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  RESUMO  

 

A importância das atividades lúdicas no processo de desenvolvimento infantil é 

uma rica ferramenta pedagógica no processo de aprendizagem, inclusive quando se trata de 

alunos com deficiência intelectual e com o espectro autista. A atividade lúdica é identificada 

como um processo em que emergem formas de entendimento da realidade e na qual são 

essenciais a imaginação e a experiência do indivíduo com o meio em que está inserido. 

Objetivou-se com este trabalho investigar e analisar os estudos publicados nos últimos 10 anos 

sobre as contribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento de crianças com deficiência 

intelectual e espectro autista. O estudo constituiu-se de uma revisão bibliográfica tendo como 

critérios de inclusão artigos completos publicados em português, entre os anos de 2005 e 2015, 

coletados em bases científicas da Biblioteca Virtual de Saúde Brasil e Periódicos Capes. As 

informações encontradas sugerem o quanto a compreensão das atividades lúdicas por parte dos 

professores contribui para o desenvolvimento das crianças com deficiência intelectual e 

autismo e evidencia que existem entendimentos da função mediadora das atividades lúdicas no 

desenvolvimento e aprendizagem destas crianças. E por fim, a brinquedoteca é um espaço que 

pode propiciar os enfrentamentos das limitações de crianças com e sem deficiência por 

proporcionar o processo de ensino e aprendizagem. Conclui-se que, através das atividades 

lúdicas, crianças com deficiência intelectual e autismo têm um melhor desenvolvimento, 

favorecendo o convívio escolar, afetividade, capacidade simbólica, habilidades lógicas e 

espaciais. 

 

Palavras-chave: Atividades lúdicas; Deficiência Intelectual; Autismo; Educação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A infância é o período que caracteriza o desenvolvimento da criança, desde o 

nascimento à puberdade. Este trabalho procura enfatizar o estudo do ensino pré-escolar e 

fundamental I por ser a primeira etapa da educação básica, que por sua vez é um processo 

essencial que irá possibilitar a preparação e aprendizagem necessária para a continuidade do 

sujeito no ensino fundamental, ou seja, a ampliação da escolaridade. Segundo Duran apud 

Pasqualini (2006, p.36) 

(...) o ensino fundamental de nove anos, vem cumprir com a responsabilidade social 

de incluir as crianças das camadas mais pobres da população, há tanto tempo alijadas 

de um processo educacional mais comprometido pedagogicamente com sua formação 

e aprendizagem (p.342). 
 

Tendo em vista que as crianças com deficiência intelectual e com autismo possuem 

características peculiares expressas por dificuldades na aprendizagem e necessidade de 

adaptação é que se faz necessário que existam metodologias diferenciadas que propiciem o seu 

desenvolvimento. Nesse sentido o lúdico torna-se um importante aliado nessa fase sendo que, 

se utilizado de forma precisa e consciente, contribuirá para o desenvolvimento global da 

criança, pois ao brincar ela desenvolve sua criatividade, além de compreender o mundo que a 

circunda. 

De acordo com a seção II do artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 

(BRASIL, 1996, p.12). 

A educação infantil, bem como o ensino fundamental I, tem um papel determinante 

no que diz respeito à função de formação da criança de forma integral, por meio de uma 

educação intencional, planejada de acordo com a idade, fase e características de cada sujeito. 

Nessa fase, a criança está descobrindo não apenas o mundo, mas também a forma 

de se relacionar com ele e as pessoas ao seu redor de forma peculiar. Sendo assim, geram-se 

alguns questionamentos que necessitam ser discutidos, como, de qual forma poderia educar 

esse sujeito? Como não deixar o processo ensino-aprendizagem  monótono e desestimulante?  

 Percebe-se que seria interessante que houvesse uma proposta educacional, 

pedagógica, pautada em auxiliar esse trabalho tendo como aporte principal as atividades 

lúdicas, pois este possui, em sua essência, o caráter de ações pedagógicas criativas e 
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imaginativas que permitem trabalhar a relação da criança com a sociedade e o espaço ocupado 

por ela. Mas, qual o conceito de atividades lúdicas? Como seria esse trabalho? 

 Essa palavra vem do latim ludus, e está associada ao jogo, a diversão, brincadeira. 

Para Pinto (1996) o lúdico: 

Materializaa experiência sócio cultural movido pelos desejos de quem joga é coroada 

pelo prazer. Fazer que se funde no exercício da liberdade e, por isso, representa 

conquista de quem pode sonhar, sentir, decidir, arquitetar, aventurar e agir, esforçando 

por superar os desafios da brincadeira, consumindo o processo do brinquedo, 

recriando o tempo, o lugar e os objetos em jogo e usufruindo do seu produto, que, em 

sua exuberância, é uma festa (PINTO, 1996, p.96). 
 

Primeiramente precisamos ter como norte o foco na compreensão das atividades 

lúdicas, pontuadas pelos jogos e brincadeiras, lembrando que esses conteúdos fazem parte da 

Educação Física Escolar, em que o corpo encontra-se em uma relação indissociável com o 

psiquismo, ou seja, corpo e mente como um todo. Sendo assim, o contato e apropriação do 

mundo se darão através dessa relação de indissociabilidade. 

Contudo o papel do educador é de suma importância, pois, além de mediar todo 

esse processo educacional, também direciona o desenvolvimento da criança de forma proativa. 

Como mostra Pasqualini (2006, p.110), o entendimento da natureza do jogo é um requisito para 

o planejamento e a execução de atividades pedagógicas, principalmente no período pré-escolar 

e fundamental I. Portanto para que o professor consiga atuar de forma adequada no 

desenvolvimento e na aprendizagem de seu aluno, será de suma importância que ele 

compreenda as atividades lúdicas em sua totalidade. 

Sendo assim, este trabalho se justifica pelo fato das atividades lúdicas serem de 

suma importância para o desenvolvimento infantil. Dessa forma jogos e brincadeiras atendem 

as necessidades da criança no sentido de propiciar motivação e apropriação do mundo, levando 

em consideração as peculiaridades de cada sujeito devendo assim ter visibilidade nas 

potencialidades e não no que o sujeito não consegue  realizar.  

