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RESUMO

A apresentação desse artigo para conclusão do curso de pós-graduação em Transtorno do Espectro
Autista - TEA, ressalta as atividades lúdicas como uma importante ferramenta para estimular as
potencialidades da criança com TEA. Esta pesquisa foi realizada através de um estudo de caso, com
uso da pesquisa etnográfica qualitativa, com análise descritiva, realizada com uma criança
participante do Centro de Equoterapia Superação, localizado no 20º Batalhão de Polícia Militar, na
cidade de Paulo Afonso-BA e também participante do Projeto Girassol da Universidade do Estado da
Bahia, Campus VIII, também nesta cidade. O objetivo da pesquisa é enfatizar a finalidade e as
contribuições do jogo da memória como recurso pedagógico no processo de aprendizagem das
crianças com TEA, o qual exige memória e uma grande capacidade de atenção. Todas as terapias
utilizadas no tratamento da criança com TEA colaboram com a qualidade de vida dessas crianças,
seja no âmbito familiar, escolar e na sociedade como um todo. O resultado da pesquisa foi
satisfatório, pois, a criança conseguiu concluir todas as atividades solicitadas.

Palavras- chave: Atividade Lúdica, Transtorno do Espectro Autista, Jogo.

ABSTRACT

The presentation of this article to conclude the postgraduate course in Autism Spectrum Disorder
(ASD) highlights playful activities as an important tool to stimulate the potential of children with
ASD. This research was conducted through a case study, using qualitative ethnographic research
with descriptive analysis, conducted with a child participating in the Center for Overcoming Equine
Therapy, located at the 20th Military Police Battalion, in the city of Paulo Afonso-BA and also
participant of the Sunflower Project of the State University of Bahia, Campus VIII, also in this city.
The aim of the research is to emphasize the purpose and contributions of the memory game as a
pedagogical resource in the learning process of children with ASD, which requires memory and a
great capacity for attention. All therapies used to treat children with ASD contribute to the quality of
life of these children, whether in the family, school and society as a whole. The research result was
satisfactory because the child was able to complete all the requested activities.

Keywords: Play Activity. Autistic Spectrum Disorder. Game.

RESUMEN

La presentación de este artículo para concluir el curso de posgrado en Trastorno del espectro autista
(TEA) destaca las actividades lúdicas como una herramienta importante para estimular el potencial
de los niños con TEA. Esta investigación se realizó a través de un estudio de caso, utilizando
investigación etnográfica cualitativa con análisis descriptivo, realizada con un niño que participa en
el Centro para la superación de la terapia equina, ubicado en el 20 ° Batallón de la Policía Militar, en
la ciudad de Paulo Afonso-BA y también participante del Proyecto Girasol de la Universidad Estatal
de Bahía, Campus VIII, también en esta ciudad. El objetivo de la investigación es enfatizar el
propósito y las contribuciones del juego de memoria como un recurso pedagógico en el proceso de
aprendizaje de los niños con TEA, que requiere memoria y una gran capacidad de atención. Todas
las terapias utilizadas para tratar a niños con TEA contribuyen a la calidad de vida de estos niños, ya
sea en la familia, la escuela y la sociedad en general. El resultado de la investigación fue satisfactorio
porque el niño pudo completar todas las actividades solicitadas.
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Palabras clave: Actividad de juego. Trastorno del espectro autista. Juego.
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1. INTRODUÇÃO

A educação é um processo que auxilia o desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano.
Portanto, a família e a escola são as principais instituições responsáveis pela educação da criança.
Entretanto, as pessoas com deficiências muitas vezes não se encontram nesse processo, pois, são
consideradas como seres incapazes, sendo inclusive abonados e discriminados. Antigamente muitos
foram mortos por seus próprios familiares, pois, não serviam nem para produzir riquezas e nem para
guerrear.

A partir do século XX surgiram algumas políticas públicas destinadas à pessoa com deficiência, a
fim de promover oportunidade de igualdade aos diferentes na área da saúde e da educação. Que
segundo Monteiro diz:

“[...] A inclusão é a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da
vida em sociedade, uma sociedade mais justa, mais igualitária, e respeitosa,
orientada para o acolhimento a diversidade humana e pautada em ações
coletivas que visem à equiparação das oportunidades de desenvolvimento das
dimensões humanas (2001, p. 1).”

