso e lúdico esteve presente, especialmente em 

relação ao tema citado de princesa. Já as interações entre crianças envolveram menos 

reciprocidade, como podemos ver nos próximos exemplos: 

 

Entre crianças: 

José cantarola batucando no tambor. K. (menina com autismo) faz atividades 

com outra professora na mesa em frente à mesa de José. K. faz alguns barulhos 

durante a atividade. José vai até a mesa dela com o tambor e a observa. A professora 

de José o chama de volta para a mesa. 
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Ícaro brinca com carrinhos deitado no chão. A professora de outro aluno (G.) 

diz para G. brincar com Ícaro. Ícaro bate a mão no pé, choraminga. G. sentado no 

chão. A professora segura a mão de G. para passar o avião no pé de Ícaro. Ícaro bate 

a mão no pé e permanece deitado. G. levanta e sai da sala. A professora de G. 

comenta que eles não interagem. Ícaro olha G. passando pela sala. A professora de G. 

fala que Ícaro não interage, mas olha tudo o que G. faz. Ícaro continua com os 

brinquedos. 

 

José passa próximo à mesa de Mônica e sai da sala para o seu lazer. Mônica 

observa e pouco tempo depois fala: “Volta aqui”. A professora chama atenção de 

Mônica para a atividade. 

Na hora do lanche um menino pega um carrinho de brinquedo próximo à mesa 

de Mônica e sai da sala. Mônica fala “brinquedo”(...). Termina de lanchar e levanta-

se para lavar as mãos, olha o menino no corredor. A professora a chama. 

 

 Conforme podemos observar, as interações das crianças na instituição de educação 

especial foram mais esporádicas, envolvendo pouca ou nenhuma resposta da criança a quem 

era dirigido o contato. Por outro lado, é possível perceber que as professoras variaram entre o 

estimular e o ignorar o interesse das crianças pelas ações dos colegas. Chama atenção também 

o comentário feito pela professora de Ícaro de que ele não interage, mas observa tudo o que o 

colega faz, considerando implicitamente que interação requer uma resposta ativa do outro ao 

qual a ação foi dirigida. E, de fato, em todos os casos citados, as crianças não responderam ou 

se esquivaram das tentativas de aproximação emitidas pelos pares.  
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Esses resultados estão fortemente associados à estrutura de realização das atividades 

das crianças na instituição especial, pois as aulas eram individuais e com tempo limitado de 

uma a duas horas por dia. Esse formato fazia com que os horários de intervalo ou de lazer das 

crianças acontecessem também de forma individual, limitando a possibilidade de interação 

das crianças com outras na sala de aula e em outros ambientes na instituição. 

Após analisar as interações que ocorreram na instituição especial, passamos à análise 

dos dados das escolas regulares. Como o tempo de observação variou entre as escolas, 

apresentamos os dados das interações ponderados pelo tempo: assim temos a quantidade de 

interações que cada criança teve por hora. Para essa análise foi considerado como unidade de 

análise o episódio interacional, conforme definido anteriormente. Essa forma de apresentação 

permitiu-nos comparar as crianças entre si, sem que a variação no tempo observado entre os 

sujeitos interfirisse nos resultados. A Tabela 3 expõe a frequência de interações que cada 

criança teve por hora com adultos e pares, na escola regular. 

 

Tabela 3 – Frequência de interações por hora com pares e adultos na escola regular  

 

Frequência de Interações das crianças por hora 

Com adultos Com pares Frequência (NI*) 

Marcelo 11,1 1,4 12,5 (27) 

Felipe 10,5 11,3 21,8 (52) 

Ícaro 10,2 33,7 43,9 (60) 

José 16,2 10 26,2 (34) 

Mônica 8,4 19,5 27,9 (53) 

Média 11,3 15,2 26,5 (45,2) 

*NI= total de interações observadas entre as crianças 
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Com base na Tabela 3, podemos perceber que a criança que mais interagiu na escola 

foi Ícaro, com 43,9 interações por hora. Já a criança que menos interagiu foi Marcelo, com 

12,5 interações por hora. Quando analisamos individualmente, entretanto, percebemos que as 

crianças interagiram diferentemente com adultos e crianças: a maior parte dos contatos 

estabelecidos por Ícaro, por exemplo, foi com crianças. Mônica e Felipe também 

apresentaram mais interações com crianças do que com adultos, enquanto José e Marcelo 

estabeleceram contato predominantemente com indivíduos adultos. As descrições a seguir 

ilustram exemplos dos dois tipos de interações: 

 

Com adultos: 

Marcelo sorri para L. (auxiliar da sala). Ela faz cócegas nele. Ri para ele. Ele 

encosta-se a ela. Toca nela (...). Marcelo ri. L. faz cócegas nele. Ele ri. Ela fala 

“Marcelo”. Ele vocaliza. Ela o abraça e fala “Marcelo”. Marcelo e L. deitados no 

sofá. L. fala: “Marcelo”. Ele vocaliza “laa”. 

 

Com crianças: 

Mônica anda pelo parque de mãos dadas com dois meninos menores (2 e 3 

anos). (...). Sobem no aparelho, descem a escorregadeira. Andam juntos de mãos 

dadas. Sobem no aparelho (...). Descem a escorregadeira. Andam até o muro da 

quadra. Observam um rapaz arrumar a quadra. Um dos meninos abraça Mônica. Os 

três voltam para o parque. 

 

Anderson et al. (2004) investigaram as interações de crianças autistas em escolas 

principais (método de educação inclusiva) da Nova Zelândia e encontraram uma média de 

13,3 interações por hora, sendo que dessas, 30,1% envolveram adultos. No presente estudo, 
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verificamos uma frequência maior de interações por hora nas escolas regulares, 26,5 

interações em média, sendo a maior parte (57,4%) feita com pares. Em relação a maior 

quantidade de interações com pares, a proximidade dos nossos achados e os desse estudo pode 

ser avaliada pela similitude dos contextos dos parquinhos escolares em qualquer país, pois 

nesses ambientes a quantidade de crianças supervisionadas por adultos é bem maior do que no 

contexto de sala de aula e este fato reduz significativamente a possibilidade de interação das 

crianças com adultos. 