Pretende-se também auxiliar aos licenciados de Educação Física um conhecimento 

embasado em uma atuação com objetivos, ou seja, intencional, elencados nos jogos e 

brincadeiras como veículo norteador das práticas pedagógicas na educação infantil e ensino 

fundamental I para o desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual e autismo. 

Entretanto, entendemos que a educação física está além de especificidades dos jogos e 

brincadeiras, pois ela irá propiciar às crianças o acesso à cultura corporal do movimento, em 

que o corpo é uma forma de linguagem que se comunica a todo o momento com o meio em que 

estão inseridas, tendo assim um poder de transformação do indivíduo.  



9 

O objetivo geral do referido trabalho foi investigar e analisar os estudos publicados 

nos últimos 10 anos, sobre as contribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento de 

crianças com deficiência intelectual e espectro autista na educação infantil e ensino 

fundamental I. 

 Os objetivos específicos foram compreender como as atividades lúdicas são 

abordadas e sua relação com os processos de desenvolvimento e aprendizagem dos indivíduos 

com deficiência intelectual e espectro autista, além de identificar a concepção desta atividade 

presente nos artigos publicados. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 As atividades lúdicas 

 

As atividades lúdicas são ferramentas pedagógicas importantes na educação infantil 

e fundamental I, pois possibilitam o desenvolvimento global do sujeito. Por meio delas as 

crianças conseguem não apenas descobrir o mundo, mas também aprendem como se relacionar 

com ele e as pessoas que as circundam. Dessa forma, no período pré-escolar (compreendido 

entre 3 e 6 anos de idade na perspectiva da psicologia histórico cultural) alguns jogos 

possibilitam que as crianças desenvolvam  ações realizadas pelos adultos na sociedade. 

 Para Piccolo (2010, p.191) 

os jogos são mecanismos facilitadores e amplificadores das relações sociais 

estabelecidas entre as crianças, configurando maneiras de sentir, observar, cheirar, 

tatear, andar, saltar, rir, chorar, chutar, enfim, os jogos funcionam como verdadeiras 

pontes dialéticas na apropriação do conhecimento acumulado pela humanidade e 

também na objetivação de relações sociais, culturais, éticas e estéticas. 
 

Conceituar a palavra jogo não é tarefa fácil, pois tal conceito dependerá do seu 

conteúdo e do contexto social, em que está inserido. A nomenclatura jogo origina-se do latim 

ludus, que significa de maneira geral jogos. Segundo Mukhina (1995, p.157), “caracterizar um 

jogo não basta apenas o seu argumento, mas é preciso conhecer o conteúdo do jogo e o que a 

criança destaca como aspecto principal nas atividades do adulto”.  

O jogo é uma atividade lúdica, que compreende em sua essência um caráter 

simbólico e imaginativo, no qual se inicia antes do ingresso na educação formal, quando a 

criança se apropria do mundo simbólico. De acordo com Mukhina (1995), na idade pré-escolar 

as crianças dispõem de jogos lúdicos e os reais. Nas relações lúdicas elas se estabelecem de 

acordo com o argumento e o papel desempenhado, enquanto que nas relações reais elas se 

estabelecem de forma em comum, em que lhes permitam chegar a um acordo sobre argumentos 

e distribuição de papeis de tal forma que as experiências absorvidas dessas relações 

possibilitará uma propriedade mental, em que a criança será capaz de perceber os 

comportamentos e atuar em decorrência dos mesmos.  

Entretanto em relação à função na brincadeira, a criança pode brincar com um 

determinado objeto que faz parte do seu mundo ou até mesmo do mundo dos adultos. Portanto 

o ato de brincar implica diretamente no uso da imaginação. Quanto mais a criança brinca, mais 

experiência ela irá adquirir e assim maior será sua capacidade imaginativa, ao mesmo tempo 

em que ao brincar, possibilita ampliar suas experiências no mundo. 
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Segundo Mukhina (1995, p.165), “durante o jogo a criança aprende a substituir 

certos objetos por outros e a interpretar diversos papeis”. Dessa forma ao aderir o papel do 

outro, a criança se desloca de uma extremidade a outra, ou seja, sai da extremidade de criança 

com sentido a extremidade do adulto, fazendo assim um confronto de papeis. Através desse 

confronto podemos dizer que o jogo permite que a criança seja capaz de ampliar seus 

conhecimentos, e evoluir sua criatividade de forma integral. 

Para Pimentel (2008, p.120) 

A ação na esfera imaginária é regida pelos significados que a criança deseja atribuir, 

para além da percepção imediata. É pelo jogo que surge, pela primeira vez, a 

separação entre os campos perceptivos e simbólicos. Os objetos do jogo se 

transformam em pivô dessa separação como mediadores entre a ação e a significação. 
 

 Na transição da idade pré-escolar para a escolar ocorre uma evolução das 

atividades lúdicas, onde o jogo protagonizado começará a dar espaços aos jogos com regras. No 

jogo protagonizado a situação imaginativa é explicita e as regras são ocultas, e nos jogos com 

regras a situação imaginativa é oculta e as regras são explicitas. Nesse sentido, o jogo 

protagonizado (faz-de-conta) se caracteriza pela grandeza e predomínio das situações 

imaginativas sobre as regras, possibilitando assim produzir combinações de componentes da 

realidade. Segundo Góes (2000, p.12) “o jogo imaginativo constrói-se na diversidade e na 

criatividade dos modos pelas quais as falas das crianças vão construindo a sequências de faz-

de-conta e seus personagens”. 

Para Piccolo (2010 p.191) 

No estágio pré-escolar são os jogos protagonizados que possibilitam as crianças se 

apropriarem das principais ações realizadas pelos adultos na sociedade, daí a 

expressão o jogo como atividade principal, sendo que tal atividade se torna ainda mais 

basilar quando compreendemos que além desse processo de apropriação supracitado, 

seja da arte, ciência, religião etc. 
 

 Para Davidov (apud Piccolo 2010, p.190) “a atividade cujo desenvolvimento 

possibilita a inserção na realidade externa e apropriação dos principais componentes dessa 

realidade denomina-se atividade principal”. Portanto o jogo protagonizado é um mediador que 

possibilita transformações relevantes no desenvolvimento, ao passo que oportuniza o sujeito 

um saber fazer reflexivo. 