Dentro das várias deficiências encontra-se o Transtorno do Espectro Autista – TEA, que nos últimos
anos vem se apresentando na nossa sociedade com bastante incidência. A criança com TEA expressa
dificuldades na interação social, na comunicação e alteração no comportamento, necessitando de
acompanhamento desde os primeiros anos de vida, com vários profissionais de saúde e educação que
o ajude a desenvolver suas habilidades.

Nesse contexto, esse trabalho busca enfatizar a finalidade e as contribuições do jogo da memória
como recurso pedagógico no processo de aprendizagem das crianças com TEA, o qual exige
memória e uma grande capacidade de atenção por parte dos participantes.

A metodologia utilizada foi o estudo de caso, através da pesquisa etnográfica qualitativa com analise
descritiva, realizado no Centro de Equoterapia Superação, localizado no 20º Batalhão de Policia
Militar da Bahia, na cidade de Paulo Afonso-BA. Com a participação de uma criança com TEA, de
10 anos, verbal, do sexo masculino, também participante do projeto Girassol.

A pesquisa iniciou após a autorização do genitor e em seguida foi realizada a anamnese. As
atividades com a criança foram realizadas em 04 (quatro) encontros, que ocorreram entre os meses
de junho e julho de 2018. Todos os momentos eram proporcionados materiais concretos, alguns
jogos prontos e outros confeccionados com a própria criança, com figuras impressas em ofícios,
tesoura, colam e E.V.A (emborrachado). Como resultado desta experiência foi percebido que a
criança possuir uma boa condenação motora fina através dos recortes durante a produção do material.
Mesmo tendo dificuldade de concentração, como toda criança com TEA, ela conseguiu realizar todas
as atividades que lhe foram oferecidas.

2. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA
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O termo “autismo” é oriundo da palavra grega “autos” que significa “próprio” ou de “de si mesmo”
(FERRARI, 2012, p. 5). O Transtorno do Espectro Autista – TEA é uma desordem neurológica, que
compromete o desenvolvimento global. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais DSM V (2013), a pessoa com TEA apresenta prejuízos precoces na socialização
e na comunicação, bem como comportamentos e interesses restritos e estereotipados.

A criança com TEA também pode apresentar hiperatividade, agressividade, ansiedade e déficit
cognitivo. Essas características variam no seu grau de intensidade de pessoa para pessoa, alguns
quadros são mais leves e outros mais graves. (MADASCHI, 2017).

De acordo com a Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, considera a pessoa com TEA,
conforme os incisos I e II:

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação
verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade
social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de
desenvolvimento;

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva
aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses
restritos e fixos.

Em 2007, a Organização das Nações Unidas - ONU criou o dia Mundial do Autismo, celebrado em
02 de abril, com o objetivo de chamar a atenção deste transtorno difundindo informações para a
população sobre o autismo e assim reduzir a discriminação e o preconceito que a cada ano aumenta
em número de casos em todo o mundo. A ONU (2015) acredita que o TEA afeta 70 (setenta) milhões
de pessoas em todo mundo e classifica o distúrbio como uma questão de saúde pública mundial.

2.1 O diagnostico do Transtorno do Espectro Autista

A criança com suspeita de TEA deverá ser acompanhada por vários profissionais como o
neuropediatra, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo e terapeutas ocupacionais que irão verificar
através da anamnese, na qual consiste em uma entrevista detalhada com os responsáveis, detectar
sintomas e/ou comportamentos comuns do transtorno, bem como, exames neurológicos e cognitivos,
avaliação de fala e audição e testes genéticos, para fechar o diagnóstico.

O diagnóstico preciso do TEA é bem complexo e pode demorar meses ou até anos para fechá-lo,
geralmente acontece em torno dos 03 (três) anos de idade. Em vários casos a criança com TEA,
principalmente quando se refere à Síndrome de Asperger (SA), que são bem similares, só é
identificado mais tarde. A diferença está apenas em que na SA a memória é privilegiada e os
aspectos cognitivos e da Linguagem não apresentam atraso, por isso, só é identificado mais tarde, em
torno dos 7 ou 8 anos.
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A partir do ano 2001 através do Ministério da Saúde (MS) foram implantadas algumas politicas de
assistência a saúde da pessoa com TEA, como as Cartilhas institucionais, os Centros de Atenção
Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) e a obrigatoriedade do protocolo (questionário M-CHAT) nas
clinicas infantis para diagnóstico precoce do TEA, também com a aprovação da Lei 12.764/2012,
conhecida como a Lei Berenice Piana, foi garantido os mesmos direitos legais previstos para as
pessoas com deficiência para a pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Neste Cenário, Segundo Vanessa Madaschi, merece destaque as inovações introduzidas pela lei
13.438/2017, sancionada em abril de 2017, que obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a adotar o
protocolo com padrões para a avaliação de riscos ao desenvolvimento psíquico de crianças de até 18
meses de idade.