Após verificar quais eram os principais parceiros de interação, procuramos identificar 

quem tomava a iniciativa para essas interações: se eram as crianças com autismo ou seus 

parceiros, e se isso variava em função do parceiro ser adulto ou criança. Na Tabela abaixo 

calculamos quanto das interações foram iniciadas pelos sujeitos-alvo, para tal apresentamos o 

percentual do número de interações iniciadas pelos sujeitos pelo número de interações total 

com adultos e com pares. 

 

Tabela 4: Percentual de interações iniciadas pelas crianças com adultos e pares nas escolas regulares 

 

 Percentual de Interações iniciadas 

pelas crianças (%) 

 Com adultos Com pares 

Marcelo 54,2 0 

Felipe 29,6 80,0 

Ícaro 57,1 89,1 

José 19 38,5 

Mônica 43,7 72,9 

 

A Tabela 4 mostra que, de modo geral, as crianças iniciaram mais interações quando 

elas ocorriam com outra criança do que quando aconteciam com adultos. A criança que mais 

teve interações no total (Ícaro) foi também a que mais iniciou os contatos, tanto com crianças 
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quanto com adultos. Felipe e Mônica, que também estabeleceram mais contatos com crianças, 

iniciaram a maior parte deles: 80% e 72,9% dos contatos iniciados, respectivamente. Já a 

maior parte das interações de José foi iniciada por seus parceiros, tanto adultos, quanto 

crianças. Marcelo, que foi a criança que teve menos interações com pares, não iniciou 

nenhuma delas. 

Diferentemente dos nossos achados, Batista e Enumo (2000) encontraram, em um 

estudo feito com crianças com deficiência mental, que a maior parte dos contatos foi iniciada 

pelos colegas, que se aproximavam, tocavam ou iniciavam conversa. Eles também 

observaram um caso em que a interação se dava de forma agonística. Anderson et al. (2004) 

também relataram uma maior frequência de interações verbais iniciadas por outros, em 

detrimento das iniciações feitas por crianças com autismo na escola regular, embora esse 

estudo não explicite se parceiros adultos e crianças iniciavam igualmente as interações. 

No nosso estudo, em relação às interações com adultos, Ícaro e Marcelo iniciaram a 

maior parte delas: 57,1% e 54,2%, respectivamente. Nos demais casos, as interações 

realizadas com adultos foram iniciadas principalmente pelos próprios adultos.  

Os resultados de Marcelo interagindo e iniciando mais interações com adultos sugere 

uma preferência deste sujeito por parceiros adultos. Entretanto, é possível que outros fatores 

específicos do ambiente escolar tenham influenciado este resultado, reduzindo as suas 

oportunidades de interagir com os colegas. Por exemplo, o posicionamento de Marcelo no 

canto posterior da sala de aula, fazia com que ficasse distante dos colegas e da professora, 

além disso, Marcelo frequentava ambientes diferentes da escola, como o parque e a sala de 

artes, enquanto seus colegas permaneciam na sala de aula durante a maior parte do tempo. 

Nestes ambientes diferenciados, Marcelo estava sempre acompanhado de uma auxiliar de 

sala, com quem estabeleceu a maior parte das interações registradas na Tabela 4. 
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Anderson et al. (2004) fazem algumas considerações a respeito das crianças que são 

acompanhadas por profissionais com o objetivo de apoiá-las na escola. Para esses autores, 

esse acompanhamento nem sempre surte o efeito de integrá-las às brincadeiras e de facilitar a 

interação com os colegas, como esperado. Em seu estudo, a presença de adultos ao lado das 

crianças com autismo aumentou o distanciamento das outras crianças, quer seja porque elas 

quisessem manter um afastamento dos adultos durante o horário do recreio, quer seja porque a 

proximidade dos adultos informava que as crianças autistas eram diferentes. Além disso, 

alguns adultos pareciam preferir manter as crianças perto de si e distantes de certas atividades 

para prevenir acidentes ou danos das crianças a si e às outras. 

Com o objetivo de ilustrar as diferentes situações em que as interações eram iniciadas, 

destacamos abaixo alguns exemplos de episódios iniciados pelos sujeitos alvo quando 

interagiam com adultos, quando interagiam com crianças e quando adultos e crianças 

inicializavam as interações com os sujeitos-alvo: 

 

Criança-alvo inicia interação com adulto: 

Ícaro encosta a cabeça na professora. Ela olha para ele e passa a mão em sua 

cabeça. 

 

Criança-alvo inicia interação com outra criança: 

(Sala de artes) Felipe vai até L. (autista) e passa a mão na cabeça dele. Fica 

sacudindo as mãos, olhando o menino. O menino continua brincando. (...) A 

professora diz: “Vai, Felipe, brinca com L.”. Felipe se aproxima de L., fala algo. 

Passa a mão na cabeça de L. Pula. L. monta peças de encaixar. (...). Felipe aproxima-

se e olha o rosto de L. (L. continua com as peças de montar). Felipe se aproxima da 

janela. A professora diz: “Felipe, olhe L. brincando, vá brincar com ele”. (...) Felipe 

se aproxima de L., abaixa o corpo e olha o rosto de L. (L. não olha para ele). (...) 
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Aproxima-se e passa a mão na cabeça de L. (L. não olha). Afasta-se e sacode as mãos. 

(...) Olha L. Pega nas costas de L. Sacode as mãos. Pula. (...) Felipe passa a mão na 

cabeça de L., se afasta, passa a mão na própria cabeça. Faz isso várias vezes. Pula. 

(...) 

 

Adulto inicia interação com sujeito-alvo: 

L. (adulto) puxa uma gangorra em formato de jacaré para Marcelo sentar. Ele 

levanta. Ela o chama de volta. Senta-se de um lado e ele do outro. Ela sobe e desce 

com ele. Ele olha. Sorri. Aperta as mãos. L. diz: “Coloca o pé aqui. Segura. Segura!”. 

Ele sorri. Ela o chama: “Me dá a mão!”. Ela segura a mão dele. Sobem e descem. Ele 

sorri. 

 

Criança inicia interação com sujeito-alvo: 

José levanta-se do balanço. Um menino levanta e fala com José: “Quer ir 

comigo?”. José senta na cadeira que o menino estava (...). O menino senta na outra 

cadeira e fica empurrando o balanço. O menino olha para José. José olha para o 

lado. Ri. Grita. José sacode a barra de segurança da cadeira. O menino empurra o 

balanço sozinho. José dá gritinhos e ri. O menino olha para José, faz cócegas nele. 