 No jogo com regras o que era fixo não será mais a situação ou papel lúdico, mas 

sim as regras. Sendo assim à medida que a situação imaginativa incrementa de novos sentidos e 

mais complexos, a ação regrada começa a aparecer. 

Segundo Pimentel (2008, p.130) 

Em circunstâncias lúdicas, subordinar-se às regras contem prazer e esforço, pois a 

própria regra é transformada em jogo. O simples caminhar pela calçada transforma-se 
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num desafio que a criança se impõe, ao se propor manter os pés sobre a linha 

imaginaria. No decorrer do desenvolvimento, aumenta o interesse por brincadeiras em 

que as regras são explicitas e compartilhada são predominantes, exigindo de um 

modelo, pela comunicação verbal ou pela construção conjunta. 
 

Desse modo, o brincar de uma criança será determinado pela criação de situação 

imaginativa ao passo que a mesma terá comportamento regrado também. Sendo assim de 

acordo com Vygotsky (apud Pimentel, 2008) em qualquer jogo sempre terá uma situação 

imaginativa, por meio da qual a criança se propõe enfrentar um desafio, conforme os objetivos 

e as regras do jogo em questão. 

 

2.2 Desenvolvimento na Infância 

 

Sabe-se que o desenvolvimento se dá desde o nascimento da criança e se estende 

por toda a sua vida. Contudo o desenvolvimento ocorre de forma acumulativa advindos das 

experiências de cada indivíduo. O desenvolvimento infantil vive em verdadeiro processo de 

transformação, no qual a criança se adapta frente às dificuldades. Segundo Vygotsky (apud 

PASQUALINI, 2006, p. 115) “o desenvolvimento não se produz pela via de mudanças 

graduais, lentas, mas por uma acumulação de pequenas peculiaridades que produzem em seu 

conjunto e ao final alguma mudança importante”. Nessa perspectiva, podemos compreender o 

desenvolvimento como algo acumulativo advindo de experiências internas dos sujeitos. A 

relação entre desenvolvimento e aprendizagem se dá através da zona de desenvolvimento 

proximal, que segundo Vygotsky (apud PASQUALINI, 2006, p.139), “é a esfera do processo 

imaturo, mas em vias de maturação”. 

Na infância, a criança em formação obtém o desenvolvimento de suas capacidades 

intelectuais, físicas dentre outras, através da efetiva apropriação do mundo que o cerca, ou seja, 

ao se apropriar das experiências socialmente organizadas pelos adultos ela será capaz de se 

desenvolver integralmente. Nesse momento cabe ao educador possibilitar e mediar o avanço do 

desenvolvimento das crianças na fase pré-escolar e fundamental I de forma precisa, diretiva e 

objetiva. 

 Segundo Pasqualini (2006, p.144), “o papel diretivo do adulto na promoção do 

desenvolvimento infantil se caracteriza na organização da atividade da criança e transmissão da 

experiência social acumuladas, levando em conta as particularidades essenciais de cada fase de 

desenvolvimento para fazê-lo avançar”. 
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Haja vista que a criança possui necessidades, como por exemplo, de manter contato 

direto com adultos e crianças da mesma idade para que possam se orientar no meio em que 

vivem. Portanto, o adulto (educador) tem função de orientar o desenvolvimento e a 

aprendizagem das mesmas por meio de jogos, brincadeiras, atividades produtivas, comunicação 

oral dentre outros meios que possibilitam a transmissão do conhecimento de tal forma que 

permite o desenvolvimento infantil.
1
 

Para Oliveira (1996, p. 139), “a interação social faz a mediação do 

desenvolvimento humano, pois, fornece ao indivíduo, recursos para ele apropriar-se ativamente 

de forma culturalmente desenvolvida de perceber, memorizar e solucionar os problemas”. 

Portanto, o processo de interação propiciará o desenvolvimento da criança com deficiência 

intelectual e autismo dentro do contexto da educação, através de práticas lúdicas, facilitando e 

intermediando o processo de ensino e aprendizagem. 

 

2.3 Deficiência Intelectual 

 

Ao longo de toda história a compreensão de deficiência intelectual vem sofrendo 

várias transformações em sua nomenclatura. No trajeto, percorrido pelas nomenclaturas, vários 

termos eram utilizados para descrever e conceituar a deficiência intelectual podendo citar o 

retardo mental, deficiência mental, dentre outros. Posteriormente foram acontecendo mudanças 

na nomenclatura, que por sua vez teria como objetivo cumprir demandas que denominariam a 

condição do sujeito que apresentava esse tipo de deficiência. Segundo Cirilo (2008) é muito 

difícil ou até mesmo impossível pensar uma terminologia e conceituação da deficiência 

intelectual sem situá-la em um contexto cultural e social exato, no qual ela se encontra. 

 De acordo com Dias e Oliveira (2013), a definição de deficiência intelectual 

imposta pela 10ª edição da American Association On Mental Retardation (AAMR, 2006) é 

utilizada no nosso contexto educacional brasileiro, como um modelo de visão ecológica em que 

relaciona pessoas, ambientes e sistemas disponíveis de forma dinâmica e extensa. Devemos 

compreender a deficiência intelectual como sendo uma interação entre um sujeito com uma 

funcionalidade intelectual limitada, e dificuldade no quesito comportamento adaptativo 

                                                           
1
Atividades produtivas: Atividades que tem como propósito criar um produto. Existem dois tipos, as plásticas 

(desenhos) e construtivas (construção de algum objeto). Existem três formas de atividades produtivas: modelo, 

condição previa e ideia própria. 
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expresso em habilidades sociais, práticas e conceituais. Não podemos esquecer que esse sujeito 

traz consigo potencialidades que devem ser valorizadas em todos os seus aspectos, ou seja, 

entendermos a deficiência como um estilo diferente de vida dos homens, porém possível, em 

que o indivíduo é analisado como um todo em todas as áreas físicas, mental e social. 