2.2 Qualidade de Vida da Pessoa com TEA

A qualidade de vida do indivíduo com TEA dependerá muito do tratamento. Sendo recomendado que
as intervenções aconteçam desde os primeiros anos de vida, bem como, o envolvimento da família na
terapia contribuirá para a autonomia da pessoa autista. Por isso, é essencial o diagnóstico confiável e
precoce, bem como, incluí-los na sociedade respeitando as suas peculiaridades.

Para auxiliar no seu desenvolvimento e na sua qualidade de vida, a criança com TEA precisa de
acompanhamento fonoaudiólogo e terapias ocupacionais para trabalhar as questões de linguagem e
as questões sensoriais, respectivamente. Nas questões comportamentais as intervenções mais
conhecidas são: TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication
Handcapped Children); PECS (Picture Exchange Communication System); e ABA (Applied
Behavior Analysis). (Amorim, 2011 citado por Silva; Lima; Salles, 2018).

Geralmente, os medicamentos não fazem parte do tratamento para o transtorno da criança com TEA,
apenas, quando necessário podem fazer o uso de remédios para controlar a insônia, a agressividade e
a agitação.

As atividades lúdicas também são muito utilizadas como recurso terapêutico no desenvolvimento das
habilidades das crianças com TEA e com outras deficiências, mesmo que no primeiro momento
possa ter alguma resistência por parte da criança, devido à dificuldade da interação social, porém,
isso não poderá ser empecilho para realização da brincadeira.

Através das atividades lúdicas a criança assimila valores, adquire
comportamentos, desenvolve diversas áreas de conhecimento, exercita-se
fisicamente e aprimora habilidades motoras. No convívio com outras crianças
aprende a dar e receber ordens, a esperar sua vez de brincar, a emprestar e
tomar como empréstimo o seu brinquedo, a compartilhar momentos bons e
ruins, a fazer amigos, a ter tolerância e respeito, enfim, a criança desenvolve a
sociabilidade. (SANTOS, 2008, p. 56).

2.3 Breve Histórico do Autismo

A primeira definição de autismo foi realizada pelo médico suíço Eugen Bleuler em 1911, ao
descrever crianças que apresentavam um comportamento de desapego do mundo real semelhante aos
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esquizofrênicos, (CAMPELLO, 2002 apud SILVA; LIMA; SALLES, 2018). Entretanto, a partir
de 1943 Leo Kanner nos Estados Unidos definiu o autismo infantil como uma alteração
emocional, referindo-se as crianças que viviam no mundo dela e não interagiam com as outras
pessoas. (BARON-COHEN, 1990. p. 408 apud SOUZA E SANTOS, 2005. p. 2). Já Hans Asperger
em 1944 na Áustria considerou o autismo como uma doença mental, denominando-a como
“psicopatia autista na infância”. (SOUZA; SANTOS, 2005. p. 6)

Somente no início dos anos 60 iniciaram reflexões mais profundas sobre a síndrome autista. E partir
da década de 80 houve mudança no conceito do autismo, onde foi excluída da nomenclatura a
expressão psicose, sendo definido no DSM-III (1987), como a: Síndrome de Rett e a Síndrome do
transtorno do Espectro Autista.

O DSM se propõe a servir como um guia prático, funcional e flexível para
organizar informações que podem auxiliar o diagnóstico preciso e o
tratamento de transtornos mentais. Trata-se de uma ferramenta para clínicos,
um recurso essencial para a formação de estudantes e profissionais e uma
referência para pesquisadores da área. (MANUAL DE DIAGNÓSTICO E
ESTATÍSTICO DE TRANSTORNO MENTAL DSM V. p. 41.)

Contudo, a conceituação e classificação da síndrome autista não se encontram pacificada como pode
ser observa ao analisarmos que a própria Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mental (DSM) da Associação Psiquiátrica Americana e a
décima edição da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), de 1991: empregaram diferentes
terminologias para o autismo.

Deste modo, para o DSM-IV (1994) os Transtornos Globais do Desenvolvimento englobavam cinco
transtornos caracterizados por grave comprometimento em inúmeras áreas do desenvolvimento.
Transtorno Autista, Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno de
Asperger (nome oriundo do pesquisador Hans Asperger) e Transtorno Global do Desenvolvimento
Sem Outra Especificação. Esse grupo de transtornos era caracterizado por severas dificuldades nas
interações sociais com manifestação desde a primeira infância. (SILVA; MULICK, 2009).