José não corresponde. O menino levanta o apoio da cadeira. Olha para José. (...) 

Observa a brincadeira de outras crianças.  Sai do balanço para brincar com elas. 

 

Nos exemplos mencionados podemos perceber que as interações que aconteceram 

entre adultos e crianças envolveram mais reciprocidade do que aquelas que ocorreram entre 

pares; isto pode ser justificado em parte pelo fato de os indivíduos adultos ocuparem o papel 

de cuidadores dessas crianças, o que implica uma expectativa de dedicar mais atenção às suas 



138 

 

 

atitudes, e também pelos parceiros adultos persistirem mais em suas tentativas de interação do 

que as crianças. Além disso, no episódio em que o sujeito-alvo inicia a interação com outra 

criança, escolhemos um exemplo em que o sujeito escolhido era outra criança autista. Neste 

caso, o início da interação é mediado pela professora, mas prossegue por vários minutos sem a 

sua interferência. Esta situação atípica observada na escola regular, na qual era esperado que 

as crianças interagissem mais com sujeitos com desenvolvimento típico, foi escolhida para 

revelar uma incongruência: nessa escola, crianças que tinham necessidades educativas 

especiais, participavam de atividades-extras em uma sala com uma professora de artes. O 

seguinte trecho de um dos registros de observação ilustra a situação: 

 

A sala de artes está completamente molhada por causa de um vazamento no 

teto, embaixo da lâmpada; por esse motivo, as cadeiras e a mesa foram deslocadas 

para o canto da sala. A professora chama um funcionário para enxugar a sala. Antes 

do início das atividades, uma das alunas pergunta à professora porque ela está 

naquela sala, já que a sala é de criança especial. A professora desconversa dizendo 

que todas as crianças são especiais. Mais adiante a professora explica à pesquisadora 

que aquela menina tinha dificuldade de manter-se concentrada na aula. 

 

Vale ressaltar que este foi um registro específico, não observado em outras escolas, e 

que não representa a maior parte das escolas que recebem crianças autistas no regime 

inclusivo, mas mostra, por um lado, como a simples presença de um pesquisador no contexto 

cotidiano da criança autista pode revelar uma série de nuances, ainda que estas não façam 

parte diretamente do seu objeto de pesquisa. E por outro, revela também que o processo de 

inclusão não é simples e exige mais que a introdução da criança autista na sala de aula. No 

caso desta escola, a saída encontrada para as dificuldades foi o remanejamento das crianças 
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para outros espaços dentro da própria escola. Entretanto, constatamos também nas demais 

escolas outros aspectos sutis que se relacionavam diretamente com a dificuldade de inclusão 

destas crianças, como por exemplo, a dificuldade observada para iniciar e manter uma 

interação com as crianças autistas e para que elas se fizessem compreendidas. 

A esse respeito, ainda dentro da análise das interações, ao nos dirigirmos aos dados 

das Tabelas 3 e 4, encontramos um dado curioso: o sujeito que mais interagiu com seus pares 

na escola regular foi o mesmo que não apresentou episódios ativos de brincadeira neste local. 

Quando buscamos compreender a qualidade dessas interações, percebemos que boa parte 

delas correspondeu ao que denominamos de estratégias de aproximação, ou seja, uma classe 

de comportamentos onde a criança teria por objetivo abordar os parceiros para iniciar uma 

interação (Carvalho, 1990). Apesar de mais frequente neste sujeito, situações semelhantes 

ocorreram entre as outras crianças do nosso estudo, como podemos ver nos trechos a seguir:  

 

Ícaro se aproxima de um menino. Olha para o menino e toca nele. Vocaliza. O 

menino olha para ele e se afasta. Uma menina passa e Ícaro pega nela, ela olha para 

ele e sorri. O menino passa novamente e Ícaro olha e sorri. O menino não 

corresponde. 

 

Uma menina (3 anos) segura a mão de Ícaro, tenta puxar, mas ele não olha. 

Ela olha para ele e, em seguida, vai embora. 

 

Menino no balanço fala com José: Segura aí, José! (chama várias vezes). José 

ignora. O menino continua chamando-o, em seguida fala: Segura João! João que 

estava sentado no banco levanta-se e segura o balanço. 
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De acordo com Carvalho (1990), o uso de estratégias de acesso à interação consiste em 

um meio importante de desenvolvimento de competências para interagir socialmente e para 

participar do grupo de brinquedo. Nos exemplos citados acima, encontramos o uso destas 

estratégias pelas crianças autistas e por seus colegas. O quadro a seguir expõe, de forma 

resumida, as principais abordagens de aproximação identificadas e as reações de crianças e 

professores nas escolas: 

 

Estratégia Ação Reação 

Aproximação Tocar no braço/costas, sentar no 

colo, segurar a mão, encostar a 

cabeça, olhar, vocalizar, sorrir. 

Afastar-se, não olhar e sair, olhar e sair, 

mandar brincar com outras crianças, olhar 

e passar a mão na cabeça, olhar e sorrir, 

ignorar. 

Afastamento Empurrar e chorar. Correr, olhar, sorrir e sair. 

Quadro 7. Estratégias de interação social nas escolas e reação de colegas e professores 

 

Como pode ser observado no Quadro 7, a maior parte das respostas dos parceiros às 

abordagens das crianças foi ignorar a tentativa de iniciar contato, sendo indiferentes ou 

apresentando negativas às tentativas de aproximação. Esses dados reforçam os anteriores 

sobre a amplitude do processo de inclusão, pois ele inclui a preparação de professores e 

alunos para reconhecer as limitações do aluno que será incluído e as formas de lidar com elas. 