De acordo com Dias e Oliveira (2013), a Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2004) aponta dois modelos atuais de compreensão da deficiência: o modelo médico e o modelo 

social. No modelo médico a incapacidade é tida como um problema da pessoa, ou seja, é 

considerado um corpo doente, que por sua vez necessitará de um acompanhamento 

especializado e individualizado. No entanto, no modelo social, a incapacidade é relacionada a 

um problema de ordem social em que se relacionam as condições de saúde do sujeito com 

fatores intrínsecos e extrínsecos, gerados pela ausência de condições de igualdade em uma 

sociedade pouco sensível à diversidade. 

Cada ser humano tem sua individualidade e particularidade, seja ele deficiente ou 

não, e a forma como ele se relaciona com o meio poderá caracterizar e apontar sua maneira 

particular de interpretar e se apropriar do mundo. 

A deficiência intelectual não deve ser encarada como um aspecto puramente 

incapaz. Devemos apostar nas potencialidades e não nas limitações dos sujeitos, percebendo a 

deficiência intelectual como um modo de vida diferente, que como qualquer estilo de vida, 

precisa de condições sociais favoráveis para levar adiante seu modo de viver e se desenvolver 

na vida. E como seriam essas condições? 

 Rossato e Leonardo (2011, p.74) afirmam que: 

 

Interações são importantes para todas as pessoas, e no caso das pessoas com 

deficiência, elas são primordiais. O isolamento, ou até mesmo a precarização de 

oportunidades, só inviabilizam o seu processo de humanização. A questão está em 

propiciar interações significativas para estas pessoas, para que possam aprender e 

desenvolver-se. 
 

Portanto, toda criança quando estimulada de forma objetiva se desenvolve, 

independente se é deficiente ou não, a diferença será nos modos de se desenvolver e de se 

apropriar do conhecimento, e a criança com deficiência intelectual quando é inserida no 

ambiente escolar, será oportunizada a se desenvolver de forma integral, pois ao interagir com 

outras crianças e adultos, elas terão uma acumulação de experiências que contribuirão para 

conquista de sua autonomia. 
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2.4 DEA- Desordens do Espectro Autista 

 

 As Desordens do Espectro do Autismo baseiam-se em quatro categorias sendo 

elas o atraso e desvio social, problemas de comunicação e comportamentos incomuns, resposta 

a informação sensorial, aparecendo por volta dos dois anos e meio de idade. Dessa forma ela se 

caracteriza pela presença de desenvolvimento acentuadamente atípico na interação social e 

comunicação, características essas que levam o sujeito a um isolamento ininterrupto com a 

família e sociedade de forma geral. Segundo Vieira e Fernandes (2013, p.121) “O autismo 

infantil é um distúrbio global de desenvolvimento que envolve alterações severas e precoces 

nas áreas de socialização, comunicação e cognição.” As autoras ainda afirmam que: 

 

De acordo com os critérios diagnósticos inseridos no Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais e na Classificação de Transtornos Mentais e de 

Comportamento, os sintomas devem ser observados antes dos três anos de idade e 

devem incluir prejuízo qualitativo severo e invasivo em diversas áreas do 

desenvolvimento, como: habilidades de interação social recíproca, habilidades de 

comunicação e presença de comportamentos, interesses e atividades estereotipados e 

restritos. (2013, p.121). 
  

Nesse sentido, a criança com autismo ao ser introduzida no ambiente escolar e 

tendo como aporte o ensino mediado através das atividades lúdicas, poderá se desenvolver de 

tal forma que será capaz de manter contato com outras crianças e consequentemente com seus 

familiares também. No entanto, o desenvolvimento se dará através do oportunizar e mediar 

uma interação regada de objetivos, com metodologias diferenciadas e voltadas para utilização 

do lúdico como estratégia metodológica, tendo em vista que na infância a principal maneira do 

sujeito se apoderar do mundo é através das atividades lúdicas. Desse modo, ao utilizar as 

atividades lúdicas na educação infantil e fundamental I, a criança com deficiência ou não, terá 

possibilidades de se desenvolver de forma lúdica, pois as mesmas atendem as suas 

necessidades, no sentido de promover incentivos e motivação. 

Assim, quando o ensino é baseado em jogos e brincadeiras que evidenciam as 

peculiaridades do indivíduo envolvido, tende a possibilitar uma transformação no modo de 

identificar e solucionar problemas, propiciando ao final o desenvolvimento infantil que permite 

uma emancipação da autonomia ricamente potencializada em que o sujeito consegue se 

perceber ativamente nos diferentes contextos existentes.  
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3. MÉTODO 

  

O estudo constituiu-se como uma revisão bibliográfica. Os critérios adotados para 

selecionar os estudos para a análise foram: 

a) artigos completos, em língua portuguesa, publicados entre os anos de 2005 e 

2015. Foram descartadas Teses e Dissertações. 

b) as buscas foram realizadas nas bases de pesquisa “Biblioteca Virtual de Saúde 

Brasil”e “Periódicos Capes”. 

c) as buscas foram realizadas entre os dias 30 de novembro de 2015 a 10 de 

fevereiro de 2016. 

d) as palavras chave utilizadas para a busca foram: Lúdico/Brincar e Deficiência 

Intelectual; Lúdico/Brincar e Deficiência Mental; Lúdico/Brincar e Autismo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir faremos um detalhamento dos artigos analisados, apresentando e 

dialogando através de suas concepções sobre as atividades lúdicas, bem como sua contribuição 

nos processos de ensino e aprendizagem em prol do desenvolvimento de crianças com 

deficiências intelectuais e espectro autista nos anos iniciais (educação infantil e ensino 

fundamental I). 

Foram encontrados 7 artigos que se enquadravam nos critérios de análises adotados 

por este estudo publicados nos portais da Biblioteca Virtual de Saúde Brasil e Periódicos Capes 

em um período de 10 anos, utilizando os Descritores: Lúdico/Brincar e Deficiência 

Mental/Intelectual; Lúdico/Brincar e Autismo. Nesse sentido percebe-se que foram poucas as 

publicações referente à temática aqui apresentada. Segue abaixo uma síntese dos principais 

aspectos dos artigos analisados. 

