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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso da Pedagogia tem como objetivo defender o lúdico 

como prática pedagógica potente no processo de uma formação plena de crianças com 

transtorno do espectro autista - TEA no ensino regular. Pautadas no referencial teórico 

Lev S. Vygotsky defendemos o lúdico como um conjunto de ações possíveis, de caráter 

pedagógico, para desenvolvimento social e integral da criança. Também nos apoiamos 

nas leis e decretos que orientam o processo de inclusão escolar das crianças com TEA. 

Entendendo a importância do lúdico, nos voltamos à compreensão que os profissionais 

da Educação Infantil têm sobre esse conceito que, de forma geral, o enxergam como 

atividades envolvendo jogos, brincadeiras, contação de histórias e outras que, por sua 

vez, possibilitam o fazer inclusão. Participaram deste estudo 30 profissionais – 

professoras e professores da educação infantil – responderam a um formulário da 

plataforma da Google, mas, apenas 15 foram analisados qualitativamente. A análise 

destes formulários apresentou um perfil de profissionais que atuam, em uma maioria, há 

mais de 10 anos na rede pública de ensino. Há um grupo grande de professoras e 

professores que tem ou já tiveram experiências com crianças autistas, que encontram 

apoio nas instituições de ensino e apontam uma gama de obstáculos à luz das práticas 

inclusivas, mas que, de forma unânime, enxergam o lúdico como possibilidade de 

auxiliar no desenvolvimento das crianças com TEA que, por sua vez, confirma a 

importante problemática proposta neste trabalho.   
 

Palavras-Chave: Inclusão. Autismo. Ludicidade. Brincar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This Pedagogy course conclusion work aims to defend playfulness as a potent 

pedagogical practice in the process of a full education of children with autism spectrum 

disorder - ASD in regular education. Based on the theoretical framework Lev S. 

Vygotsky, we defend play as a set of possible actions, of a pedagogical character, for 

the social and integral development of the child. We also rely on laws and decrees that 

guide the process of school inclusion for children with ASD. Understanding the 

importance of playfulness, we turn to the understanding that Early Childhood Education 

professionals have about this concept, which, in general, see it as activities involving 

games, games, storytelling and others that, in turn, enable inclusion . 30 professionals 

participated in this study - teachers and teachers of early childhood education - 

responded to a form from the Google platform, but only 15 were analyzed qualitatively. 

The analysis of these forms showed a profile of professionals who have worked, in the 

majority, for more than 10 years in the public school system. There is a large group of 

teachers who have or have had experiences with autistic children, who find support in 

educational institutions and point out a range of obstacles in the light of inclusive 

practices, but who, unanimously, see play as a possibility of assist in the development 

of children with ASD, which, in turn, confirms the important problem proposed in this 

work. 

Keywords: Inclusion. Autism. Playfulness. Play. 
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INTRODUÇÃO  

 

O cenário da Educação brasileira, ao longo dos anos, apresenta um grupo de 

indivíduos cada vez mais diversificado. Este fato tem se confirmado ao analisar a 

quantidade de trabalhos acadêmicos voltados para a inclusão, pautados nos documentos 

oficiais da Educação que preconizam uma educação inclusiva e de qualidade para todos 

os indivíduos, conforme assegurado pela Constituição Federal de 1988 que, no artigo 

205, garante a educação como direito de todos e dever do Estado e da família.   

O fato anterior se confirma ainda pela quantidade de eventos, congressos e 

encontros para refletir e discutir a educação inclusiva que, entre diversas questões, traz a 

problemática da educação inclusiva na perspectiva da Educação Infantil que, conforme 

a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE) 

afirma que a “inclusão escolar tem início na educação infantil, onde se desenvolvem as 

bases necessárias para a construção do conhecimento e seu desenvolvimento global” 

(BRASIL, 2008,p.16).  

Por mais que os documentos oficiais preconizem uma educação inclusiva e os 

encontros em Educação apresentem mais trabalhos nesta temática percebemos que, na 

prática, em muitas salas de aula, o que é proposto parece não ser compreendido. A falta 

de preparo especializado, carência de materiais e atividades padronizadas, o pouco 

tempo para planejamento colaborativo, a infraestrutura precária, baixos recursos e 

outros aspectos, podem ser possíveis razões pelas quais ainda não vivemos uma 

educação de fato inclusiva. Lídia Tavares, Larissa Santos e Maria Freitas (2016)  

reconhecem os avanços no que diz respeito a inclusão no Brasil, mas indicam “um 

longo caminho a percorrer a fim de que as crianças com deficiência possam ter mais 

oportunidades de uma inclusão real” (TAVARES; SANTOS; FREITA, 2016, p.538). 

Acerca dos possíveis aspectos que dificultam o “fazer inclusão” mencionados 

anteriormente, as autoras  relatam ouvir queixas sobre insegurança e a falta de formação 

das professoras e professores. “Eu tenho o material todo lá em casa. Então sempre que 

eu preciso eu vou recorrer a ele.[...] Agora quando você não tem um curso aí falam 

assim: ‘vai vir uma criança com Síndrome de Asperger’. A gente fica perdido. Tem 

pessoas que nunca ouviram falar” (TAVARES; SANTOS; FREITA, 2016, p. 533) foi 

uma afirmativa dada por uma professora ao ser indagada sobre tal questionamento.  

Ainda pensando sobre as dificuldades encontradas para efetivação de ações 

inclusivas, Mantoan (2005) sugere pensar no que chama de “obstáculos humanos e 
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materiais”. Os obstáculos humanos estão associados à falta de preparo dos professores e 

professoras – no sentido da formação integral e continuada deles -, a falta de 

sensibilidade, a insegurança e a dificuldade de aceitar a diversidade que, em conjunto 

com os obstáculos materiais como, por exemplo, a falta de acessibilidade, salas de 

recursos, intérpretes, profissionais de atendimento educacional especializado (AEE) e 

poucos materiais didáticos para utilização diária para fins pedagógicos são, em geral, 

dificuldades encontradas em “fazer inclusão” no contexto escolar.   

Até aqui foram apresentadas justificativas encontradas na literatura para 

fundamentar os obstáculos encontrados por professoras e professores na perspectiva da 

educação inclusiva, mas, se faz necessário também, um olhar geral para a sociedade. Os 

obstáculos vão além daqueles encontrados nas escolas e ambientes de ensino. Pessoas 

com necessidades educacionais especiais (NEE)
1
 passam por diversas barreiras por 

conta da incompreensão sobre a inclusão, tal como argumenta Rocha (2016):  

 

A sociedade parece ainda não estar preparada para acolher pessoas com 

deficiências, respeitando e valorizando suas diferenças. Nesse sentido, pensar 

a educação como um direito fundamental de todos, nos obriga a repensar a 

diferença e a diversidade, implicando na necessidade da escola e do sistema 

educativo serem repensados (ROCHA, 2016, p.28-29). 

 

 No sentido de nos somar à afirmação da inclusão, nos voltamos à compreensão 

do Transtorno do Espectro Autista (TEA) - na fase da Educação Infantil, com o objetivo 

de defender o lúdico como prática pedagógica potente no processo de uma formação  

plena: humanizadora e inclusiva. 

A partir do cenário até aqui apresentado, entendemos que é de suma importância 

refletir sobre essa especificidade humana, em especial, as crianças com TEA, pois, é na 

infância que se inicia o processo de construção e compreensão do mundo em que vive a 

partir de suas experiências no mesmo, tal como expresso na Lei de Diretrizes e Bases a 

educação infantil “tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis 

anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social” (LDBEN, 1996, 

p.11). Fase na qual identificamos dificuldades pelos profissionais da educação infantil 

em lidar com as crianças em situação de inclusão. 

Diante disso, compreendemos que trabalhos e pesquisas realizadas nesta 

temática auxiliam e incentivam outros trabalhos que, de maneira geral, se propõem a 

                                                 
1
 Este termo é definido pela Declaração de Salamanca (1994) como a compreensão  de todos os sujeitos 
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contribuir com o dia a dia das escolas. Nesta perspectiva nos lançamos a pensar sobre as 

possibilidades do lúdico no processo de educação inclusiva, como estratégia de 

ampliação de repertório de desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA).  

Esse enfoque foi esculpido a partir de minhas vivências durante o curso de 

Pedagogia, meu gosto por participar dos eventos que abordassem a Educação Inclusiva 

e, de outro, as experiências  de fazer parte do grupo de bolsistas do laboratório de 

brinquedos (LAB-UFF) e minha atuação como professora na Educação Infantil.  

Pensando justamente na experiência da criança com o meio social que está 

inserida, que o aporte teórico deste trabalho é baseado nas ideias interacionistas de 

Vygotsky. Tendo em vista sua perspectiva sociocultural de compreender o 

desenvolvimento humano, temos a possibilidade de compreender as diferenças para 

além da dimensão biológica, ou seja, as individualidades, as especificidades e 

singularidades se forjam o tempo todo na sociedade.  