No caso específico de crianças autistas, nota-se a necessidade de um esforço de compreensão 

de sua comunicação, que muitas vezes parece ser ignorada. 
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O cuidado entre as crianças 

 

Além das estratégias de aproximação, registramos outro tipo de interação, que tem 

ganhado cada vez mais a atenção dos estudiosos, especialmente por sua importância 

evolutiva: o comportamento de cuidado. Cuidado foi considerado como uma classe de 

comportamentos semelhantes aos comportamentos de cuidado e proteção adultos que uma 

criança apresenta em relação à outra, no qual a criança ajusta sua forma de agir às 

características do companheiro (Lordelo & Carvalho, 1989). São exemplos de comportamento 

de cuidado oferecer conforto emocional, abraçar, tentar distrair a criança na ausência do 

adulto, oferecer brinquedo ou alimento e usar de fala maternal com bebês. De acordo com 

Whiting (1983, citado por Lordelo & Carvalho, 1989) esses comportamentos podem ser 

divididos em comportamentos de nurturance, no qual o sujeito tenta satisfazer as 

necessidades e desejos do outro, oferecendo, por exemplo, alimento ou dando apoio; e 

comportamentos de dominância social, que seriam aqueles em que o sujeito tem a intenção de 

mudar o comportamento do outro com o objetivo de fazê-lo obedecer a regras sociais, como 

influenciá-lo a obedecer regras de etiqueta ou evitar que o indivíduo enfrente situações 

perigosas para o próprio bem-estar físico. 

Nos exemplos a seguir podemos observar episódios em que as crianças demonstram 

preocupação com o bem-estar e a segurança dos sujeitos-alvo do estudo: 

 

Menino no topo da escada põe o braço na frente para Ícaro não descer, ele 

abre espaço para duas meninas passarem e Ícaro passa junto com elas. O menino 

puxa Ícaro pela camisa. Ícaro fica preso pela camisa sem descer. As crianças 

discutem entre si. As meninas dizem para o menino deixar Ícaro descer, uma delas 

desce e diz: “Vem, Ícaro”. A professora se aproxima e diz para todos descerem. 
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José senta no balanço, onde um menino brincava sozinho. O menino grita para 

a professora: “Pró, José tá no balanço!”. 

 

Marcelo em pé em cima do sofá. Fernanda o observa. A professora diz: “Um 

bora, „Fê‟, esqueça Marcelo!”. Fernanda responde: “Pró, Marcelo vai cair, vai?”. 

 

Felipe sai da sala e uma menina (aproximadamente 4 anos) da turma vizinha à 

dele o segura pelo braço e diz: “Não!” (para ele não sair da sala). A professora vai 

buscá-lo. A menina o solta e ele entra com a professora na sala. 

 

Estes exemplos mostram um papel ativo das crianças em providenciar situações 

seguras para os colegas autistas, sendo todos eles finalizados com a presença de um indivíduo 

adulto (a professora). Chama atenção o fato de que todas as crianças envolvidas nestes 

exemplos ou têm a mesma idade ou são mais novas do que os sujeitos ao qual o cuidado é 

dirigido. Encontra-se na literatura uma ampla discussão sobre o cuidado entre crianças, 

considerando se são meninos ou meninas, se são irmãos ou não, mas de modo geral, o cuidado 

é observado predominantemente entre grupos de idade heterogênea, com as crianças mais 

velhas cuidando das mais novas (Lordelo e Carvalho, 1989). No nosso caso observamos 

justamente o contrário: crianças autistas, ainda que mais velhas, sendo alvo do cuidado de 

outras crianças. 

Analisando mais detidamente o primeiro exemplo descrito, embora possamos perceber 

que todos estavam de acordo que a descida da escada poderia ser perigosa para Ícaro, também 

percebemos que as crianças têm idéias divergentes sobre qual tipo de cuidado deve ser 

dispensado a Ícaro: se este deve descer as escadas acompanhado pelos colegas ou somente 
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pela professora. As atitudes das crianças nessas situações explicitam a ideia de que elas se 

sentem co-responsáveis pelo cuidado dos colegas autistas, como se reconhecessem que aquele 

colega precisa de atenção especial e que eles devem ajudar a “tomar conta”. Nesse sentido, o 

exemplo a seguir mostra a preocupação de um colega em fazer com que Felipe obedecesse à 

regra de permanecer sentado na cadeira durante a aula, sem se dar conta de que, em um 

determinado momento, Felipe demonstrava interesse pelo choro do irmão (Marcelo). 

 

Felipe sentado na cadeira ao lado dos colegas. Os meninos escrevem numa 

folha de papel. Ele tenta se levantar. Um menino põe a mão em seu ombro para ele 

sentar novamente (...). Marcelo aparece chorando na porta da sala, Felipe levanta e 

olha. A professora pergunta: “Você quer ver seu irmão?”. O menino pega na camisa 

de Felipe e diz: “Senta!”. A professora diz: “Deixe ele!”. 

 

Como podemos ver, muitos dos comportamentos de cuidado das crianças consistiram 

em iniciativas de ajudar o colega quando este se encontrava em situação de dificuldade ou de 

solicitar ajuda de um terceiro para auxiliá-lo, fato observado também quando uma criança 

avisou à professora que Ícaro havia urinado na roupa e quando uma menina contou à 

pesquisadora que Felipe estava tentando pegar um sabonete na mochila. Outro agrupamento 

de comportamentos de cuidado referiu-se às tentativas de apaziguamento da criança-alvo, no 

qual as crianças pareciam ter a intenção de distraí-las ou evitar que ficassem irritadas, como 

podemos visualizar nos trechos a seguir: 

 

Felipe segura o boneco de um dos colegas; o dono do boneco tenta pegá-lo de 

volta. Felipe puxa o boneco, sem querer devolvê-lo. Outro colega se aproxima e 
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entrega o próprio boneco a ele. Felipe olha os dois bonecos. O menino diz: “É de C. e 

meu”. Felipe senta na cadeira com os bonecos. 

 

Fernanda comenta que os meninos que faziam “zuada” já foram embora. Fala 

com Marcelo: “Não é, Marcelo?”. 

 

O último exemplo se refere ao dia em que os alunos do ensino médio da escola 

estavam fazendo experimentos que causavam explosões em frente à sala de artes – local em 

que foi feito este registro. Marcelo apresentou-se bastante agitado neste dia, tapando os 

ouvidos e vocalizando. A professora e a auxiliar de turma explicaram que ele estava inquieto 

e sem brincar porque não gostava de barulho. No exemplo descrito, uma das colegas vira-se 

para Marcelo para contar que o barulho acabou, como se intentasse acalmá-lo com esta 

informação. 

 Mesmo durante as brincadeiras nos parques pudemos observar comportamentos de 

cuidado entre as crianças, como o seguinte, em que as crianças apoiam Mônica na subida do 

aparelho: 

Mônica, no aparelho multifuncional, tenta subir a rampa, um menino a 

empurra para ajudá-la a subir. Ela desce o caracol. Sobe a rampa. Escorrega. Uma 

menina a empurra, ela escorrega. Consegue subir. Um menino desce, ela senta atrás 

dele, grita e os dois escorregam juntos. 