O artigo intitulado “A Criança com Deficiência e as Relações Interpessoais numa 

Brinquedoteca Comunitária” teve como objetivo descrever as relações interpessoais entre 

crianças com e sem deficiência em um contexto de brinquedoteca. O estudo se deu com 15 

crianças entre 6 e 15 anos, sendo 2 com deficiência intelectual e 1 adulto. Foram utilizados no 

presente estudo autores de referência como: Vygotsky, Aranha, Winnicott e Piaget. Os 

resultados sugerem que apesar de não ser o foco da pesquisa, as relações sociais interpessoais 

entre crianças se deram no processo de desenvolvimento do brincar das crianças com 

deficiência. Entretanto a mediação do adulto foi importante como parâmetro de atitudes para as 

crianças em relação à deficiência. Logo o brincar paralelo mostrou-se como contexto 

potencializador de interações sociais, no entanto em interações de passagem, foram observados 

as interações de caráter social agnóstico.  

Caldeira e Oliver (2007) fizeram apontamentos bem pertinentes em relação ao 

direito assegurado por lei que elege o ato de brincar como direito de toda criança e adolescente, 

mas esse direito fica muitas vezes à mercê, ou seja, apesar de ser previsto por lei, o direito do 

brincar ainda é negligenciado e limitado principalmente quando a criança tem deficiência. É 

possível perceber que as autoras do artigo compreendem a importância e as contribuições do 

brincar no processo de desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual. 

Outro dado bastante importante é que a pesquisa se deu no contexto de uma 

biblioteca comunitária, evidenciando que, mesmo não sendo considerada uma instituição 

escolar, é um local que propicia o enfrentamento das limitações de crianças com ou sem 

deficiência, ou seja, é um espaço que mesmo não sendo o contexto escolar, permite acontecer o 
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ensino e aprendizagem de forma a potencializar interações pro-sociais e assim contribuir com 

desenvolvimento humano.  

Para Elkonin (apud PICCOLO 2010, p.187), “o desenvolvimento humano é 

dependente das relações sociais e do processo de aprendizagem que lhe permite a apropriação 

de sua humanidade”. Segundo Caldeira e Oliver (2007), descrevendo as relações interpessoais 

entre crianças com deficiência e crianças sem deficiência num contexto de brinquedoteca 

comunitária, identificaram que as crianças com deficiência intelectual apresentavam contextos 

de interação como de passagem, em brincadeiras paralelas e nas brincadeiras com o outro, que 

se mostraram significativos. Portanto, percebe-se que essa criança, através do lúdico consegue 

se inserir no meio em que vive. Para Vygotsky (apud CALDEIRA e OLIVER 2007, p.99) “a 

criança ao brincar, reflete sua cultura, aprende e reelabora seus valores na realidade 

compartilhada”. No tocante final podemos perceber que mesmo as autoras não tendo como foco 

principal o apontamento das contribuições do lúdico no desenvolvimento de crianças com 

deficiências intelectuais, elas destacam o direito da criança e do adolescente de brincar, além de 

destacar alguns autores como Winnicott, Piaget, e Vygotsky que escrevem sobre o brincar de 

forma a enfocar as contribuições para o desenvolvimento da personalidade, inteligência e 

valores respectivamente.  

Já o artigo intitulado “A mediação lúdica no espectro autista: uma possibilidade 

comunicativa e de intervenção psicopedagógica”, o objetivo foi estabelecer vínculo 

interpessoal com crianças autistas de forma a beneficiar a percepção com meio, o presente 

estudo foi realizado em uma clinica-escola com 3 crianças. A autora utilizou como referência 

autores como Happè, Rivière, Padilha, Cupolillo, Vygotsky e Winnicott. Esse estudo constatou 

que a atenção compartilhada, a comunicação e a aprendizagem se constituem à medida em que 

o sujeito interage e aprende a brincar em contextos significativos e sob mediação, produzindo 

sentidos de afetividade. Nesse sentido (FREITAS, 2009) relata sobre seu interesse pela 

educação especial e sua experiência profissional com crianças com autismo e no mesmo pode-

se perceber que o trabalho com mediação lúdica, foi entendido pela psicopedagoga como 

intervenção a partir de objetos prediletos das crianças tendo o intuito de ensinar a brincar ou a 

agir de forma construtiva podendo assim produzir sentidos de afetividade entre as crianças. 

Pois, para que isso ocorra, a criança com autismo deve ter condições suficientes e adequadas de 

acesso à educação e um ensino de qualidade que a possibilite uma apropriação efetiva da 

cultura socialmente acumulada, ou seja, de experiências que sustentem as suas bases, a fim de 

contribuírem para seu desenvolvimento de forma integral. Desse modo é claramente percebido 

que a autora compreende e concorda que a atividade de brincar é indissociável dos contextos 



19 

sociais, valores e lugares determinados pela cultura. Logo, o desenvolvimento e aprendizagem 

estão apoiados em um espaço pedagógico, em que os ensinamentos seguem costumes de 

geração em geração, ou seja, são culturalmente aprendidos.  

Nesse artigo a mediação foi abordada, reforçando a importância de tal feito e, a 

partir desse entendimento, a autora consegue transmitir de forma significativa que o sujeito ao 

ser ensinado a brincar de forma construtiva, intencional e significativa sugere que há melhora 

na qualidade de interações. Segundo Leontiev (apud PASQUALINI, 2006, p.119), “não deixa 

dúvidas quanto ao papel diretivo do trabalho do educador na promoção do desenvolvimento da 

criança: o educador opera sobre a atividade da criança e determina o desenvolvimento do seu 

psiquismo”. O estudo é todo voltado para mediação lúdica, sendo assim fica evidente que é 

utilizado como estratégia de ensino, e que tal utilização possibilita uma ponte entre a 

comunicação e a aprendizagem, de tal forma que à medida que o sujeito interage e aprende a 

brincar em contextos significativos, sob mediação, consegue produzir sentidos de afetividade. 