É neste caminho que se faz pertinente pensar o ato de brincar como sendo uma 

ferramenta lúdica, atrelada à ludicidade, que, por sua vez, é pautada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DNCEI, 2010) como um dos princípios 

estéticos dos fundamentos norteadores da Educação Infantil. E, além disso, refletir 

sobre a contribuição de Vygotsky ao afirma que é no brinquedo
2
: 

 

A criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, 

além de seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior 

do que é na realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo 

contém todas as tendências do desenvolvimento, sob forma condensada, 

sendo ele mesmo uma grande fonte de desenvolvimento (VYGOTSKY, 

1984,p.117). 

 

Levando em conta as ideias de Vygotsky sobre o brincar, enxergamos o lúdico 

como uma possível ferramenta para combater as dificuldades encontradas no processo 

de escolarização das crianças com TEA, ao longo do seu processo de ensino-

aprendizagem de modo que potencialize o desenvolvimento dessas crianças. 

 Deste modo, vimos nos obstáculos e nas possibilidades das professoras e 

professores da Educação Infantil o (re)pensar as práticas educativas e, 

consequentemente, o papel do lúdico no desenvolvimento das crianças com TEA. Daí 

                                                 
2
 Vygotsky  utiliza do termo "brinquedo" num sentido- amplo, sendo principalmente à atividade, ao ato de 

brincar. 
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nosso interesse em conhecer suas compreensões e práticas, de modo que adotamos 

como instrumento de coleta de dados um formulário online – utilizando as plataformas 

da Google. Esse instrumento
3
 foi composto por 10 questões, sendo 4 fechadas – 

objetivas - e 6 abertas – com possibilidade de respostas longas. O link do formulário foi 

disponibilizado a uma rede de contatos de profissionais que trabalham na Educação 

Infantil, durante 15 dias.  

 É importante destacar que a seleção dos referidos profissionais foi realizada a 

partir da minha rede de contatos pessoal que, por sua vez, foi estendida a redes de 

contatos de terceiros, isto é, meus conhecidos compartilharam o link com a rede de 

contato deles. Ao total foram 30 participantes, cujas participações foram analisadas no 

capítulo 4. Sobre os dados, cabe explicar que nem todos os respondentes deram o 

retorno esperado. Esse fato, nos impôs uma seleção interna, por isso dos 30 

questionários respondidos, analisamos 15, neste estudo.  

 Entretanto, não abriremos mão da reflexão sobre essas participações, de modo 

que aventamos a possibilidade de os/as participantes não terem dado a devida 

importância à proposta, mas, não podemos afirmar. Daí por ora, neste trabalho, 

focaremos nos dados que nos ajudam a refletir sobre o papel do lúdico no processo de 

ensino-aprendizagem da criança com transtorno do espectro autista - TEA. 

 A estrutura desta monografia compreende, os capítulos conceituais nos quais 

desenvolvemos o conceito de Educação Inclusiva; o percurso sócio-histórico do 

Transtorno do Espectro Autista - TEA; e o olhar acerca da Educação Infantil atrelado ao 

lúdico na perspectiva da Educação Inclusiva; sobre a construção empírica, apresentamos 

reflexões e questionamentos dos dados coletados. Sendo, portanto, esses os eixos de 

base para apresentar o objetivo deste trabalho, o de refletir a relação do lúdico no 

desenvolvimento de crianças com o TEA no processo de ensino-aprendizagem inseridas 

no ensino regular.  

  

                                                 
3
 Link deste questionário online utilizado para coletar as respostas de 30 profissionais:  

https://docs.google.com/forms/d/1jlhpVUPB_BG0JnbZcaC05dB5Y-iUAFYVDHnamOpmYpE/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jlhpVUPB_BG0JnbZcaC05dB5Y-iUAFYVDHnamOpmYpE/edit
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CAPÍTULO 1                                                                                                                 

UM OLHAR NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 É indiscutível que o período histórico que estamos vivendo atualmente, no 

século XXI, é marcado pelo reconhecimento da diversidade humana. Entretanto, isso 

não significa que vivemos em uma sociedade inclusiva. O momento é favorável a 

reflexões e debates que têm como pauta as discussões necessárias sobre o processo de  

Inclusão na sociedade. Como estratégia de lançar luz sobre esse processo, cabe 

olharmos para o histórico da educação especial no Brasil, a fim de melhor 

compreendermos o atual cenário da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva.  

Segundo Sassaki (1997), a Educação Inclusiva (EI) no Brasil é considerada 

atualmente uma linha de pesquisa consolidada. É importante aqui fazer a distinção entre 

uma educação Especial e a Inclusiva. A primeira, é definida pelo PNEE como “uma 

modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades” (BRASIL, 

2007, p.16), cujo público-alvo são pessoas com deficiências, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

Do outro lado, a Educação Inclusiva é considerada um fruto de diversos 

acontecimentos históricos, marcados pela evolução de ideias, debates e entendimento da 

necessidade de entender “o que é diferente” para, assim, sermos capazes de 

considerarmos todos os indivíduos seres igualmente fundamentais na sociedade. Desta 

forma, a Educação Inclusiva “Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais 

decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, 

de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega a democracia” (FREIRE, 

1996, p. 36). 

No que diz respeito aos acontecimentos históricos que expressam o acúmulo de 

lutas e da trajetória que possibilita o avanços da educação Especial à Educação 

inclusiva, encontramos quatro marcos históricos, dos quais, são: exclusão, segregação 

institucional, integração e inclusão. 

O período da exclusão compreende meados do século XIX no qual as pessoas 

com deficiência (PCD) eram vistas como incapazes e dignas de caridade e/ou tratadas 

com desprezo. No âmbito da educação não havia ações que as contemplassem, pois 

como afirma Sassaki “Essas eram consideradas indignas de educação escolar.” 

(SASSAKI, 2002, p.10). O início do século XX é marcado por uma preocupação com o 
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processo educacional das PCD decorrente de um movimento de inquietação social. Este 

período fica claro quando Jannuzzi afirma que: 

 
A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizar-se em 

associações de pessoas preocupadas com o problema da deficiência: 

a esfera governamental prossegue a desencadear algumas ações 

visando à peculiaridade desse alunado, criando escolas junto a 

hospitais e ao ensino regular, outras entidades filantrópicas 

especializadas continuam sendo fundadas, há surgimento de formas 

diferenciadas de atendimento em clínicas, institutos psicopedagógicos 

e outros de reabilitação (2004, apud JANNUZZI;SOUTO, 2014,p.17). 

 

Nesta perspectiva o debate sobre a educação das crianças, jovens e adultos 

deficientes, segundo os autores Pereira, Santana e Santana (2012), propiciou  um olhar 

diferenciado no que diz respeito ao desenvolvimento educacional das PCD. Tal debate 

junto ao cenário apresentado por Jannuzzi traz a criação de instituições especializadas 

no Brasil. 

No âmbito governamental as primeiras instituições especializadas foram 

fundadas na cidade do Rio de Janeiro, conhecidas como: o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos (1854), atualmente nomeado de Instituto Benjamin Constant e o 

Imperial Instituto de Meninos Surdos-Mudos (1857), o qual foi renomeado, cem anos 

depois, como Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Posteriormente, alguns 

anos depois cresce o número de instituções particulares que prestavam atendimento 

educacional as PCD, como o Instituto Pestalozzi (1926) e a Associação de Pais e 

amigos dos Excepcionais - APAE (1945). É importante destacar aqui que essas 

instituições tinham um caráter assistencialista e, apesar de abranger a educação escolar, 

essas instituições enfatizavam atendimento clínico. Este cenário culmina no período 

nomeado de segregação institucional, o qual antecede o período de integração. 

A integração institucional tem como marco a promulgação da Lei Nº 4.024 de 

1961 (LDBEN/1961). Em seu texto a LDBEN de 1961 afirmava o direito dos 

“excepcionais” à educação dando preferência a escola da rede regular quando “dentro 

do possível”. Esse período teve uma longa duração, de um lado a caracterização das 

matrículas de crianças e jovens com deficiência nas escolas regulares em classes 

especiais e, do outro, nas instituições assistenciais, “os alunos que demandavam 

atendimento mais especializado continuaram sendo assumidos pelo setor privado” 

(KASSAR, 2011, p.46). Nesta perspectiva cabia ao aluno se adequar a escola e não a 

escola às necessidades do aluno. 
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O período da inclusão teve seu primeiro momento com o decreto da Constituição 

Federal de 1988 que, por sua vez, incorporou ao seu texto a educação como direito de 

todos. Neste contexto, no que tange o princípio do ensino, o mesmo documento destaca, 

no art. 206, a garantia da “igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola” (BRASIL, 1988). Somado a este fato o mundo vivia, internacionalmente, um 

movimento de discussões relacionadas à educação da Pessoa com Deficiência - PCD, 

que resultou em diversas convenções e ações que trouxeram para o debate o acesso, a 

permanência e o êxito de todos na educação regular.  

A inclusão, no Brasil, começa a materializar-se quando a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996), inspirada nos princípios da Educação 

Inclusiva da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1948), trouxe pela primeira vez um 

capítulo dedicado a educação especial que, para efeito desta lei, é entendida como uma 

“modalidade de educação escolar, oferecida, preferencialmente, na rede regular de 

ensino, para educandos portadores de necessidades especiais” (BRASIL, 1996, p.25).   