 

Embora mais frequentes, os comportamentos de cuidado não se restrigiram apenas à 

direção da criança com desenvolvimento típico para crianças com autismo. Os exemplos a 

seguir mostram que um dos participantes do estudo também apresentou comportamentos de 

cuidado em relação a outros indivíduos, todos observados na escola regular: 
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Marcelo entra na sala de Felipe chorando. A professora diz para Felipe fazer 

carinho para Marcelo parar de chorar. Felipe passa a mão no rosto de Marcelo. 

Marcelo para de chorar. Os dois ficam se olhando. Marcelo sai da sala gritando. 

Felipe olha, bate e aperta as mãos, morde a toalha. Marcelo volta e tenta pegar a 

mochila na sala de Felipe chorando. As professoras concluem que ele quer lanchar e 

dizem para Felipe abraçar o irmão. Ele não abraça. Marcelo fica chorando na porta 

da sala. 

 

Durante o horário do lanche Felipe pega uma garrafa com desenho do Homem 

Aranha. A professora guarda a garrafa. Ele pega a garrafa novamente e leva até um 

menino sentado na cadeira de rodas (paralisia cerebral). Coloca a garrafa próxima à 

boca do menino. A professora reclama com ele. 

 

Ambos os exemplos foram vistos no mesmo sujeito e foram direcionados ao próprio 

irmão, que também tem autismo, e a um menino que tinha paralisia cerebral e passava todo o 

tempo sentado em uma cadeira de rodas, ou seja, a indivíduos com necessidades especiais. 

Poderíamos conjecturar a partir destes dados e dos anteriores que as crianças com autismo são 

vistas pelas demais como necessitadas de cuidado, de forma semelhante ao que já é 

amplamente discutido na literatura referente ao cuidado de crianças mais velhas para com 

crianças mais novas. Ao que parece, o mesmo padrão foi apresentado pelo sujeito autista. 

Além disso, todos os episódios de cuidado observados foram encontrados nas escolas de 

educação regular, sugerindo um papel importante do contexto no desenvolvimento deste tipo 

de comportamento. 
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VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados expostos no presente trabalho representam um esforço por uma síntese 

das principais possibilidades de análise. Os dois tipos de contextos investigados com suas 

especificidades corresponderam a uma dessas possibilidades de organização do material. 

Compreendemos as limitações dos nossos resultados frente às amplas questões discutidas a 

nível nacional sobre o papel da educação regular e especial para as crianças autistas, mas 

consideramos também que qualquer esforço empreendido no sentido de entender as 

consequências da sua inserção nesse mundo poderá se constituir como benéfico. 

Inicialmente cabe aqui discutirmos as nossas escolhas metodológicas. A realização de 

observações sistemáticas do comportamento ao longo do estudo consistiu em um modo eficaz 

de coletar as informações que pretendíamos obter devido a sua discrição, principalmente nas 

escolas de educação regular. O uso de filmagem até poderia trazer detalhes mais ricos sobre o 

direcionamento da atenção da criança, especialmente em relação aos dados sobre as interações 

com seus pares, mas resolvemos, a priori, optar pelo registro cursivo de modo a possibilitar 

uma melhor aceitação por parte das escolas regulares, que costumam ser mais relutantes para 

aceitar a realização de videogravação dentro de suas propriedades. Além disso, observações 

naturalísticas podem ser úteis na produção de dados que sejam mais facilmente transpostos 

para intervenções práticas. 

Uma vez que discutimos as limitações e adequações das nossas escolhas 

metodológicas, cabe retomar as questões que deram origem a este trabalho, as quais 

pretendíamos responder com base nos achados da literatura e através da nossa pesquisa. 

A primeira questão levantada foi se havia diferenças na expressão da brincadeira 

conforme variavam os ambientes frequentados pelas crianças autistas. Os dados encontrados 

por uma série de pesquisas mostraram que a comparação dos resultados da brincadeira no 

jardim infantil e no playground das escolas não revelou diferenças significativas entre a média 
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de escores desses dois ambientes, tanto para crianças autistas quanto para crianças com 

desenvolvimento típico (Anderson et al.,2004). Já os estudos de Brown e Whiten (2000), 

mostraram que as crianças apresentavam mais brincadeira motora e mais contato com pares 

no tempo do recreio do que na sala de aula. Os nossos achados apontam na direção de que os 

ambientes mais frequentados por crianças autistas aqui no Brasil – a instituição de educação 

especial e a escola regular – contêm diferenças contrastantes entre si: os brinquedos, as 

interações, os parceiros disponíveis para brincar, as concepções sobre o que significa a 

brincadeira e até mesmo o tempo em que a criança passa na instituição são fatores que 

influenciam na expressão da brincadeira. 

Quando nos referimos às concepções sobre brincadeira, encontramos uma ideia 

implícita em muitas atitudes e falas dos professores, especialmente da instituição especial, 

sobre a brincadeira como algo menos importante na rotina da instituição e que o momento 

concedido ao lazer servia, dentre outras coisas, “para relaxar um pouquinho”, conforme fala 

de uma das professoras diante da inquietação do seu aluno. Ainda que em muitas das 

atividades desenvolvidas na instituição especial estivessem contidos elementos lúdicos e até 

fantasiosos, fica evidente que, diante do pouco tempo que se tinha com as crianças na 

instituição, os conteúdos acadêmicos eram priorizados em detrimento do tempo do brincar; 

tempo que só era estendido quando as crianças empenhavam-se ativamente para adquiri-lo, 

como pudemos ver na primeira parte dos resultados. 