No olhar da última versão do DSM-V (2013), que trouxe mudanças significativas a serem
observadas para o diagnóstico do autismo e sua nomenclatura passou a ser definida apenas como
Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, ocorrendo à fusão de transtorno autista, transtorno de
Asperger e transtorno global do desenvolvimento.

4. UNIVERSO PESQUISADO

A pesquisa aconteceu no Centro de Equoterapia Superação que fica localizado no 20º Batalhão de
Polícia Militar, na cidade de Paulo Afonso/ BA. Foi inaugurado em 2014 como um Projeto Social
idealizado pelo Ex-comandante Ten Cel PM Josemar Pereira Pinto, em parceria com alguns
voluntários e de profissionais, como: fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos, pedagogos,
fonoaudiólogos, assistentes sociais e enfermeiros, oriundos das prefeituras das cidades atendidas.

O Centro de Equoterapia Superação consiste em uma oferta gratuita de terapias para pessoas com
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deficiência e/ ou necessidades específicas. Dentre as patologias estão às pessoas com TEA, surdos,
pessoas com paralisia cerebral, microcefalia, síndrome de Down, dentre outros.

As atividades ofertadas pelo Centro de Equoterapia Superação são: a equoterapia, que segundo a
Associação Nacional de Equoterapia – ANDE, é um método terapêutico que utiliza cavalos dentro de
uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação; a cinoterapia que utiliza
os cachorros no tratamento das crianças com TEA, buscando benefícios psicológico, pedagógico e
social; a língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; a Hidroterapia que acontece em parceria com o
Clube de Paulo Afonso CPA; e também o AEE – Atendimento Educacional Especializado que é o
conjunto de recursos e atividades pedagógicas que auxiliam no desenvolvimento da aprendizagem
das crianças.

5. O JOGO DA MEMÓRIA

A atividade lúdica é muito utilizada para o processo de ensino aprendizagem das crianças e também
como recurso terapêutico no desenvolvimento das potencialidades das crianças com TEA e com
outras deficiências, mesmo no primeiro momento havendo a resistência por parte da criança, devido
à dificuldade da interação social, porém, isso não poderá ser empecilho para realização da
brincadeira.

Através das atividades lúdicas a criança assimila valores, adquire
comportamentos, desenvolve diversas áreas de conhecimento, exercita-se
fisicamente e aprimora habilidades motoras. No convívio com outras crianças
aprende a dar e receber ordens, a esperar sua vez de brincar, a emprestar e
tomar como empréstimo o seu brinquedo, a compartilhar momentos bons e
ruins, a fazer amigos, a ter tolerância e respeito, enfim, a criança desenvolve a
sociabilidade. (SANTOS, 2008, p. 56).

O jogo da memória segundo o texto da web (2014) Como aprender mais com o Jogo da Memória? “é
um jogo simples, formado por peças que apresentam uma figura em um dos lados. Cada figura se
repete em duas peças diferentes. Para começar o jogo, as peças são postas com as figuras voltadas
para baixo, para que não possam ser vistas. O jogo estimula a memória e a atenção das crianças. O
objetivo do jogo é a memorização das imagens de forma rápida desenvolvendo e aperfeiçoando o
raciocínio, principalmente para as crianças, que criam relações entre as imagens e a seqüência no
tabuleiro. ... É um jogo que possui regras simples e pode ser jogado por crianças de todas as idades.

É muito importante que no primeiro momento
o jogo esteja atrelado aos interesses do aluno,
para depois incluir novos conteúdos de acordo
com os objetivos que pretende atingir conforme
o conteúdo planejamento.
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5.1 Aplicação da Atividade

Para a realização desse estudo de caso o primeiro contato foi realizado com os profissionais do
Centro de Equoterapia, e depois de exposto o objetivo da pesquisa me indicaram uma criança de 10
anos, verbal, do sexo masculino, também participante do projeto Girassol, o qual acontece na
Universidade do Estado da Bahia – UNEB.

Em seguida, foi realizada uma anamnese com o pai desta criança, que aceitou que o filho participasse
da pesquisa e que forneceu vários elementos importantes desde a gestação até os dias atuais. De
acordo com o pai a gravidez foi planejada, o casal já tinha um relacionamento de 4 (quatro) anos, a
mãe tinha 23 anos e o pai com 39 anos, foi feito pré-natal, porém, eles atribuem o transtorno a um
assalto sofrido pela família quando estavam no terceiro mês de gravidez.