Em 2013, o texto foi alterado pela lei nº 12.796, inspirada pela Convenção 

Internacional sobre os Direitos das pessoas com deficiência (2007), alterando sua 

nomenclatura de “pessoa portadora de deficiência” para “pessoa com deficiência”,  

além de incluir pessoas com Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e 

superdotação, avanço esse que passa a contemplar também as pessoas com o TEA.  

Nesta perspectiva, outras leis, documentos e decretos foram implementados, dos 

quais consideramos importante destacar a “Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva” (PNEE, 2008), documento que veio para difundir 

“políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos” 

(BRASIL, 2008, p.5) estabelecendo que todos os alunos devem estudar na escola 

regular. Além disso, o mesmo documento favoreceu a construção de uma educação para 

todos de modo que esta aconteça respeitando e valorizando as especificidades de cada 

aluno. 

Contribuindo ainda para o pensamento acerca da Educação Inclusiva faz-se 

necessário contextualizá-la num âmbito escolar, tal como Sánchez apresenta em sua 

visão uma inclusão que respeita as diversidades dos indivíduos (deficientes ou não). 

Neste sentido, para a autora, a escola deve ser um ambiente que proporcione um ensino 

de qualidade para todos os alunos, respeitando e considerando a diversidade da nossa 

sociedade e, consequentemente, na escola: 
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A educação inclusiva é antes de tudo uma questão de direitos humanos. [...] 

Em segundo lugar, é uma atitude, representa um sistema de valores e de 

crenças, não uma ação simplesmente, mas sim um conjunto de ações 

(SÁNCHEZ, 2004, p. 12). 

 

Em outras palavras, uma escola inclusiva, é um ambiente que entende e estimula 

a importância da diversidade humana, do convívio com o outro e da participação das 

famílias em conjunto com a comunidade escolar. É um lugar que não reforça as 

dificuldades/barreiras encontradas pelos indivíduos e, ao contrário, cria pontes para 

incentivar autonomia e conquistas individuais dos alunos e alunas. 
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CAPÍTULO 2                                                                                                                                  

UM BREVE CENÁRIO DA HISTÓRIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA (TEA) 

 

Conceituar o autismo não é uma tarefa fácil, mas propomos fazer um apanhado  

que possibilite estruturar a compreensão deste complexo conceito. Conforme, a 

etimologia da palavra o termo autismo origina da “expressão autós a qual significa “o si 

mesmo” ou “voltar-se para si mesmo” (COSTA, 2012,p.41)”. Este termo é utilizado 

pela psiquiatria para nomear comportamentos de indivíduos que se centralizam em si 

próprio. 

 Segundo Marcio Silva (2017), a primeira utilização da palavra autismo foi feita 

pelo psiquiatra Bleuler (1911) ao descrever o autismo como um dos sintomas da 

esquizofrenia em adultos. Tempos mais tarde, Leo Kanner (1943) utilizou a mesma 

designação para descrever uma nova síndrome. Resumidamente, a literatura mostra que 

o psiquiatra, com base em suas observações clínicas de um determinado grupo de 

crianças, percebeu que as características apresentadas por elas não se enquadravam nas 

classificações psiquiátricas existentes na psiquiatria infantil daquele momento. Segundo 

Ana Cavalcanti e Paulina Rocha (2007): 

 

Na década de quarenta, em plena Segunda Guerra Mundial, Leo Kanner, 

psiquiatra austríaco naturalizado americano, propôs uma nova síndrome na 

psiquiatria infantil que denominou a princípio de “distúrbio autístico do 

contato afetivo” e depois de “autismo”. Retomava, assim, o termo criado e 

utilizado trinta anos antes por Bleuler, psiquiatra alemão contemporâneo de 

Freud, para descrever um dos sintomas da esquizofrenia do adulto 

(CAVALCANTI; ROCHA, 2007, p.23). 

 

Estas características observadas por Kanner o levava a inferir comportamentos 

específicos no grupo analisado. O psiquiatra observava nas crianças  “a incapacidade de 

se relacionarem de maneira normal com pessoas e situações, desde o princípio de suas 

vidas” (1943 apud Kanner; BRASIL, 2015,p.18) e, além disso, alterações na 

comunicação e linguagem, mudança nas relações afetivas e sociais, desconforto com as 

mudanças de rotina e hipersensibilidade a estímulos. A fim de detalhar um pouco mais 

este marco em um momento embrionário na descoberta do autismo, Natalie Mas (1966 

apud Kanner; MAS, 2018,p.17), ao traduzir falas de Kanner, afirma, ainda sobre o 

comportamento: 

 

A maioria dessas crianças foram trazidas à clínica com diagnóstico de intensa 

debilidade mental ou de deficiência auditiva. Os testes psicométricos 
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registraram cocientes de inteligência muito baixos, e a falta de reação aos 

sons, ou resposta insuficiente a estes, confirmaram a hipótese de surdez; mas 

um exame meticuloso demonstrou que o transtorno básico encobria a 

capacidade cognitiva das crianças. Em todos os casos se estabeleceu que não 

havia deficiência auditiva. O denominador comum desses pacientes é sua 

impossibilidade de estabelecer desde o começo da vida conexões ordinárias 

com as pessoas e situações.  

 

Algumas semelhanças deste comportamento das crianças foram observadas por 

Hans Asperger. Neste mesmo período, o psiquiatra Autríaco Asperger, desenvolvia sua 

pesquisa
4
 que corroborou no artigo ‘Autistc Psychopathy in Childhood’

5
 (1944) no qual 

empregou a palavra autismo “para descrever crianças com incapacidades de 

desenvolvimento e com um déficit profundo de relacionamento interpessoal” (DIAS, 

2017, p.23).  

Vale ressaltar que apesar das proximidades das datas, a literatura indica que não 

houve troca de informações sobre as observações realizadas tanto por Kanner, quanto 

por Asperger, em outras palavras, os psiquiatras não foram colaboradores. Segundo 

Larissa Costa, “os cientistas não tinham entrado em contato com as pesquisas realizadas 

pelo outro, ou seja, fizeram publicações independentes sobre o mesmo tema” (COSTA, 

2012, p.43).  

É diante deste cenário e com o “surgimento” de uma nova síndrome infantil que 

diversos estudiosos
6

 debruçaram-se e buscaram compreender a origem, causa e 

características sobre o autismo tomando como base observações feitas até o momento. 

A descoberta do “novo” e a quantidade de profissionais buscando pelo entendimento 

desta síndrome resultaram, e continua resultando, em uma linha de pesquisa ainda com 

muitos questionamentos, incertezas e momentos de controvérsias. 

Autores como Dias (2017), Ana Cavalcanti e Paulina Rocha (2007), apontam 

que parte dessas incertezas resultam que “A compreensão do problema perpassa pela 

dúvida da sua natureza a julgar pelo dualismo entre uma possível essência inata e a 

abordagem ambiental” (DIAS,2017,p.24). Ainda nesta perspectiva Guedes faz menção a 

estas controvérsias, quando sobre o autismo afirma:  

                                                 
4
 A partir de suas observações clínicas descreveu crianças com déficits no desenvolvimento em que 

faziam uso de movimentos estereotipados sem um propósito, apresentavam poucas expressões 

faciais/gestuais e  déficit nas relações  interpessoais. Apesar de fazerem uso atípico da fala - como as 

artificiais - não apresentavam comprometimento clínico no que diz respeito a linguagem. 
5
  Psicopatia autística na infância. 

6
 A literatura destaca  alguns nomes como: Erich Schopler (1960), Lorna Wing (1970), Rutter 

(1972),Baron-Cohen (1985-1986), Christian Gauderer (1997).   
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Desde sua descoberta pelo médico austríaco Leo Kanner em 1943, este 

transtorno ou condição mental tem sido motivo de inúmeras discussões e 

controvérsias em relação ao seu diagnóstico, causas e tratamentos adequados 

(GUEDES,2015,p.303). 

 

 Ainda na perspectiva das várias discussões sobre o autismo, vale ressaltar que a 

mudança nas compreensões sobre o diagnóstico levaram aos vários nomes para o que 

hoje, neste trabalho, chamamos de transtorno do espectro autista. Segundo Aline Santos 

muitas foram as nomeoclaturas utilizadas, como: “autismo infantil, transtorno autista, 

autismo de Kanner, autismo clássico, entre outros”(SANTOS, 2016, p.33). 

 Atualmente o diagnóstico do autismo é feito internacionalmente com base em 

duas ferramentas: Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM-5) de 

2014 e Classificação Internacional de Doenças (CID-10) de 1993. Em outras palavras, 

estas orientações – DSM-5 e CID-10 – são, individualmente ou em conjunto, formas de 

diagnosticar diversos transtornos mentais, incluindo o TEA.  

 A Organização Mundial de Sáude (OMS) propõe um documento, intitulado 

Classificação Internacional de Doenças (CID) - atualizado em sua décima edição 

vigente
7
 (CID-10) - considerando a sua “pluralidade de concepções e mudanças de 

conceitos” (SILVA, 2016, p.14) classifica o autismo no grupo dos Transtornos 

Invasivos do Desenvolvimento
8
.  