Essa concepção de que a escola é lugar de estudo e de trabalho não se constitui como 

discurso recente, mesmo em escolas que contêm espaços específicos para recuperar a 

brincadeira no universo infantil. Peters (2009) relata em seu estudo sobre uma brinquedoteca 

de uma escola municipal de Florianópolis-SC, que as contradições estão presentes nas falas da 

equipe pedagógica da escola. Foram identificadas concepções sobre o brincar como atividade 

livre e como atividade dirigida, ao tempo em que as crianças também expressavam conflitos e 
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resistências quando as expectativas sobre a utilização do espaço entre elas e as professoras 

tornavam-se muito divergentes. Embora estejemos falando de universos dessemelhantes, não 

só pelo espaço, mas também pelos sujeitos participantes, nos chama atenção a ideia 

subjacente de que se o brincar estiver presente, tanto na escola de educação regular quanto na 

de educação especial, ele deve ser voltado para um aproveitamento pedagógico. Essa 

concepção revela uma contradição no discurso educacional amplamente difundido sobre a 

importância do brincar para o desenvolvimento infantil. Ou seja, apenas o brincar dirigido 

para objetivos educativos, determinados pelo adulto, teria uma função útil. 

Os resultados do nosso estudo também sugerem que os brinquedos disponíveis em 

cada local influenciaram diretamente na quantidade e nos tipos de brincadeiras apresentados: 

os brinquedos e objetos encontrados na instituição especial estiveram associados com mais 

brincadeiras de manipulação e faz-de-conta, enquanto que os equipamentos dos parquinhos 

das escolas produziram mais brincadeiras motoras (exercício físico). Nesse sentido, o conceito 

de Vigotski (1984) de pivô da brincadeira foi útil para a compreensão da importância do 

brinquedo no desenvolvimento das brincadeiras de crianças autistas. 

Em relação aos parceiros disponíveis para interagir, na instituição especial, professores 

e outros adultos foram os principais companheiros, enquanto que na escola de educação 

regular, a razão criança-adulto era muito maior, o que resultava não somente em uma 

quantidade maior de pares à disposição, como também no fato desses pares serem 

potencialmente mais responsivos do que os parceiros de mesma idade da instituição especial. 

A maior quantidade de pares para interagir nas escolas regulares foi proporcional à 

preferência para interagir com eles do que com adultos. As crianças também iniciaram mais as 

interações quando elas aconteciam com crianças. Estes resultados sobre interação podem ser 

analisados tanto sob a perspectiva da quantidade de parceiros disponíveis quanto dos tipos de 

brinquedos à disposição em ambos os espaços. Sager e Sperb (1998) relataram estudos que 
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mostraram que a presença de aparatos de grande porte e que propiciavam atividades motoras 

amplas, como equipamentos de parquinhos, aumentavam significativamente as interações 

entre as crianças. Embora não tenhamos comparado quantitativamente as interações entre as 

escolas regulares e a instituição especial, reconhecemos que, ao menos a interação entre 

crianças foi maior nas escolas regulares e a presença de equipamentos aliado a disponibilidade 

de parceiros foram fatores que contribuíram para isso. 

Quando levamos em consideração os diferentes aspectos citados que influenciam a 

brincadeira, imediatamente percebemos a importância do conceito de zona lúdica, 

desenvolvido por Morais e Otta (2003). Esse conceito nos auxiliou a perceber como o tempo 

disponibilizado para a brincadeira, o espaço e as concepções dos cuidadores sobre o brincar 

associavam-se diretamente à produção e qualidade das brincadeiras de forma marcante nos 

contextos analisados. 

As questões sobre a importância da familiaridade da criança autista com o ambiente 

onde brinca e os parceiros com quem interage já foram suficientemente exploradas por 

autores como Macintosh & Dissanayake (2007) e Knott, Lewis e Williams (2007), que 

mostraram que esses indivíduos brincam e interagem mais na presença de parceiros 

conhecidos do que desconhecidos. Esses achados nos deram apoio para a escolha dos 

ambientes de investigação; entretanto, mais estudos poderiam ser desenvolvidos abordando a 

brincadeira da criança autista em seu ambiente familiar aqui no Brasil, considerando aspectos 

como se o tipo de contexto de criação é coletivista ou privatizado, se os indivíduos têm muitos 

ou poucos parceiros de mesma idade para interagir, se há diferenças no tipo de brincadeira em 

casa e na escola, etc. Todos, aspectos não identificados claramente na literatura. 

Dentre os estudos sobre brincadeira de crianças autistas, aqueles que resultam de 

aplicação de recursos para promover esse comportamento são os mais fecundos. Embora 

nosso estudo tenha sido conduzido em um formato naturalístico, alguns resultados apóiam os 
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achados de que o incentivo à brincadeira se constitui num aspecto bastante forte para o 

envolvimento de crianças autistas em brincadeiras. Tal fato se deu igualmente nos dois 

contextos investigados: a restrição ao brincar de uma das crianças na instituição especial fez 

com que ela apresentasse escores nulos neste local. O oposto também aconteceu: outro aluno 

que não se envolveu ativamente em nenhuma brincadeira na escola, não encontrou muito 

apoio externo para envolver-se em brincadeiras neste local. 

Em acréscimo aos aspectos mencionados pela literatura, identificamos que diferenças 

no cotidiano escolar, tais como horários, disponibilidade de espaço, de brinquedos, de 

equipamentos e de material humano interferem na expressão da brincadeira e nas interações 

entre alunos e entre aluno e professor. Consideramos a importância de investigar estes 

ambientes porque compreendemos que o ambiente escolar se constitui em um dos principais 

contextos de desenvolvimento de crianças, característico das condições de vida da sociedade 

urbana contemporânea (Carvalho & Lordelo, 2002). Nesses ambientes, o processo de ensino-

aprendizagem ocorre de forma sistematizada, geralmente realizado por indivíduos que cuidam 

de um grupo de crianças não aparentadas em um período de tempo e espaço limitados.  

Essa compreensão de que o ambiente de instrução formal é importante nas condições 

de vida presentes, se estende atualmente para abarcar aquelas crianças que sofrem de algum 

tipo de dificuldade de aprendizagem ou de socialização. Entretanto, ainda que as leis sobre 

como deve se dar o processo de inclusão nas escolas regulares estejam relativamente bem 

definidas, permanecem formas diferenciadas de lidar com esses sujeitos. Como exemplo 

disso, presenciamos em nosso estudo o direcionamento de crianças autistas para ambientes 

distintos dos das outras crianças na escola de educação regular, a despeito destas mesmas 

crianças já receberem um acompanhamento adicional na instituição de educação especial. 

Compreendemos que este pode ser mais um dado indicador das diferentes concepções que 
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circulam atualmente na sociedade sobre o processo de ensino-aprendizagem de crianças com 

necessidades especiais e que podem ser identificados nas práticas efetivas das escolas.  