Dando continuidade nas análises, o artigo intitulado “Brincadeiras de faz-de-conta 

em crianças autistas: limites e possibilidades numa perspectiva evolucionista”o objetivo do 

referido estudo foi avaliar a interferência das brincadeiras no estado desenvolvimental do 

indivíduo com autismo. A coleta do estudo se deu em instituições da cidade de Salvador/BA, 

com 5 crianças autistas, sendo 4 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, todos na faixa etária 

de 4 a 9 anos. Fizeram uso da abordagem Psicologia Evolucionista, e autores como Johnson, 

Christie et al., Yamamoto e Carvalho. Os resultados, nesse estudo, sugeriram que os episódios 

de faz-de-conta envolvem frequentemente a presença de objetos como apoio para o 

desenvolvimento da brincadeira. Fiaes e Bichara (2009), discutem a questão do fenômeno da 

brincadeira na vida da criança autista, ilustrando relatos de brincadeiras espontâneas dos 

mesmos, coletados em instituições educacionais na cidade de Salvador (BA). Os autores 

apontam as brincadeiras como sendo um fenômeno universal na infância, reforçando que na 

atualidade tem sido como umas das características definidoras dessa fase. Nesse sentido, na 

infância sugerem que tal comportamento é de grande importância para o desenvolvimento da 

criança. No entanto a brincadeira empobrecida (no que se refere na ausência de experienciais 

de brincar) de crianças autistas pode trazer consequências relevantes no período de 

desenvolvimento da criança. Portanto, o uso do lúdico durante o período pré-escolar na 

educação básica é fundamental para a criança com espectro do autismo, e apesar de suas 

peculiaridades no desenvolvimento, as brincadeiras não precisam ser simples, mas capazes de 

promover o desenvolvimento da criança.  
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Esse artigo enfatiza que brincadeira em si pode não ser determinante do 

desenvolvimento integral do sujeito, logo eles destacam que alguns indivíduos desenvolvem 

habilidades em áreas especificas importantes para a vida adulta apesar de apresentarem atrasos 

globais no comportamento. Dessa forma podemos dizer que a brincadeira quando não 

planejada, mediada de forma coerente, intencional e significativa, torna-se empobrecida. Isto 

reflete no produto final, que seria o desenvolvimento de forma integral do indivíduo.  

Para Piccolo (2010) uma crítica radical ao que se convencionou chamar de 

brincadeiras livres, que, apesar de sua importância, não podem ser transformadas em aspectos 

que fundam as relações escolares sistematizadas com o argumento de desenvolver a imaginação 

das crianças, pois estas se tornam mais pobres quando se desvinculam de mediações abstratas. 

É nesse sentido que destacamos as brincadeiras pautadas em intencionalidades, que promovam 

um desenvolvimento de tal forma que potencialize os processos de aprendizagem, que por sua 

vez possibilitará avançar o desenvolvimento, proeminente social e cultural.
2
 

Em conformidade com o andamento das análises o artigo intitulado, “Deficiência 

mental, imaginação e mediação social: Um estudo sobre o brincar”, o referido estudo, teve 

como objetivo averiguar as relações imaginativas da criança, em termos da habilidade e do 

campo perceptual imediato e compor sequências de faz-de-conta. Este estudo foi realizado em 

uma instituição especial na cidade de porte médio do interior de São Paulo, com sujeitos com 

idades de 4 a 6 anos.Utilizaram a abordagem Histórico Cultural,  tendo o teórico Vygotsky 

como referência. 

Os achados nesse artigo mostram que, quando deixadas com seus próprios recursos, 

essas crianças apresentaram uma baixa na disposição a entrar em brincadeiras coletivas e a 

compartilhar diálogos. No entanto dependendo das formas de mediação dentro do grupo, 

podem engajar-se em situações imaginárias relativamente complexas, com características que 

sugerem contribuições para o desenvolvimento intelectual, na compreensão do contexto 

cultural, bem como para a emergência de elaborações criativas sobre o mundo. Portanto, 

podemos salientar que a apropriação do conhecimento não é tida espontaneamente, precisando 

assim de um ato mediativo para a sua realização. 

                                                           
2
 Piccolo (2010) refere-se a “livre”a atividade em que o jogo, o jogador não é obrigado a participar de tal processo, 

delimitada, já que está circunscrita aos limites de espaço e tempo, regrada, posto não haver jogos sem regras, 

inclusive os protagonizados, apesar das situações fictícias ai criadas 
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No pré-escolar essa mediação na atividade principal acontece pelos adultos e pelas 

próprias crianças. Contudo podemos perceber que o professor mediador tem um papel 

fundamental e enriquecedor na intervenção, que de acordo com Piccolo (2010) o diálogo e as 

práticas da atividade principal quando bem dimensionados, criam uma relação orgânica e 

dialética entre o significado e o sentido de determinado conhecimento ou prática social, 

possibilitando a interiorização de diversas aprendizagens pelas crianças. No estudo de Pinto e 

Góes (2006) foi abordada a importância da imaginação para o desenvolvimento da criança. 

Logo percebe-se que o brincar entra como foco propiciador nesse processo de 

desenvolvimento. No entanto, ele faz uma crítica em relação ao papel formativo do brincar, 

indagando que ele geralmente é pequeno e muitas vezes negligenciado comparado com suas 

possibilidades. 

Quando relacionado às crianças com deficiência intelectual, o problema é 

acentuado ainda mais, pois, há uma crença errônea na incapacidade desses educandos em 

imaginar e simbolizar, processos fundamentais nas atividades lúdicas. Porém devemos ter a 

sensibilidade de compreender e trabalhar com as potencialidades desse educando, pois é sabido 

que o desenvolvimento acontece a todo o momento. Contudo o indivíduo precisa ser 

estimulado através do brincar com atividades imaginativas para que tal processo seja efetivo 

em suas vidas. 