 A segunda ferramenta é o Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos 

Mentais (DSM-5) que, em sua quinta edição, é elaborado pela American Psychiatric 

Association (APA)
9
, nomeando o austismo como Transtono do Espectro Autista (TEA) 

e classificando-o como um Transtorno do Neurodesenvolvimento
10

. Isto fica evidente 

quando no próprio manual, o TEA é entendido como: 

 

um novo transtorno do DSM-5 que engloba o transtorno autista (autismo), o 

transtorno de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno 

de Rett e o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação do 

                                                 
7
 A CID-11 foi lançada pela OMS em maio de 2018, e está disponível para uma pré-vizualização que, por 

sua vez, tem previsão de entrar em vigor no ano de 2022. 
8
 Categoria também nomeada de Transtornos Globais de Desenvolvimento que engloba transtornos cujos 

déficits representam um distanciamento comparado a idade mental ou nível de desenvolvimento do 

indivíduo. Estes transtornos são caracterizados por prejuízo  severo e invasivo nas diferentes áreas do 

desenvolvimento como:habilidades sociais e de comunicação e/ou quando existem interesses, 

comportamentos e atividades estereotipadas.   
9
 Associação Americana de Psiquiatria. 

10
 Grupo que engloba condições caracterizadas por déficits no desenvolvimento com prejuízos na 

aprendizagem, nas habilidades sociais, no controle de funções executivas ou na inteligência. As 

manifestações destes transtornos surgem no início do desenvolvimento e segundo o DSM-5 geralmente 

antes do ingresso da criança na escola. 
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DSM-IV. Ele é caracterizado por déficits em dois domínios centrais: 1) 

déficits na comunicação social e interação social e 2) padrões repetitivos e 

restritos de comportamento, interesses e atividades (APA, 2014, p.809). 

 

 

 Resgatando as ideias de Kanner a respeito do autismo percebemos que  as 

características principais apontadas pelo psiquiatra, e ainda presentes em documentos 

norteadores e manuais de orientações, são: atrasos e/ou deficiência na linguagem e 

comunicação, dificuldades nas relações sociofetivas, comportamentos repetitivos e 

desconforto com mudanças na rotina. Características essas que se mantém na CID-10: 

 

Com três sintomas principais: prejuízos graves do desenvolvimento de 

interações sociais recíprocas, prejuízos graves no desenvolvimento da 

comunicação e padrões de comportamentos, tais como interesses e atividades 

restritas e comportamentos repetitivos e estereotipados (DIAS, 2017,p.28). 
 

 No Brasil o diagnóstico clínico é feito com base na CID-10 e também leva em 

consideração as orientações da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF), publicado em 2001 e entendido como um documento 

complementar que, por sua vez, traz um viés de se pensar o diagnóstico “para além de 

uma perspectiva médica, inclui a societária e a ambiental” (BRASIL,2015, p. 56).  

 Além disso, se faz necessário explicitar que o TEA não é uma deficiência, mas, 

usufrui por força da lei e dos mesmos direitos. De acordo com a LEI Nº 12.764, do ano 

de 2012, “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com 

deficiência, para todos os efeitos legais” e, além disso, no mesmo documento, esta 

condição é descrita como um transtorno global que compromete áreas do indivíduo 

como a comunicação, interação social e pensamento, gerando uma seleção muito restrita 

de interesses e atividades. 

A partir de todo o cenário apresentando, para finalizar e darmos continuidade 

nas discussões das implicações do TEA na infância - no próximo tópico - cabe ressaltar 

que, assim como proposto no DSM-5, entendemos que o diagnóstico do TEA  deve ser 

compreendido para  além das classificações médicas. Concordamos que o diagnóstico e 

o acompanhamento da criança com autismo deve levar em consideração “uma ampla 

gama de contextos” (APA, 2014, p. 647) e, é por isso, que nosso trabalho leva em conta  

o desenvolvimento social, na perspectiva do lúdico, das crianças com TEA. 

 

2.1 IMPLICAÇÕES DO TEA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
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As manifestações do TEA podem se dar de formas variadas e em períodos da 

vida que diferem de indivíduo para indivíduo. Segundo a Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP) é comumente nos primeiros anos da infância entre 1 e 2 anos, que – 

geralmente - os primeiros sinais podem ser observados, “[...] mas sua trajetória inicial 

não é uniforme” (SBP, 2019, p.1). Nesta perspectiva, cabe sinalizar que primeiros sinais 

observados estão relacionados com atraso na linguagem, dificuldade de relacionamento 

como, por exemplo, indiferença a afeto e ao contato físico, alterações comportamentais 

e perdas de habilidades que já haviam sido adquiridas pela criança. 

Ainda sobre as características, a literatura afirma que as manifestações variam de 

acordo com o nível de desenvolvimento e a idade cronológica. De todo modo, é 

importante ressaltar que as observações nos dois primeiros anos da crianças não se 

configuram como uma regra e, além disso, é preciso reforçar que estes comportamentos 

apresentados pelas crianças com autismo não as colocam em um mesmo patamar, isto é, 

como dito anteriormente, cada autista é um indivíduo único que, por sua vez, apresenta 

um mundo de possibilidades também únicas. 

Em seu estudo Maria Góes e Alessandra Martins (2013) problematizam as 

publicações que levam em conta apenas o autismo, ou seja, que negligenciam o ser 

humano e as condições sociais reforçando a perspectiva clínica, lidando com o 

diagnóstico de maneira fixa, como se fosse a sentença final. Não estamos criticando o 

trabalho da medicina, pelo contrário, é de suma importância que as pessoas saibam o 

que tem, mas a compreensão de como lidar com isso, é que deve ser ampliada e 

questionada. Assim, não se pode acreditar que todo autista se comportam da mesma 

forma ou que precisa dos mesmos recursos de apoio.  

Com a finalidade de tirar a centralidade do diagnóstico e potencializar as 

interações com o meio, cabe destacar que, segundo Teresa Rego, “Vygotsky atribui 

enorme importância ao papel da interação social no desenvolvimento do ser humano” 

(REGO, 1995, p. 56) e é esta compreensão que é a alma deste trabalho.  

Entendemos que cada criança é única, vive em realidades diferentes, com 

estímulos e experiências distintas. Este fato nos faz compreender a importância de 

valorizar as experiências das crianças, por meio das interações sociais e independente de 

qualquer especificidade. É a partir desta crença na criança e na interação com o meio 

social, que entendemos a necessidade de refletir uma Educação Infantil imersa em um 

mundo de potencialidades. Desta forma, concordamos com Daniela Guimarães ao 

afirmar que: 
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Hoje, é possível entendermos a educação como a possibilidade de 

investimento na expansão da criança em suas múltiplas dimensões: 

emocional, sensorial, motora, mental, socioafetiva. Fazer educação significa 

cuidar do outro, considerando-o sujeito ativo e afetivo, que produz sentido 

sobre o mundo com suas ações corporais, sensoriais e mentais, expressando-

se de múltiplas formas, em permanente confronto e colaboração com o social 

no qual está mergulhado (GUIMARÃES, 2012, p.89). 

 

Acerca da expansão da criança e suas múltiplas dimensões achamos interessante 

destacar o termo crianças-cidadãs, apontado por Carvalho (2005), como sendo aquelas: 

“tagarelas, curiosas, inquietas, brincalhonas, [...] todas, com ou sem deficiências, 

superdotadas ou não, ricas ou pobres, de qualquer etnia ou religião [...]” (CARVALHO, 

2005, p.31). Deste modo, por acreditar em uma Educação Infantil na perspectiva da 

Educação Inclusiva, concordamos com Lívia Silveira, Dayane Rabello, Dirlan Bravo e 

Michell Araújo ao afirmarem que: 

 

Tal fato reflete-se na área educacional, onde os profissionais presentes nas 

escolas acabam por dedicar o mesmo tratamento a todas as crianças que 

atendem, considerando a mesma infância para todas, não percebendo as 

peculiaridades de cada sujeito. Temos observado que questões como 

igualdade étnica, de gênero, inclusão de pessoas com deficiência, respeito às 

diferenças e minorias no cotidiano da prática escolar continuam, salvo 

algumas exceções, reproduzindo práticas excludentes (SILVEIRA; 

RABELLO; BRAVO; ARAÚJO, 2013, p.721). 

 

A partir do cenário exposto até aqui, entendemos a criança como um indivíduo 

repleto de características e as que apresentam o TEA com muitas virtudes para serem 

resumidas a um diagnóstico. Em contrapartida, entendemos a importância de 

diagnosticar precocemente a criança com autismo pois, assim, o processo de 

desenvolvimento dela tende apresentar mais possibilidades.  

Na perspectiva do diagnóstico, atualmente, a lei nº 12.764 de 2012 em conjunto 

com as orientações do Sistema Único de Saúde (SUS)
11

, classificações da OMS, o 

DSM-5 e outros documentos dão subsídios para realizar diagnósticos menos tardios 

para as crianças que apresentam TEA que, comparado com os anos anteriores, tem sido 

crescente. Sendo assim, o ambiente escolar é entendido como um aliado para contribuir 

no desenvolvimento de crianças com autismo.  