Por fim, retomando a discussão a respeito da repercussão desse transtorno em termos 

evolutivos, é importante ressaltar que a presença do autismo na atualidade não compromete a 

sobrevivência destes indivíduos, uma vez que eles recebem os cuidados de outros que 

garantem as suas necessidades básicas de vida. Os resultados do nosso estudo apontam nesse 

sentido, quando mostram que mesmo quando os parceiros eram crianças, havia uma 

preocupação com a garantia da segurança das crianças autistas: ainda que não fossem vistos 

como parceiros preferidos de interação nas brincadeiras, estas crianças eram alvo de cuidados, 

até mesmo pelas crianças mais novas. A identificação de comportamentos de cuidado entre 

crianças tem sido concebida como um comportamento adaptativo para a espécie humana pela 

teoria evolucionista. De acordo com Ribeiro, Bussab e Otta (2005), o autocuidado observado 

entre crianças que brincam em grupo reflete uma das funções da brincadeira e da infância 

estendida, uma vez que minimizaria o tempo de cuidado e a necessidade de supervisão de 

adultos, liberando-os para outras atividades da vida. Tal fato aumentaria as chances de 

sobrevivência tanto dos pais quanto das crianças que dividem as tarefas de cuidado. 

A despeito do cuidado dispensado pelos parceiros sociais, os comprometimentos na 

compreensão das nuances sociais e que podem ser compreendidas através da presença de uma 

teoria da mente, tornam limitadas as possibilidades das interações das crianças autistas. 

Apesar de nosso estudo não ter por objetivo detectar a existência de uma teoria da mente em 

crianças autistas, nossos achados sobre a dificuldade que estas crianças tinham para manter o 

episódio interacional ao longo do tempo, como o fazem as demais crianças, apóiam a ideia de 

que elas possuem limitações na compreenção das intenções alheias e, consequentemente, das 

nuances sociais que permeiam as relações cotidianas. De acordo com Tooby e Cosmides 

(2005), as inferências sobre os desejos dos outros que as pessoas fazem através de indícios 
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comportamentais, como por exemplo, a direção do olhar, são produzidas por mecanismos 

cognitivos, ou seja, existe um raciocínio instintivo que permite fazer inferência sobre os 

comportamentos alheios. Quando esses mecanismos falham, aquilo que parece ser tão simples 

e instintivo (como compreender que os outros pensam e desejam coisas diferentes das quais 

eu penso e desejo) para de funcionar e as relações sociais se tornam bastante enigmáticas. 

Esta parece ser a principal raiz das dificuldades observadas nas interações de crianças autistas 

com seus pares e requer maiores estudos sobre a capacidade da teoria da mente desses 

indivíduos em situações cotidianas. 

Em suma, a realização deste trabalho nos revelou a possibilidade de investigar as 

potencialidades das crianças com autismo, através da brincadeira. Encontramos evidências de 

que essas crianças não vivem em um mundo próprio, conforme pensado e difundido durante 

muito tempo. Ao contrário disso, percebemos que são capazes de socializar, que observam as 

atividades de seus colegas e que se interessam por temas vistos na mídia de forma 

semelhantes às crianças com desenvolvimento típico. A investigação da brincadeira 

espontânea, nos mostrou também que crianças autistas brincam mais quando têm 

oportunidade para isso e que ver e ser convidado para brincar por outras crianças aumenta a 

probabilidade de brincar. Uma atenção maior sobre as interações ao longo dos registros nos 

fez refletir sobre o papel ativo das crianças na iniciação de episódios de interação e na 

emissão de comportamentos de cuidado. Curiosamente as crianças autistas foram as que mais 

iniciaram interações. Tal fato pode levar a uma mudança de visão sobre as possibilidades 

dessas crianças, para serem vistas não apenas como alvos de intervenções e de ajuda, mas 

também como parceiras no processo de socialização e como sujeitos brincantes. 

Torna-se válido ressaltar que os resultados indicaram potencialidades, mas também 

apontaram para a necessidade de mais preparação por parte de professores e colegas para a 

inclusão efetiva dessas crianças no sistema de educação regular. Concordamos com as 
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propostas de que o diagnóstico e o acompanhamento precoce são fundamentais para ajudar as 

crianças a avançar. Os relatos informais de professores e pais indicaram que a partir do 

momento em que as crianças iniciaram o tratamento específico para o autismo, seu 

rendimento escolar melhorou significativamente, e que observaram avanços no 

desenvolvimento da linguagem, na redução de comportamentos estereotipados e 

enriquecimento das brincadeiras. 

Esperamos que este estudo sirva de material de reflexão para aqueles que, como nós, 

lidam com o tema teoricamente, mas temos a pretensão também de que ele possa se 

transformar em ferramenta de uso para todos aqueles que lidam diretamente com esse grupo 

de sujeitos, para enfrentar suas dificuldades cotidianas usando a brincadeira como recurso 

para tornar a vida mais prazerosa. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Senhores pais ou responsáveis da criança,  

 

Como aluna do curso de mestrado do Programa de Pós-graduação em Psicologia da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), solicito o consentimento para que 

__________________________________________________________________, participe 

deste estudo, que buscará analisar comportamentos de brincadeira espontânea de crianças 

autistas e se esses comportamentos variam de acordo com as características da criança e do 

contexto. 

Será necessário que a criança seja observada durante as suas atividades cotidianas de 

brincadeira na instituição em que é atendida e na escola regular que estuda, não implicando 

em nenhum risco para os participantes. A participação poderá ser encerrada a qualquer 

momento que o responsável desejar. 

O estudo a ser realizado possui objetivos acadêmicos (de produção de conhecimento) e 

seus resultados serão divulgados única e exclusivamente com finalidade científica, sendo 

garantido o sigilo da identidade de todos os participantes deste trabalho. 

Coloco-me inteiramente a disposição para qualquer dúvida que possa surgir. 

 

Atenciosamente, 

__________________________________ 

Carla Silva Fiaes 

 

Eu, _____________________________________________________________________, 

CPF:_____-_____-_____-_____, na condição de responsável por 

___________________________________________________, concordo com a participação 

deste no estudo conduzido por Carla Silva Fiaes para a realização de sua dissertação de 

mestrado. 