No artigo intitulado, “Habilidade lógico-espacial de alunos com deficiência 

intelectual: A torre de Hanói como intervenção”, o objetivo foi analisar o impacto de um jogo 

eletrônico educativo a Torre de Hanói como instrumento de avaliação interativa no 

desenvolvimento cognitivo. O estudo foi realizado em uma escola pública, com 8 alunos com 

deficiência intelectual, sendo 5 do sexo masculino e 3 do sexo feminino e 8 alunos sem 

deficiência, todos ingressados do 5° ao 9° Ano. Nesse artigo foi abordado a Teoria Sócio-

Histórica, tendo como teórico de frente Vygotsky. Constatou-se o efeito de aprendizagem com 

queda do número de movimentos com as tentativas no jogo,sugerindo que a aplicação repetida 

automatizada a resposta, requer uso de planejamento da flexibilidade mental e busca de nova 

estratégia de sucesso. Nesse sentidoCoelho e Bastos (2013), através de um estudo que analisa o 

impacto de um jogo eletrônico educativo nas habilidades lógico-viso-espaciais de alunos com 

necessidades educativas especiais, perceberam que essas crianças são capazes de desenvolver 

tais habilidades a partir de uma prática pedagógica mediada. O espaço lúdico através de jogos 

interativos faz com que alunos com deficiência intelectual possam ser incluídos na sociedade 

em que vivem, e tornam-se crianças mais criativas no seu convívio escolar. Nesse artigo o jogo 

é tido como um instrumento pedagógico capaz de oportunizar desafios que potencializarão a 
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flexibilidade mental dos alunos, logo as contribuições dos mesmos se darão no sentido de 

desenvolver habilidades cognitivas e ou até mesmo sociais, pelo fato deles não apegarem em 

estratégias antigas, buscando assim outras mais eficientes e que no momento resolverão a 

solução de um novo desafio.  

O ato mediador também pode ser pontuado nesse artigo, pois ao estimular o aluno 

com deficiência a buscar a compreensão do jogo, criaram–se situações de conflitos cognitivos, 

logo eles são estimulados a saírem de posições passivas para o acesso de apropriação ativa do 

próprio saber. Para Piccolo (2010) a mediação deve alavancar as possibilidades de reflexão 

sobre a realidade circundante. Desse modo é de suma importância que seja feito um 

planejamento embasado em direcionamentos individualizados e motivadores que possibilite ao 

sujeito reflexão e autonomia em busca de novas estratégias de sucesso. 

Seguimos nossa análise com artigo intitulado, “Inclusão escolar e deficiência 

mental: Análise da interação social entre companheiros”, o referido estudo teve como objetivo 

descrever e analisar a interação social entre 3 alunos das primeiras séries do Ensino 

Fundamental com deficiência Intelectual. Foi realizado em 3 escolas-pólos municipais de 

Vitória/ES. O teste foi aplicado para 80 alunos em que 3 eram deficientes intelectuais todos da 

primeira série do ensino fundamental. Os resultados do teste sociométrico mostraram que os 

alunos com deficiência intelectual são aceitos com menos frequência e são mais rejeitados do 

que seus companheiros de turma de classes regulares. Com base no exposto, observa-se que o 

teste sociométrico pode ser um excelente instrumento para o estudo das relações sociais de 

crianças com seus companheiros de classe; porém nota-se a necessidade de uso de outros 

instrumentos para melhor compreensão dessas relações nas suas particularidades. Nesse estudo 

o brincar é apenas citado de forma superficial, em que é representado por uma habilidade que 

carece de tempo para se desenvolver entre as crianças. O artigo tem como foco o processo de 

como ocorre a interação e inclusão de crianças com deficiência intelectual, sendo assim, não 

percebemos uma relação íntima de contribuições do lúdico para desenvolvimento dessas 

crianças. Mas é interessante frisar que a mediação mais uma vez aparece  nesse contexto de 

inclusão ela é de suma importância, pois as crianças com deficiência ao serem incluídas no 

ambiente escolar regular interagirem socialmente entre os alunos sem deficiência, elas 

focalizaram o papel do outro como mediador de sua interação com a sociedade. Nesse sentido, 

compreendemos o quão são importantespares no ato da brincadeira para o desenvolvimento da 

criança.  

Para finalizar a nossa analise trazemos o artigo intitulado, “Representação 

simbólica e linguagem de uma criança com autismo no ato de brincar”, que teve como objetivo 
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avaliar os aspectos simbólicos produzidos no espaço da brinquedoteca através do jogo de faz-

de-conta de uma criança autista. O estudo foi realizado em uma brinquedoteca em Vitória/ES, 

com 1 criança do sexo masculino de 5 anos de idade. Foi utilizada a abordagem Histórico 

Cultural, com os teóricos de frente: Vygotsky, Pino, Oliveira. Os resultados evidenciam o 

quanto a experiência de brincar da criança autista favorece a internalização desse elemento da 

cultura (brincadeira), na medida em que implica a (re)significação de objetos e a representação 

de situações de vida, com o uso de múltiplas possibilidades de linguagens e a potencializarão 

do processo de desenvolvimento intra/interpessoal. Sendo assim Sá et al.; (2015)  

compreendem que a experiência do brincar é uma ferramenta significativa que por sua vez 

possibilita a construção da autonomia. Desse modo, quando a criança evidencia uma situação 

imaginária dentro da brincadeira, a compreensão do contexto da realidade social é facilitada, 

nesse sentido os autores consideram que os brinquedos distribuídos no cenário da 

brinquedoteca é um espaço significativamente potencializado para o aprendizado e 

desenvolvimento infantil.  

Contudo a mediação do professor deve estar centrada na sensibilização, 

possibilitando desafios e estratégias que potencializem o seu desenvolvimento de forma que a 

aprendizagem seja coerente com o nível de desenvolvimento. Segundo Piccolo (2010) o 

professor de educação física deve ser mediador e motivador em suas múltiplas atividades, criar 

novos desejos em conhecer o novo, a diferença, enfim, organizar sua atividade docente, 

objetivando provocar novas experiências corporais. Nesse contexto, o lúdico como ferramenta 

pedagógica permite ao professor utilizar o brinquedo como instrumento mediador do 

conhecimento. Logo favorece a internalização e apropriação. Os dados avaliados comprovam o 

quanto a experiência de brincar da criança autista beneficia a internalização dos elementos da 

cultura, na medida em que sugerem uma redefinição de objetos e o uso de múltiplas 

possibilidades de linguagens. 

De acordo com os textos apresentados, podemos observar que mesmo não tendo os 

mesmos objetivos do presente estudo, percebemos uma proximidade entre os 7 artigos acerca 

das contribuições do lúdico para o desenvolvimento das crianças com deficiência intelectual e 

autismo na infância, e os espaços utilizados para tais acontecimentos. 