                                                 
11

 Estas orientações são encontradas no documento Linha de cuidado para a atenção às pessoas com 

transtornos do espectro do autismo e suas famílias na rede de atenção psicossocial do sistema único de 

saúde, disponível em: 

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_atencao_pessoas_transtorno.pdf> 
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Segundo Cristiane Santos, Herica Santos e Maria Santana “A escola tem um 

importante papel na investigação diagnóstica, pois é o primeiro lugar fora de seu 

ambiente familiar que a criança frequenta.” (SANTOS; SANTOS; SANTANA, 2016, 

p.9). Além disso, é neste ambiente que as interações e estímulos são realizados com 

mais frequência que, por sua vez, são entendidas como ferramentas que também 

auxiliam no processo de identificação do TEA e, consequentemente, no 

desenvolvimento destas crianças. De acordo com Rafael Moro e Gustavo Silveira: 

  

[...] realizar intervenções dentro das escolas, que não apenas focalizem na 

criança, mas também o campo dos afetos e das relações, desde o início do 

diagnóstico, pode-se ter melhores resultados no desenvolvimento destas. 

Entende-se que os comportamentos podem ser modificados com a 

intervenção precoce” (MORO; SILVEIRA 2020, p.25). 

 

Infelizmente os estudos que têm como objeto de pesquisa as crianças com TEA, 

na perspectiva das leis atuais são poucos e, talvez, este seja um possível apontamento 

para os obstáculos encontrados por professoras e professores nas instituições de ensino. 

Para Ferreira, Kubaski e Schmidt: 

 

É grande o impacto nos profissionais da educação que recebem estes alunos na 

escola quando se deparam com suas reações, pois ainda estão diante de uma 

experiência nova. Face a essa novidade, muitos professores relatam sentirem-se 

despreparados para atender essa demanda na inclusão (FERREIRA, 

KUBASKI, SCHMIDT, 2019, p. 2). 

 

A partir de todo o cenário apresentado, compreendemos a importância de um 

diagnóstico precoce, mas, não para ter um olhar excludente, com rótulos ou apoiarmo-

nos nas dificuldade, e sim, para auxiliar de forma complementar no melhor 

desenvolvimento das crianças pois, assim como Helena Luz, acreditamos que a  

“educação infantil é o verdadeiro alicerce da aprendizagem, importante para as demais 

etapas do desenvolvimento das crianças” (LUZ, 2014, p.6). Além disso, entendemos a 

importância de pensar em possibilidades que, para nós, são desenvolvidas no ambiente 

escolar, viabilizando as interações sociais, que vão além da fisiologia humana. Por fim, 

concordamos com Teresa Rego ao afirmar que: 

A estrutura fisiológica humana, aquilo que é inato, não é o suficiente para 

produzir o indivíduo humano, na ausência do ambiente social. As 

características individuais (modo de agir, de pensar, de sentir, valores 

conhecimentos, visão de mundo e etc) dependem da interação do ser humano 

com o meio físico e social (REGO,1995,p. 58). 
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CAPÍTULO 3                                                                                                 

VYGOTSKY E A INCLUSÃO 

 

Lev S. Vygotsky (1896-1934) - psicólogo, professor, pesquisador bielo-russo – 

foi um importante pensador e teórico que contribuiu em áreas como a Psicologia e a 

Educação. Vale ressaltar o trabalho desenvolvido no Instituto de Estudos das 

Deficiências –  criado por ele – e no departamento de educação de crianças deficientes 

físicas e retardadas mentais – dirigido pelo mesmo - em Narcompros. Entendemos que 

estes vínculos foram fundamentais para o desenvolvimento de as ideias sócio-

interacionistas que, por sua vez, apresentam a característica de valorizar as 

potencialidades dos indivíduos deficientes, defendendo que “Por su naturaleza, la 

escuela especial es antisocial y educa la antisociabilidad” (VYGOTSKY,1997, p.84).  

E, assim defende que: 

 

Jamás obtendremos por el método de resta la psicología de niño ciego, si de 

la psicología del vidente restamos la percepción visual y todo lo que está 

vinculado a ella. Exactamente del mismo modo, el niño sordo no es un niño 

normal menos el oído y el lenguaje. (...) Así como el niño en cada etapa del 

desarrollo, en cada una de su fases presenta una peculiaridad cuantitativa, una 

estructura específica del organismo y de la personalidad, de igual manera el 

niño deficiente presenta un tipo de desarrollo cualitativamente distinto, 

peculiar (Vygotsky, 1997, p. 12).  

 

El niño ciego o sordo puede lograr en el desarrollo lo mismo que el normal, 

pero los niños con defecto lo logran de distinto modo, por un camino distinto, 

con otros medios, y para el pedagogo es importante conocer la peculiaridad 

del camino por el cual debe conducir al niño (Vygotsky, 1997, p. 17). 

 

Os pressupostos apresentados por este teórico rompem com a compreensão da 

supremacia biológica, de ser normal e anormal, de tensionarmos a exigência de laudo 

médicos para lidar com o Atendimento Educacional Especializado - AEE
12

. Ainda nesta 

linha, cabe ressaltar que os estudos de Vygotsky englobam especificamente as pessoas 

com deficiências visuais e auditivas, mas, a partir do nosso estudo e compreensão, 

entendemos que seja possível considerar suas análises a todos, na perspectiva de um 

contexto inclusivo. 

                                                 
12

 A Nota Técnica 04/2014 é um documento do Ministério de Educação (MEC) que orienta as instituições 

de ensino em todas as etapas da educação básica a respeito da documentação comprobatória dos alunos 

público alvo da Educação Especial. Nesta nota é possível compreender que objetivo do atendimento 

educacional especializado (AEE) é identificar e elaborar recursos pedagógicos que considerem as 

especificidades dos deste público alvo. Além disto, este documento estabelece a elaboração do Plano de 

Atendimento Educacional Especializado (Plano de AEE) como registro comprobatório de matrícula dos 

estudantes público alvo da Educação Especial, devendo este  ser elaborado por um professor. Neste 

sentido a Nota Técnica 04/2014 reforça que o eixo orientador do AEE é pedagógico e não clínico, sendo 

assim, o laudo é entendido como um documento complementar e não de caráter obrigatório. 
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Uma escola inclusiva é aquela que reconhece a diversidade no seu espaço físico 

e no centro de suas ações. É uma escola que acredita e defende o respeito e o 

reconhecimento da diversidade, combate os preconceitos, respeita os diferentes tempos 

dos indivíduos, não reforça os déficits e busca o desenvolvimento de todos por meio das 

suas potencialidades. 

 

3. 1 VYGOTSKY E O LÚDICO 

 

 Brincar! É esse um dos verbos mais importantes deste trabalho. Ao buscar o 

significado da palavra brincar no dicionário
13

, encontramos sinônimos que nos remetem 

a diversão, folga, distração e acreditamos que, talvez, este seja um dos motivos que 

explique o senso comum que existe ao pensar que o brincar é apenas isto, um 

passatempo. Por outro lado, ao analisarmos a etimologia da palavra, o brincar – que tem 

origem latina – vem de Vinculum que, por sua vez, significa laço, algema. Vinculum é 

derivada do verbo vincire, quer dizer prender, seduzir, encantar. É justamente a partir da 

etimologia da palavra que teceremos a importância do brincar. 

 O brincar é uma ação que vai além da diversão. Concordamos com Amanda 

Rolim, Siena Guerra e Mônica Tassigny ao afirmarem que “a criança, ao brincar, 

expressa sua linguagem por meio de gestos e atitudes, as quais estão repletas de 

significados, visto que ela investe sua afetividade nessa atividade”. Entendemos que 

esta ação é o laço que existe entre o brinquedo/a brincadeira e o desenvolvimento das 

crianças.  

 Achamos conveniente destacar os pressupostos Vygotskyano, onde o pensador 

afirma que: “É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao 

invés de numa esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências internas, 

e não dos incentivos fornecidos pelos objetos externos” (VYGOTSKY, 1991, p.64). 

 Por acharmos que os termos brinquedo e brincadeira podem ser confundidos 

como diferentes, achamos necessário resgatar a ideia de Teresa Rego que, acerca do 

brinquedo, afirma ser “empregado por Vygotsky num sentido amplo, se refere 

principalmente à atividade, ao ato de brincar” (REGO, 1995, p.80). Ainda nesta linha, 

de forma mais atualizada, esta interpretação se confirma com os estudos de Zoia Prestes 

                                                 
13

 BRINCAR. In: HOUAISS, A.; VILLAR, M. S. Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. Elaborado 

pelo Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2009. 
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que, por sua vez, afirma que “ em algumas traduções a expressão atividade de brincar 

foi traduzida como brinquedo” (PRESTES, 2010, p.109). 

Ainda acerca do brinquedo, Anelize Scherer afirma que Vygotsky o entende 

como o “mundo ilusório ou imaginário em que a criança se envolve para satisfazer seus 

desejos não realizáveis [...]. É através da imaginação que a criança desenvolve o 

brinquedo, que ela cria coisas inatingíveis e momentâneas para satisfazer suas vontades 

de forma fantasiosa” (SCHERER, 2013, p. 16).  

