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RESUMO 

O desenvolvimento cognitivo com perspectivas para aprendizagens significativas e, com 

posterior, aplicabilidade em contexto educacional com público infanto-juvenil que 

apresentem Transtorno do Espectro Autista – TEA são as bases dessa pesquisa. Para 

tanto, o objetivo geral desse trabalho é demonstrar a importância da brincadeira diretiva 

e estruturada para o desenvolvimento da coordenação motora, social e psíquica de 

crianças com TEA. Com isso, a metodologia de pesquisa utilizada é a qualitativa, 

embasada pela pesquisa de revisão bibliográfica. Preliminarmente, se conclui que o 

aprendizado do aluno com TEA ao passar dos anos vem evoluindo na sociedade, 

tornando, assim, mais proativo e inclusivo com a comunidade externa, aspecto primordial 

para auxiliar no processo de evitar seu alheamento social e isolamento interno. 

INTRODUÇÃO 

O aprendizado de crianças com Transtorno do Espectro Autista – TEA através de 

brincadeiras é limitado e próprio, logo nos primeiros anos identificamos que é o período 

onde o brincar é aflorado no cotidiano infantil. Cabe aos adultos dar preferência à 

observação e não intervenção, possibilitando-a assimilar o aprendizado e obtendo, 

assim, o resultado de conquistas, aparentemente difíceis, mas, realizáveis.  

O autismo era um transtorno desconhecido, anos atrás essas crianças eram 

consideradas como portadoras exclusivas de déficits intelectivos. Hoje em dia é 

classificado como um transtorno da infância precoce e que passou para além do distúrbio 

global do desenvolvimento para a classificação de Transtorno do Espectro Autista – TEA. 

Estudos indicam que crianças autistas não conseguem brincar com seus pares e fazer 

amigos. Apresenta habilidades sociais muito limitada e, particularmente, fracassa no 

desenvolvimento. Costuma-se afirmar que essas crianças demonstram uma preferência 

por objetos e não por pessoas. 

OBJETIVOS 
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Pesquisar, analisar e evidenciar os aspectos importantes que envolvem o 

desenvolvimento geral e cognitivo das crianças com Transtorno do Espectro Autista – 

TEA, compreendendo esta importância para a educação como um ato de cuidar e ensinar 

num aspecto biopsicossocial para maior estimulação e qualidade de vida para estes 

alunos. 

METODOLOGIA 

Para atender os objetivos propostos neste estudo a metodologia de pesquisa utilizada foi 

a qualitativa, embasada pela pesquisa de revisão bibliográfica. Pauta-se em artigos e 

livros elaborados sobre o tema, constituídos em sua maioria, de livros e artigos científicos, 

que forneceram insumos analíticos para a elaboração do artigo. Esta etapa constitui-se 

de levantamento teórico-práticos da compreensão da cognição para o desenvolvimento 

integral da criança. A posteriori, visa-se uma análise para corroborar e promover 

visibilidades deste eixo primordial no trabalho do educador com a Educação Infantil 

Inclusiva através de entrevista estruturada com os profissionais de apoio e professores 

da Educação Infantil. 

DESENVOLVIMENTO 

Teóricos como Vygotsky (2007), GOULART (2011) e Castorina (2014), argumentaram 

que o brincar é uma atividade fundamental ao desenvolvimento psíquico da criança. 

Nessas atividades, a criança não só reproduz, mas se emancipa da das situações 

imediatas-concretas e age de maneira imaginativa, assimilando vivencias. 

Na criança normal, o processo do brincar ocorre de forma natural. Já nas crianças com 

dificuldades esse processo não é tão simples assim, pode ser longo e trazer grandes 

frustrações a pais, familiares e educadores. Como diz Vygotsky (2007): 

No brinquedo, 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 contém todas as tendências do aumento, o brinquedo contém todas 

as tendências do desenvolvimento, sob forma condensada, sendo ele mesmo uma 

grande fonte de desenvolvimento. (VYGOTSKY, 2007, p.117). 

A brincadeira faz parte do aprendizado de uma criança sendo ela autista ou não, porém 

os desenvolvimentos das mesmas são diferentes. Por exemplo, ao brincar com uma 

criança com TEA vise sempre concluir a atividade e usar palavras repetidas para depois 
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de um tempo esperar uma atividade da parte dela. A seguir temos alguns exemplos: 

Almofadas: Coloque-as no chão como se fossem pedras e mostre a criança como pular 

sobre elas. Dê-lhe uma chance de olhar para você e sorrir ou até mesmo emitir algum 

som. OBJETIVO: motivar a desenvolver sua coordenação motora, equilíbrio, dimensão e 

profundidade de quão longe o objeto ou pessoa está. Pega-pega: Brincadeiras que 

envolvem correria e movimento em geral são os favoritos dos TEAs; é uma atividade que 

ajuda a criança a se relacionar com outras pessoas e, aos poucos, assimilar os tipos de 

pessoas diferentes umas das outras e a lidar com mais de uma ação ao mesmo tempo.  

Nesta leitura sobre o desenvolvimento do cognitivo, aprendemos diversos conceitos e 

ideias diferenciadas, que por hora entravam em conflitos, mas no desenrolar do 

pensamento teórico acabavam em concordância e finalizando com o mesmo 

entendimento, tendo por base principal o desenvolvimento do cognitivo e de um processo 

de aprendizagem significativo para crianças com TEA. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento podemos concluir que o aprendizado do aluno com TEA ao passar dos 

anos vem evoluindo na sociedade, tornando, assim, mais proativo e inclusivo o 

relacionamento das crianças com a comunidade. Afirmando que o desenvolvimento está 

diretamente relacionado à aprendizagem, sendo de suma importância estudar e obter o 

conhecimento sobre o desenvolvimento cognitivo para sabermos trabalhar com as faixas 

etárias de cada etapa do desenvolvimento infantil, além de especificidades – para 

agregar e não estigmatizar- a população infanto-juvenil com TEA e, desse modo, 

promover continuamente a estimulação, no sentido, de aquisição de habilidades motoras, 

cognitivas, sociais e proativas para um desenvolvimento singular e integral dessas 

crianças.  
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