O tempo de gestação foi normal completou os 9 (nove) meses com parto cesáreo. Após o nascimento
os pais perceberam que a criança dormia muito, até mesmo passava da hora de comer. Atualmente, a
criança demora pra dormir, porém, dorme a noite toda. Andou aos 8 meses, não apresenta dificuldade
na coordenação motora.

Mamou até os 6 (seis) meses, quando foi introduzido uma alimentação mais pastosa. Quanto a
comunicação, balbuciou por cerca de 1 (um) ano e meio, mas sou começou a falar aos 5 anos. Hoje
em dia a criança ler, escrever, toca bateria em outro projeto social, gosta de brincar sozinho,
preferencialmente utilizando celular e/ ou computador.

Iniciou a escolaridade aos 3 (três) anos de idade, não apresentou problema na adaptação. Porém, tem
dificuldades na aprendizagem, na socialização, falta de atenção, não realiza as tarefas escolares
sozinho. Foi também nessa época que a criança foi diagnosticada com TEA. Outro dado importante a
ser observado é que o casal possui dois filhos e os dois com TEA, um de 10 anos, hoje verbal e outro
de 5 anos, ainda não verbal.

Das queixas que o pai mencionou está á dispersão, á teimosia, á dificuldade em concentração e
memorização, como toda criança com TEA, pois, o foco da atenção é comprometido. A partir dessa
informação decidi aplicar o jogo da memória buscando estimular essa habilidade.

Para realização da pesquisa foram feitos 4 (quatro) encontros com a criança no Centro de
Equoterapia Superação, que ocorreram entre os meses de junho e julho, todas as terças-feiras, depois
da terapia com cavalos, a criança era encaminhada para a sala de AEE, onde era oferecido o jogo da
memória.

Quanto ao Jogo da Memória, a criança conseguiu realizar todas as atividades solicitadas. Porém, para
manter o foco era necessário chamá-lo várias vezes para que o mesmo participasse. Também foi
percebido que quando foi proposto para construirmos junto um jogo da memória ele manteve a
atenção. Na oportunidade utilizamos E.V.A (emborrachado), tesoura, cola e figuras impressas. Foi
possível perceber que a criança possui uma boa coordenação motora.

Em um dos encontros foi ofertado 01 (um) jogo da memória on line com a utilização do celular, o
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qual a criança teve um ótimo desempenho, porém, respeitando a opinião do pai, que não queria que
ofertasse o celular, pois, o mesmo é muito apegado aos aparelhos eletrônicos como computador e
celular. Optei apenas por jogos concretos, em E.V.A e papelão.

Lembrando que o apego a jogos eletrônicos não é uma característica apenas das crianças com TEA,
porém, estas, têm mais dificuldades no desapego, na mudança de rotinas, na negação, ficando muitas
vezes bem estressados quando são frustrados.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As crianças com Transtorno do Espectro Autista - TEA necessitam de estimulação desde os
primeiros anos de vida, portanto, é fundamental que tanto a família tanto os profissionais que estejam
envolvidos no cotidiano destas crianças, estejam disposto a colaborar com o desenvolvimento de
suas potencialidades, utilizando-se de várias técnicas, dentre elas as atividades lúdicas, as quais são
ofertadas com uma grande brincadeira, embora sempre exista objetivos a serem alcançados.

Com a realização desse trabalho, onde o jogo da memória foi aplicado à criança com TEA, ficou
evidente a dificuldade na concentração e na memorização, entretanto, todas as atividades propostas
foram realizadas satisfatoriamente e o mesmo mostrou grande habilidade na coordenação motora fina
e bastante interesse por instrumentos musicais e jogos eletrônicos.

...a criança através do jogo obtém prazer e realiza um esforço espontâneo e
voluntário para atingir o objetivo; o jogo mobiliza esquemas mentais, estimula
o pensamento, a ordenação de tempo e espaço; integra varias dimensões da
personalidade, afetiva, social, motora e cognitiva. (SALOMÃO et al. p.9,
2007)

Além da memória e da atenção que era o objetivo do jogo da memória, a atividade lúdica
proporciona a socialização, criatividade e comunicação do indivíduo com TEA. O autismo é
representado pela com azul, devido à maioria dos casos diagnosticados serem nos meninos. De
acordo com Sousa e Santos, “...a taxa de incidência parece ser quatro vezes superior no sexo
masculino; contudo não parece haver qualquer associação conhecida com aspectos raciais, sociais,
econômicos ou culturais”.
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