 Na perspectiva do mundo ilusório ou imaginário, Vygotsky entende que  “a 

imaginação, a interpretação e a vontade são processos internos conduzidos pela ação 

externa” (VYGOTSKY, 1991, p.68). Sobre esta temática, Amanda Rolim, Siena Guerra 

e Mônica Tassigny afirmam que  “a imaginação surge originalmente da ação. Assim, 

podemos inverter a velha frase que afirma que o brincar da criança é a imaginação em 

ação. A situação imaginária de qualquer brincar está incutida de normas de 

comportamento (ROLIM; GUERRA; TASSIGNY, 2008, p.178).  

 Sobre a potencia do brincar na educação cabe contextualizar o conceito de Zona 

de desenvolvimento proximal (ZPD),  na qual é definida como: 

 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob 

a orientaçâo de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes (VYGOTSKY, 1991, p. 58).  

 

 Nesta perspectiva, entendemos que a criança consegue resolver problemas de 

forma individual e, quando não, se faz necessária uma ação colaborativa de um adulto 

ou de seus pares. Cabe ressaltar uma visão muito importante levantada por Zoia Prestes 

que, por sua vez, traz como a ideia principal do entendimento da ZPD, a instrução. Para 

Zoia: 

 

Tanto a palavra proximal como a imediato não transmitem o que é 

considerado o mais importante quando se trata desse conceito, que está 

intimamente ligado à relação existente entre desenvolvimento e instrução e à 

ação colaborativa de outra pessoa. Quando se usa zona de desenvolvimento 

proximal ou imediato não está se atentando para a importância da instrução 

como uma atividade que pode ou não possibilitar o desenvolvimento. 

Vygotsky não diz que a instrução é garantia de desenvolvimento, mas que 

ela, ao ser realizada em uma ação colaborativa, seja do adulto ou entre pares, 

cria possibilidades para o desenvolvimento (PRESTES, 2010, p.168). 

  

 Para facilitar e expressar melhor nosso entedimento sobre este conceito, 

entendemos que a ludicidade cabe aqui. A partir de uma busca pela compreensão do 
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conceito real de ZPD, percebemos que o mesmo é, em muitos trabalhos, entendido de 

forma diferente da que Vygotsky imaginava. Resgatamos uma leitura de Zoia que 

marcar bem a definição deste conceito e, para facilitar o entendimento do mesmo,  

construimos um diagrama que demonstra nossa concordância com os referenciais 

trazidos até aqui. 

 

 

 

Imagem: Diagrama para representar a ZPD.
14

 

 Este diagrama demonstra que estes conceitos funcionam como uma engrenagem 

que, naturalmente, são dependentes umas das outras. A ZPD é justamente a zona em 

que a instrução funciona de ponte que potencializa o desenvolvimento das crianças. Ela 

é capaz de definir “funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de 

maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado 

embrionário” (VYGOTSKY, 1991, p.58).  

 É imerso neste contexto que entendemos o lúdico como sendo uma situação que 

oportuniza as crianças, em diversos estágios da vida e de diferentes formas, 

desenvolverem-se. Reforçamos que buscamos entender o lúdico como uma forma de 

ferramenta pedagógica potente e emancipadora, pois, concordamos com Tânia Fortuna, 

“que a atividade lúdica assinala, assim, uma evolução mental” (FORTUNA, 2000,p.2).  

                                                 
14

 Este diagrama foi criado pela própria autora. 
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 Por fim, e não menos importante, cabe ressaltar que a ludicidade, que leva em 

conta a imaginação da criança, a cultura em que está inserida, as regras e as 

necessidades que elas mesmas criam e que conta com uma instrução – possibilitando-as 

ao desenvolvimento potencial – é uma forma viável de fazer e pensar a inclusão. 

Entendemos que cada criança é única, com imaginações e desafios únicos. Sendo assim, 

entendemos que a brincadeira é a leitura que a criança faz do mundo.  

Nesta perspectiva, brincar é um processo dialético que resulta de uma leitura de 

mundo (consciência da realidade) e a criança, por sua vez, brinca pela necessidade de 

agir em relação ao mundo mais amplo dos adultos - não se restringindo ao universo dos 

objetos a que ela tem acesso. Brincar é a verdadeira história da criança que, 

independente de qualquer especificidade, devem ser respeitadas. 
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CAPÍTULO 4     

DA TEORIA À PRÁTICA: UM OLHAR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL SOBRE AS EXPERIÊNCIAS COM CRIANÇAS COM TEA 

                                                                                                             

 O objetivo inicial deste trabalho foi abordar a importância do lúdico no 

desenvolvimento social de crianças com TEA, levando em consideração  propostas de 

atividades lúdicas para serem realizadas  junto às crianças numa perspectiva inclusiva. 

Mas, diante do cenário caótico trazido pela pandemia do COVID-19 e a impossibilidade 

de aplicar as propostas de atividades com as crianças em uma unidade de Educação 

Infantil, nosso projeto teve que ser repensado.  

 Repensamos o nosso contexto e conseguimos ter um outro olhar, o que leva em 

conta a visão das professoras e professores frente à problemática trazida neste trabalho. 

Entendemos que com a participação destes profissionais também seria viável (re)pensar 

o papel do lúdico no desenvolvimento social das crianças com TEA e, 

consequentemente, discutir a importância desta abordagem e o entendimento que as 

professoras e professores têm desta ferramenta pedagógica. 

 Desta forma, este capítulo se constrói com base na união das ideias  

apresentadas até  aqui, nas experiências das professoras e dos professores com alunos 

que apresentam TEA e no entendimento que os mesmos têm sobre a Educação 

Inclusiva. Esta união vai ser realizada a partir da análise de 15 formulários  que, por sua 

vez, foram escolhidos a partir das respostas mais completas e detalhadas fornecidas 

pelos participantes. Além disso, cabe ressaltar que escolhemos tensionar as respostas 

relacionadas às questões acerca do entendimento sobre a Educação Inclusiva, as 

estratégias utilizadas para atender as crianças com TEA e a importância  do lúdico no 

desenvolvimento social da criança. 

 A estrutura do formulário é dividida em pequenos blocos. O primeiro bloco tem 

três perguntas –  objetivas – que buscaram identificar o perfil dos profissionais como, 

por exemplo, saber o tipo de instituição que atuam, sua formação e experiência no 

seguimento da Educação Infantil.  

 No segundo bloco, buscamos compreender o que estas professoras e professores 

entendem por Educação Inclusiva e, além disso, se estes profissionais nomeiam um 

público alvo específico 

 O terceiro bloco do questionário, é composto pelas perguntas que são 

relacionadas diretamente às experiências dos profissionais com crianças com autismo. 
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Neste momento buscamos entender, a partir das experiências atuais ou já vividas, como 

eles pensam as avaliações da criança com TEA, quais foram as práticas pedagógicas 

adotadas e como se dá/deu a organização da instituição de ensino para que tenha uma 

inclusão eficiente e, além disso, analisar se estes ambientes davam o apoio necessário 

aos profissionais.  

 Por fim, o quarto bloco tem o intuito de compreender se as professoras e 

professores entendem o lúdico como uma ferramenta pedagógica capaz de potencializar 

o desenvolvimento global de todas as crianças, independente de quaisquer 

características. Sendo assim, a análise do questionário será feita a partir dos blocos e 

será apresentada nas próximas sessões. 

 

4.1 O PERFIL DOS PROFISSIONAIS 

 

 Nesta sessão apresentaremos o perfil das professoras e dos professores que 

colaboraram com este trabalho respondendo ao questionário. As perguntas foram 

realizadas com o objetivo de saber o tipo de instituição que atuam (se são da rede 

pública ou privada),  formação destes profissionais e também o tempo de atuação na 

Educação Infantil. Abaixo serão apresentados três gráficos em forma de pizza que 

mostrarão, respectivamente, os números correspondentes às três questões mencionadas 

anteriormente. 

 

Gráfico1: Comparativo do tipo de instituição que os profissionais atuam.
15

 

 

                                                 
15

 Este gráfico em forma de pizza é fornecido pela própria plataforma da Google. 
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Gráfico 2: Percentual que mostra a formação dos profissionais.
16

 

 

Gráfico 3: Comparativo do tempo de atuação na Educação Infantil.
17

 

  

 A partir destes dados, traçamos que o perfil da maioria dos nossos participantes 

foram professoras e professores da rede pública de ensino (com pouco mais de 76% dos 

profissionais), cerca de 83% possuindo formação de nível superior, sendo a maioria em 

Pedagogia. No que diz respeito a experiência desses profissionais na educação infantil é 

possível perceber que a maior parte deles possui uma longa jornada. Sendo assim, este 

primeiro momento cumpri com a finalidade de compreender o perfil do nosso objeto de 

pesquisa e, além disso, entender se de alguma maneira a formação e a experiência 

podem contribuir nas práticas  inclusivas. 