Dos sete artigos, quatro deles fizeram a pesquisa voltada para crianças com 

deficiência intelectual, e três deles voltada para crianças com autismo. Dois estudos foram 

realizados em uma brinquedoteca, evidenciando que neste espaço é possível desenvolver uma 

proposta educacional com fins pedagógicos que possibilite o processo de aprendizagem. 

Entretanto, a mediação participativa foi um ponto marcante em todos, ao passo que justifica a 
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importância do papel do mediador, seja ele pelo educador e ou pares, pois quando planejada e 

diretiva a mediação promove o desenvolvimento da criança de tal forma que possibilitará os 

sujeitos com deficiência intelectual e autismo desenvolver suas potencialidades de forma 

acumulativa e interativa. 

Apenas um artigo foi um relato de experiência, outro, um estudo de caso e o 

restante, estudos de campo. Entretanto, em relação ao entendimento sobre o lúdico os artigos 

aparecem bem articulados, apontando os pontos fortes de tal forma que evidenciam que através 

dele a criança com deficiência e com autismo se apropria do conhecimento, internalizando o 

mesmo. Dessa forma, compreendemos que a criança aprende criando condições para se 

desenvolver. Os artigos trazem que a mediação intencionada e regada de significados, 

potencializa o desenvolvimento, pois possibilita a materialização de experiências sócias 

culturais. 

Segundo Vygotsky (apud Sá, Siquara e Chicon 2015 pg.357) “para a teoria 

histórico-cultural, as crianças não nascem aptas a desempenhar papéis sociais; elas se 

desenvolvem num processo sócio histórico de apropriação da linguagem, com base nas 

experiências por elas vividas de forma singular”. A criança com deficiência intelectual e com 

autismo tem uma dificuldade no que se refere ao comportamento adaptativo expresso pelas 

habilidades sociais, logo as funções do lúdico encontradas nos artigos vão de encontro ao 

norteamento do ensino e aprendizagem das mesmas, uma vez que ele possibilita a apropriação 

do conhecimento, oportunizando a interação interpessoal, o processo imaginativo, a 

comunicação, a construção e (re)significação dos objetos, bem como os sentidos de afetividade. 

Em relação às nomenclaturas utilizadas nos estudos foi observado que em alguns 

artigos mesmo sendo recentes, ainda se vê a utilização ultrapassada para a terminologia 

deficiência intelectual, e acreditamos que essa terminologia deve ser usada não somente pela 

conformidade já estabelecida, mas pelo fato de compreender sua utilização. Ao contrário que 

muitas terminologias ultrapassadas podiam indicar, esse termo se refere especialmente a 

prejuízos nas funções intelectuais e não em todo o indivíduo, além de não se configurar como 

uma doença. 

Dessa forma, através das atividades lúdicas, crianças com deficiência intelectual e 

autismo tem um melhor desenvolvimento na educação infantil e fundamental I, seja ela no 

convívio escolar, afetividade, capacidade simbólica, habilidades lógicas e espaciais.  

Após análise de todos os artigos, faz-se necessário apontar que 3 deles tem como 

embasamento teórico a psicologia histórico cultural, sendo Vygotsky seu maior referencial.  

Isto explicita o quanto ambos (a teoria e o autor) atribuem e defendem a importância das 
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atividades lúdicas. Pinto e Góes (2006) traz em seu referencial teórico Vygotsky, deste modo 

identificamos que este estudo aborda o lúdico na mesma concepção que utilizamos e 

defendemos. No estudo de Sá et al.; (2015), o lúdico é abordado de forma sucinta, porém, se 

apoia na teoria histórica cultural como base para explicar o quanto a imaginação representa a 

forma de uma atividade consciente do indivíduo. Fiaes e Bichara (2009) ao se apoiarem na 

psicologia evolucionista, sem citar Vygotsky, sugerem deixar lacunas em relação a importância 

das atividades lúdicas no processo de desenvolvimento da criança, importância essa que é vista 

na psicologia histórico-cultural. Batista e Enumo (2004) em seu estudo não fez utilização de 

nenhuma concepção, logo podemos afirmar que não foi o foco do estudo abordar as atividades 

lúdicas bem como discuti-las. 

Cabe ressaltar que dos artigos analisados apenas um foi da área da educação física, 

isso nos mostra, a necessidade da área em buscar cada vez mais a apropriação efetiva da teoria 

histórico cultural, tendo como pensador de frente o Vygotsky, que por sua vez aborda, em suas 

teorias, a importância das atividades lúdicas, bem como o uso das mesmas no processo de 

desenvolvimento da criança com deficiência.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A revisão bibliográfica é de suma importância, haja vista que neste estudo foi um 

instrumento que possibilitou identificar e apontar a escassez de estudos encontrados para 

realizar tal análise sobre a temática aqui apresentada. Isso nos sugere que é de suma 

importância existirem mais estudos voltados para a temática que relaciona a deficiência e 

atividades lúdicas. 

 Partindo do objetivo geral desse estudo que foi investigar e analisar artigos 

publicados nos últimos 10 anos sobre as contribuições das atividades lúdicas no 

desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual e autismo na educação infantil e 

ensino fundamental I e objetivos específicos que foi compreender como o lúdico é abordado e 

sua relação com os processos de desenvolvimento e aprendizagem desses sujeitos, além de 

identificar a concepção do lúdico presente nos artigos encontrados, podemos concluir que nos 

estudos analisados as contribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento de crianças com 

deficiência intelectual e autismo são claramente perceptíveis.  

Dessa forma, os achados nos mostram que existe entendimento da função 

mediadora que as atividades lúdicas representam no desenvolvimento e aprendizagem da 

criança com deficiência, logo a concepção do lúdico encontrada predominantemente nos artigos 

vai de encontro a psicologia histórico cultural. No entanto, podemos dizer que em especial a 

psicologia histórico cultural representada por Vygotsky é uma teoria que melhor representa a 

importância das atividades lúdicas no processo de desenvolvimento de crianças com 

deficiências. 
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