Apêndice A 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Senhor Diretor(a),  

 

Como aluna do curso de mestrado do Programa de Pós-graduação em Psicologia da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), solicito o consentimento para realização de 

observações de ______________________________________________ com seus pares em 

situação de brincadeira em sua instituição de ensino, como parte de um estudo de mestrado. 

Este estudo buscará analisar comportamentos de brincadeira espontânea de crianças autistas e 

se esses comportamentos variam de acordo com as características da criança e do contexto. 

Será necessário que a criança seja observada durante as suas atividades cotidianas de 

brincadeira na escola regular que estuda, não implicando em nenhum risco para os 

participantes. A participação poderá ser encerrada a qualquer momento que o responsável ou 

a instituição escolar desejar. 

O estudo a ser realizado possui objetivos acadêmicos (de produção de conhecimento) e 

seus resultados serão divulgados única e exclusivamente com finalidade científica, sendo 

garantido o sigilo da identidade de todos os participantes deste trabalho. 

Coloco-me inteiramente a disposição para qualquer dúvida que possa surgir. 

 

Atenciosamente, 

______________________________________ 

Carla Silva Fiaes* 

(71) 9901-8197  

 

Eu, ________________________________________________________________, na 

condição de responsável pela escola 

__________________________________________________ concordo com a realização 

deste estudo, conduzido por Carla Silva Fiaes para a realização de sua dissertação de 

mestrado, em minha instituição. 

 

*  Mestranda vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia – POSPSI – (71) 3283-6442.  

Apêndice B 
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Folha de Registro 

 

Sessão nº:   
Data:   / /   Local:  

 

Nº de participantes:    Sexo dos participantes:     

     

Criança focal:     Idade: 

 

Início da sessão:     Fim da sessão:  

 

 

 

Atividades desempenhadas: 

9:35 –  ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9:36 – ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9:37 – ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetos utilizados: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Observações gerais:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Apêndice C 
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Anexo A 

Caracterização de Autismo na Classificação Internacional de Doenças, CID-10 

 

F84 Transtornos globais do desenvolvimento 

 Grupo de transtornos caracterizados por alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e 

modalidades de comunicação e por um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado 

e repetitivo. Estas anomalias qualitativas constituem uma característica global do funcionamento 

do sujeito, em todas as ocasiões. 

 Utilizar, se necessário, um código adicional para identificar uma afecção médica associada e o 

retardo mental. 

 

F84.0 Autismo infantil 

 Transtorno global do desenvolvimento caracterizado por a) um desenvolvimento anormal ou 

alterado, manifestado antes da idade de três anos, e b) apresentando uma perturbação característica 

do funcionamento em cada um dos três domínios seguintes: interações sociais, comunicação, 

comportamento focalizado e repetitivo. Além disso, o transtorno se acompanha comumente de 

numerosas outras manifestações inespecíficas, por exemplo fobias, perturbações de sono ou da 

alimentação, crises de birra ou agressividade (auto-agressividade). 

 Autismo infantil, Psicose  infantil, Síndrome de Kanner, Transtorno autístico. 

 Exclui: psicopatia autista 

 

F84.1 Autismo atípico 

 Transtorno global do desenvolvimento, ocorrendo após a idade de três anos ou que não responde a 

todos os três grupos de critérios diagnósticos do autismo infantil. Esta categoria deve ser utilizada 

para classificar um desenvolvimento anormal ou alterado, aparecendo após a idade de três anos, e 

não apresentando manifestações patológicas suficientes em um ou dois dos três domínios 

psicopatológicos (interações sociais recíprocas, comunicação, comportamentos limitados, 

estereotipados ou repetitivos) implicados no autismo infantil; existem sempre anomalias 

características em um ou em vários destes domínios. O autismo atípico ocorre habitualmente em 

crianças que apresentam um retardo mental profundo ou um transtorno específico grave do 

desenvolvimento de linguagem do tipo receptivo. 

 Exclui: Psicose infantil atípica, Retardo mental com características autísticas. 
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Anexo B 

Caracterização de Autismo no Manual Estatístico e Diagnóstico da Associação Americana de 

Psiquiatria, DSM-IV, 2002. 

 

 Transtornos da Infância e Adolescência 

  

 299.00 Transtorno Autista 

 Critérios Diagnósticos 

 A. Um total de seis (ou mais) itens de (1), e (3), com pelo menos dois de (1), um de (2) e 

um de (3): 

 (1) Comprometimento qualitativo da interação social, manifestado por pelo menos dois 

dos seguintes aspectos. 

 (a) comprometimento acentuado no uso de múltiplos comportamentos não-verbais, tais 

como contato visual direto, expressão facial, posturas corporais e gestos para regular a 

interação social 

 (b) fracasso em desenvolver relacionamentos com seus pares apropriados ao nível de 

desenvolvimento 

 (c) ausência de tentativas espontâneas de compartilhar prazer, interesses ou realizações 

com outras pessoas (p.ex., não mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse) 

 (d) ausência de reciprocidade social ou emocional 

 (2) Comprometimento qualitativo da comunicação, manifestado por pelo menos um dos 

seguintes aspectos: 

(a) atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem falada (não acompanhado 

por uma tentativa de compensar por meio de modos alternativos de comunicação, tais 

como gestos u mímica) 

 (b) em indivíduos com fala adequada, acentuado comprometimento da capacidade de 

iniciar ou manter uma conversa 

 (c) uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou linguagem idiossincrática 

 (d) ausência de jogos ou brincadeiras de imitação social variados e espontâneos próprios 

do nível de desenvolvimento 

 (3) padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, manifestados 

por pelo menos um dos seguintes aspectos: 
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(a) preocupação insistente com um ou mais padrões estereotipados e restritos de interesse, 

anormais em intensidade ou foco 

 (b) adesão aparentemente inflexível a rotinas ou rituais específicos e não-funcionais 

 (c) maneirismos motores estereotipados e repetitivos (p. ex., agitar ou torcer mãos ou 

dedos, ou movimentos complexos de todo o corpo) 

 (d) preocupação persistente com partes de objetos 

 

 B. Atrasos ou funcionamento anormal em pelo menos uma das seguintes áreas, com início 

antes dos 3 anos de idade: (1) interação social, (2) linguagem para fins de comunicação 

social ou (3) jogos imaginativos ou simbólicos. 

  

 C. A perturbação não é melhor explicada por Transtorno de Rett ou Transtorno 

Desintegrativo da Infância. 

 