 

4.2  A EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOB TENSÕES E SENSO COMUM 

 

 A partir de um cenário que mostra a dificuldade das professoras e dos 

professores de encarar a diversidade no ambiente escolar, compreendemos que seria 

importante verificar como estes profissionais pensam a Educação Inclusiva. Sendo 

assim, abaixo serão apresentadas 6 respostas dos 15 formulários analisados, mas, vale a 

ressalva de que todos foram lidos. Escolhemos 6 respostas porquê muitas se repetem e, 

                                                 
16

 Este gráfico em forma de pizza é fornecido pela própria plataforma da Google. 
17

 Este gráfico em forma de pizza é fornecido pela própria plataforma da Google. 
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caso colocássemos todas,  teria uma extensão que julgamos sem necessidade neste 

momento. Estas 6 respostas serão divididas em dois subgrupos que se dividem em 

participantes que entendem a EI para um grupo específico e, outras, que dialogam com 

a ideia apresentada neste trabalho. 

 

4.2.1 – A EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA UM GRUPO ESPECÍFICO 

 

 A partir da análise das respostas, observamos que um grupo desses profissionais  

mesmo acreditando na importância da Educação Inclusiva, parecem não compreender 

este conceito conforme mostrado neste trabalho. Entendem que a EI é importante, mas, 

que é destinada a um grupo específico de indivíduos o que, de alguma maneira, nos 

mostra uma forma de integração institucional – e não de inclusão. Fato este que se 

confirma nas respostas: 

 

Profissional 4: “A educação inclusiva atende alunos com 

deficiências seja físicas ou intelectuais, transtornos ou altas 

habilidades. Penso que os professores precisam ser capacitados 

da forma correta para trabalhar com a educação inclusiva, 

principalmente os mediadores que lidam diretamente com o 

aluno, estes devem ser profissionais capazes de trabalhar com o 

aluno, e não somente "uma companhia" para a criança.” 

 

Profissional 2: “A Educação Inclusiva atende aos alunos com 

necessidades especiais, alunos com deficiência e com 

transtornos globais do desenvolvimento e os alunos de altas 

habilidades/superdotados. Nunca trabalhei diretamente com 

alunos neste perfil durante o ano que trabalhei em Educação 

Infantil, mas minha monografia é sobre o tema, em especial 

sobre a formação docente para a Educação de Surdos.” 

Profissional 1: “Penso a Educação Inclusiva como uma 

maneira de incluir todos os estudantes independentemente de 

questões que tratam de necessidades especiais. Atende a alunos 

com necessidades especiais (sejam elas físicas ou cognitivas), 

estudantes com dificuldades de aprendizagem e que necessitam 

de um atendimento educacional especializado.” 

 

 É muito comum que as ideias acerca da Educação Especial e Educação inclusiva 

sejam confundidas. Existem as pessoas que acham que estes termos se misturam e 

aquelas que entendem que têm significados diferentes. Acreditamos que uma possível 

justificativa para este fato é exatamente o que foi problematizado por Mantoan (2005) 

acerca dos obstáculo do “fazer inclusão”. 
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4.2.2 – EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA TODOS COM TODOS 

 

 Observamos neste grupo de profissionais um discurso que dialoga com a 

proposta deste trabalho, de tal maneira que entendem a Educação Inclusiva como uma 

modalidade da Educação Especial, que valoriza e compreende a diversidade humana. 

Segue abaixo algumas das respostas que nos possibilita tal compreensão: 

 

Profissional 12: “Educação Inclusiva é a valorização das 

diferenças e especificidades dentro de um ambiente de sala de 

aula que respeite a diversidade e oportuniza interações dos 

alunos entre si. A Educação Inclusiva atende todos os alunos 

com ou sem deficiência sem discriminação.” 

 

Profissional 6: “A educação inclusiva é para todos. É cuidar e 

se preocupar com qual conhecimento, estratégias posso 

alcançar a todos independente de suas especificidades.” 

Profissional 15: “Educação Inclusiva é uma educação voltada 

para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e que 

reconhece e valoriza as diferenças.” 

 Ao analisar as respostas deste grupo observamos que existe um entendimento 

alinhado às ideias trazidas ao longo deste trabalho. Nossa análise mostra que a maioria  

destes participantes possui especialização e, por isso, consideramos que o pensar destes 

profissionais à luz da inclusão pode ser fruto da busca de uma formação continuada. 

 

4.3 AS DIFERENTES EXPERIÊNCIAS E REALIDADES DOS PROFISSIONAIS 

  

 Neste bloco buscamos em identificar a relação das professoras e dos professores 

com crianças com autismo. Nosso objetivo foi compreender, a partir das experiências 

vividas por estes profissionais, as práticas pedagógicas, o apoio em relação a toda esfera 

escolar, as dificuldades e as possibilidades que encontraram. Para iniciarmos a análise 

deste bloco, apresentaremos abaixo um gráfico de pizza que expressa a relação de 

profissionais que atuam, já aturam ou nunca atuaram com crianças com TEA.  
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Gráfico 4: Comparativo da experiência na atuação com crianças autistas.
18

 

 

A partir da leitura deste gráfico, podemos constatar que a maioria dos 

profissionais já atuou ou ainda atua com crianças com autismo o que, por sua vez, 

viabiliza a nossa pesquisa. O cenário traçado com esta análise pode confirmar a ideia 

trazida na primeira frase da introdução do nosso trabalho - O cenário da Educação 

brasileira, ao longo dos anos, apresenta um grupo de indivíduos cada vez mais 

diversificado. Sendo assim, entendemos que este bloco tem um grande peso neste 

trabalho, pois, traz discussões pertinentes à realidade das práticas inclusivas com 

crianças autistas que, a seguir, serão detalhadamente apresentadas. 

 

4.3.1 DAS PRÁTICAS DAS INSTITUIÇÕES  

 

Nosso objetivo inicial com esta sessão foi entender se os profissionais contaram 

ou não com o apoio das instituições de ensino. O gráfico abaixo mostra que existe o 

grupo que contou com o apoio e, outro, que não teve apoio institucional.  

 

Gráfico 5: Comparativo dos professores que encontram ou não apoio nas instituições de 

ensino.
19

 

 A partir da leitura do gráfico, a maioria dos professores disse ter recebido algum 

tipo de suporte da instituição de ensino. As respostas mostram que o apoio recebido vai 

desde reuniões, orientações, disponibilização de materiais aos cursos de formação e 

interação com as famílias. Para melhor compreender estas respostas, destacamos a 

                                                 
18

 Este gráfico em forma de pizza é fornecido pela própria plataforma da Google. 
19

 Este gráfico em forma de pizza foi produzido pela autora. 
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seguir duas que mostram o apoio institucional e duas que mostram a falta dele, 

respectivamente. 

 

Profissional 10: “Sim. Tenho sempre formações/cursos na área 

e consultorias com equipe da educação especial da instituição 

onde trabalho”. 

 

Profissional 15 : “Sim! A escola foi parceira dos educadores, 

procurando profissionais que pudesse ajudar no corpo docente, 

como psicólogos, assistente social etc”. 

Profissional 8: “A instituição dava "suporte" para os 

educadores de forma precária para lidar com os alunos 

deficiência, normalmente nós educadores o nosso famoso, 

"jeitinho" para lidar com situações que não conseguimos 

resolver, isso é muito preocupante dentro da educação infantil, 

por exemplo. É necessário que a gestão escolar seja revista 

para fazer uma educação inclusiva de qualidade. 

Profissional 5: “Não. Eu mesma adaptei o currículo e 

implementei as práticas pedagógicas e a rotina do aluno.” 

 

 A partir das respostas destes profissionais, cabe retomar a importância que a 

instituição de ensino têm com todas e todos os indivíduos. Fato este reforçado pelas 

ideias de Sánches (2005) -  no capítulo I – e encontrado na declaração de Salamanca, 

que entende a escola como sendo responsável pelo sucesso ou insucesso dos estudantes 

e, além disso, levanta a importância que a equipe pedagógica tem no processo de 

inclusão. 

 

4.3.2 COMO OS PROFISSIONAIS PENSAM AS AVALIAÇÕES 

 

 Ao analisarmos as respostas percebemos que muitas são parecidas e, por isso, 

destacamos alguns pontos que aparecem nas falas dos participantes. Utilizamos de um 

organograma para sistematizar as principais ideias e facilitar o entendimento. 
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Organograma: Sistematização das ideias acerca da avaliação.

20
 

 

 De maneira geral a maioria das resposta se articula no sentido de uma avaliação 

processual que considere a criança e suas necessidades no centro das práticas. A 

resposta que mais se repete é a de fazer uma avaliação a partir do desenvolvimento da 

criança – por meio de um longo processo. Em seguida, as respostas acerca da 

compreensão da necessidade da adaptação curricular e, mensionado apenas uma vez, a 

utilização do PEI, permitindo flexibilizações curriculares. 

 Achamos interessante fazer a ressalva de que as formas de avaliações descritas 

pelos participantes atendem a todas as crianças, com ou sem autismo. Nesta perspectiva, 

compreendemos que a observação do desevolvimento global – social, cultural e político 

– das crianças se faz de extrema importância para a formação de um sujeito autônomo, 

independente de qualquer característica.  

Nesta perspectiva, resgatamos resgatar a ideia dos laudos para as crianças com 

autismo. Reforçamos a importância de um diagnóstico precoce para auxiliar no 

desenvolvimento das crianças com autismo, mas, como afirma Teresa Rego, este 

diagnótico/laudo não pode sobrepor a natureza humana da criança e, é justamente nas 

observações no modo de agir, de pensar, de sentir e na interação da criança com o meio 

social que estão inseridas que, acreditamos na potencialidade desta avaliação. 

  

4.3.3 OS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS NAS PRÁTICAS. 

 

Neste trabalho trouxemos uma reflexão acerca do “fazer inclusão”. Afirmamos 

que existem alguns aspectos sociais e econômicos que dificultam práticas inclusivas. 

Mas, com o levantamento dos dados constatamos outras formas de obstáculos, a 

verificar. 

                                                 
20

 Este organograma foi criado pela autora deste trabalho. 
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Quanto à comunicação. Profissional 14:“O obstáculo que 

encontrei foi a da comunicação. Foi necessário primeiro 

trabalhar esse ponto para ajudar no desenvolvimento da 

criança.” 

 

Quanto à falta de experiência. Profissional 1: “O maior 

obstáculo para mim foi nunca ter tido uma experiência com 

crianças com autismo na escola.” 

 

Quanto à participação. Profissional 7: “Era muito difícil que ele 

participasse das atividades coletivas.” 

 

Quanto à formação. Profissional 8: “A formação superior não 

me deu base de qualidade, para que eu possa me sentir 

qualifaicada para atuar na educação inclusiva.” 

 

Quanto à família. Profissional 15: “ A resistência dos pais em 

aceitar que o filho é Autista.” 

 

Quanto à socialização. Profissional 3: “ Somente os obstáculos 

naturais. A dificuldade de socialização das crianças é o 

principal.” 

 

Quanto aos recursos. Profissional 5: “Falta de apoio e recursos 

materiais e humanos.” 

 

Fizemos questão de colocar uma quantidade razoável de dificuldades não para 

exaltá-las, mas para, a partir delas, refletir criticamente e pensar em possibilidades 

viáveis de mudança num âmbito geral. Nesta perspectiva, cabe retomar as ideias de 

Mantoan acerca dos obstáculos humanos e obstáculos materiais.  

As dificuldades apontadas pelos participantes vai além da falta de formação – 

como mensionado pelo profissional 8 – ou da dificuldade de socialização – dito pelo 

profissional 13. A realidade é que existem muitos obstáculos materiais, isto é, falta 

acessibilidade, estrutura, recursos materiais – como bem dito pelo profissional 5.  

Esta  análise nos faz afirmar que a responsabilidade do fazer a inclusão não é 

apenas do profissional, ou seja, uma institução com poucos obstáculos humanos não 

garante práticas efetivamente inclusivas, pois, entendemos que é necessário 

investimento na estrutura, nos obstáculos mateirais. A responsabilidade do governo e o 

investimento nas estuturas da escola também é um ato inclusivo, pois, assim, pode 

entrar em ressonância com as práticas profissionais.  

.  



 

35 

 

4.4  O LÚDICO COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 Neste bloco o foco é entender o que pensam os profissionais da Educação 

infantil acerca das atividades lúdicas. Essa análise precisa ser compreendida à luz do 

perfil dos profissionais que participaram desta pesquisa, ou seja,  a maioria é da rede 

pública de ensino, apresenta uma longa trajetória de trabalho no seguimento da 

Educação Infantil e compreendem a importância da Educação Inclusiva. A seguir, serão 

mostradas respostas de alguns profissionais que, assim como mensionado por Amanda 

Rolim, Siena Guerra e Mônica Tassigny, acreditam que o brincar é a expressão da 

linguagem através dos gestos. 

Profissional 1: “De acordo com minha experiência, a criança 

autista de minha turma expressa muitos desejos corporais. 

Então acredito que práticas pedagógicas sensoriais é um bom 

caminho. Brincar com água, pintura, luz e sombra, por 

exemplo, foram propostas bem aceitas por essa criança na 

escola.” 

Profissional 8: “A prática pedagógica na educação infantil, 

está em todos os momentos [...] Umas das ferramentas mais 

importantes numa prática com os alunos autistas, são as rodas 

de história. Onde todos possam participar e interagir enquanto 

grupo.”  

 

Profissional 11: “E necessário estimular por meios de jogos e 

atividades. Possuir hábitos. Respeitar a individualidade da 

criança, suas necessidades ,seu espaço e seus limites. [...].” 

Profissional 12: “Socialização, comunicação, brincadeiras e 

aprendizagens por etapas.” 

 

Além disso, observamos que todos os participantes descrevem as atividades 

lúdicas como sendo importantes para o desenvolvimento das crianças. Fato este que 

pode ser confirmado com seguintes falas: 

 

Profissional 2: “Sem dúvida! As brincadeiras e atividades 

lúdicas são sempre constantes nas escolas de Educação Infantil 

que trabalhei ou fiz estágio. São importantes para desenvolver a 

afinidade, o respeito, o aprendizado de um conteúdo 

importante, o senso de coletividade e o sentimento de 

pertencimento, a solidariedade, etc. Tudo isso é importante 

para o desenvolvimento da criança em todos os seus "níveis": 

social, emocional, psíquico e cognitivo. As crianças com as 

quais trabalhei amavam brincar de pique-esconde, pular corda, 
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passar o anel, jogar bola, caça ao tesouro, caça às figurinhas, 

jogos de imitação, casinha, quebra-cabeça, etc.”  

 

Profissional 6: “Sim. Os jogos e brincadeiras lúdicas 

desenvolve muito a criança e através das brincadeiras 

alcançamos o nosso objetivo como jogos de memórias, dados 

divertidos, brincadeiras motoras como circuitos etc.” 
 

Profissional 15: “Sim! Os jogos e brincadeiras devem fazer 

parte do cotidiano das crianças, através deles, a criança pode 

estimular o desenvolvimento do seu raciocínio lógico, da 

cooperação, criatividade, coordenação, imaginação e 

socialização.” 

 

 A partir da análise das respostas anteriores, iniciaremos relacionando as ideias 

de Vygotsky com a fala do profissional 15 que, assim como nós, compreende que a 

imaginação, criatividade e socialização são peças cruciais no desenvolvimento das 

crianças que, segundo o profissional, acontece a partir de jogos e brincadeiras. 

 Iniciando de uma realidade que os profissionais entendem o brincar como 

possibilidade de desenvolver socialemnte as crianças com TEA, entendemos que os 

jogos/brincadeiras como jogo da memória, caça ao tesouro, quebra cabeça, brincadeiras 

motoras como circuitos, jogos da imitação, entre várias outras respostas, são formas que 

os profissionais encontrão de atingir a ZPD que, segundo Vygotsky, pode ser entendida 

como funções que ainda não amadureceram. 

 Ainda na perspectiva da ZPD, tentamos trazer a ideia de Zoia Prestes que 

entendemos ser confirmada com o profissional 6 ao mensionar que é a partir das 

brincadeiras do jogo da memória e dados divertidos que ele consegue alcançar o 

objetivo. Percebemos nessa fala uma forma de refletir o nosso diagrama que representa 

a ZPD, onde a instrução se faz necessária para que a criança consiga atingir a zona de 

desenvolviento potencial. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mudança nos rumos deste trabalho, por conta da pandemia do novo 

Coronavírus, foi oportuna na medida que nos possibilitou compreender o objeto de 

estudo, o lúdico, a partir das professoras e dos professores ao invés de analisarmos os 

desdobramentos de algumas atividades lúdicas. Sem romantizar qualquer momento 

deste caos pandêmico enxergamos  essa luz e ressignificamos nossa proposta, que no 

nosso entendimento valeu muito a pena.   

 Vale ressaltar que este trabalho tem um franco compromisso com a Educação 

Inclusiva, pois, acreditamos que a educação é um direito humano, que não deve ser 

negado a ninguém. É um compromisso com a emancipação do ser humano, 

indenpendente de qualquer característica. Nesta perspectiva, buscamos trazer um 

histórico da Educação Especial até chegarmos na Educação inclusiva, pois, entendemos 

que esta é a forma mais respeitosa de educar. 

Buscamos contribuir em alguns aspectos na construção desta discussão quando, 

por exemplo, percebemos nas análises que o conceito entre Educação Inclusiva e 

Educação Especial ainda é confuso para a maioria dos profissionais da nossa amostra. 

Por isso, tensionamos aspectos importantes da Educação Inclusiva, pois, entendemos 

que a pluralidade das crianças nas instituições de ensino mostra um caminho importante 

a ser pensado à luz de práticas pedagógicas inclusivas e lúdicas. 

Nossa análise, mais especificamente, nos mostra que o lúdico se apresenta como 

uma ferramenta em que a Educação Inclusiva se faz presente. A partir do momento que 

entendemos  o brincar como uma ação que, a partir de uma instrução, possibilita a 

criança ao desenvolvimento potencial, percebemos o desenvolvimento íntegro dela. 

Ainda acerca do brincar, faz-se importante ressaltar a importância da valorização da 

imaginação da criança. Imaginar o mundo e suprir as necessidades desse mundo não é 

limitado por nenhuma especificidade e é justamente por isso que acreditamos no lúdico 

como uma ferramenta pedagógica inclusiva. 

. 
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