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Estudou onze crianças e caracterizou-as com uma
síndroma nunca antes descrita por outrem. Todas
elas tinham em comum “uma incapacidade
fundamental para se relacionarem com os outros,
incapacidade para usarem a linguagem enquanto
veículo de significados e um desejo obsessivo de
imutabilidade, de manutenção do mesmo estado
de coisas.” (Ozonoff et al, 2003, p.26)

Definiu Autismo dando ênfase às dificuldades de
comunicação e de adaptação social, aos
movimentos estereotipados e repetitivos e ao bom
potencial intelectual em áreas restritas.

Características da criança
Autista
Para Kanner, cit. por Pereira, (1999, p.13), seriam os seguintes, os grupos comportamentais mais
evidentes, nas crianças com Espectro Autista:

•“Uma profunda falha de contato afetivo com outras pessoas, desde o
início da vida;
•Um desejo ansiosamente obsessivo para a preservação do mesmo
estado de coisas;
•Uma fascinação por objetos, que são manuseados com habilidade
através de movimentos de motricidade fina, delicados;
•Mutismo, ou uma espécie de linguagem que não parece dirigida para
servir a comunicação interpessoal;
•Manutenção de uma fisionomia pensativa e inteligente, e um bom
potencial cognitivo, naqueles que podem falar, manifesto por
desempenhos excecionais de memória, e na criança muda, pelas suas
competências nos testes de performance.”

Características da criança
Autista
Greenspan, refere ainda outras características formuladas por Clancy, Dougall &
Rendle-Short:

- Grande resistência em agrupar-se;

- Age como se fosse surdo;
- Resistência a situações novas;

- Ausência de medo frente a perigos reais;
- Resistência a novas aprendizagens;
- Indicação das suas necessidades através de gestos;
- Ri sem motivo aparente;

Características da criança
Autista
- Não abraça com afetividade;
- Hiperatividade acentuada;

- Evita olhar de frente;
- Roda ou vira objetos incansavelmente;
- Afeto especial a objetos especiais;
- Jogos de forma repetitiva;
- Comportamento indiferente, isolado, retraído, pouco participativo.

Em suma…

As Actividades Lúdicas e a Criança
Autista


Através do brincar, a criança alimenta o seu sistema
emocional, psíquico e cognitivo. “A criança é um
ser que cresce e se desenvolve a brincar. Começa
por brincar com o seu corpo, para passar a brincar
com o corpo do outro e depois com os objetos. Os
objetos, a que chamamos brinquedos, são o reflexo
das vivências sociais dos adultos no mundo infantil.
O brincar e o jogar vão provocar alterações
afectivas, psicomotoras e cognitivas da criança.”
(Direito et al., 1997, p.8)



Brincar é a maneira mais agradável de aprender
e é através da aprendizagem que a criança com
Espectro do Autismo tem a possibilidade de
adquirir consciência de si própria e do mundo em
que se insere. Através da brincadeira, é
desenvolvida a imaginação, é estimulada a
atividade motora e é criada uma cumplicidade
entre aqueles que jogam.

As Actividades Lúdicas e a Criança com
Espectro do Autismo


Através das situações de jogo poderemos
promover a interação, a comunicação e a
própria imitação. “O jogo é a maneira natural
de as crianças interagirem entre si,
vivenciando
situações,
manifestando
indagações, formulando estratégias (…).”
(Dohme, 2003, p.87

Estratégias Úteis para a
Educação da Criança
É importante não esquecer alguns conselhos úteis, sugeridos pela Equipa de
Autismo de Coimbra:


Não tentar trabalhar muitos aspetos ao mesmo tempo, devem-se escolher
prioridades;



Manter-se o mais calmo possível e usar uma linguagem clara e precisa;



Tentar

ser

consistente

quando

se

trabalha

um

comportamento

particular,

estabelecendo rotinas simples;


A comunicação entre todos os envolvidos na educação da criança tem de ser
contínua – todos têm de usar as mesmas regras;



Sempre que possível, tentar lidar com os comportamentos inadequados de uma
forma calma e divertida;



Não ter preocupação com o tempo.

Estratégias Úteis para a
Educação da Criança


Quando a intervenção e a confrontação se tornar necessária,
certificar-se de que se é capaz de controlar com sucesso;



Dividir todas as tarefas e comportamentos a trabalhar em
passos muito pequenos;



O comportamento demora a mudar – ser paciente e

persistente;


Nunca se sentir só – pedir ajuda e partilhar os problemas;



Tentar ter sempre em conta os aspectos positivos, tentar não

valorizar os problemas;

Como saber quais são as
motivações da Criança?


Esta é uma questão muito importante quando se tem uma criança com
autismo.

• Como se motiva a criança com autismo ?

1º passo - OBSERVAR

O que é que a criança faz quando está sozinha?
 Observar os interesses da criança quando está sozinha.
Fala sobre o ‘Faísca McQueen’? Balança-se no peitoril da janela?
Canta o ritmo de uma certa canção vezes sem conta? Se calhar, rasteja
debaixo das almofadas do sofá?
 Se retirar 15 a 20 minutos do seu tempo para observar a criança vai
encontrar imensa informação para trabalhar. Por exemplo, se a criança olha
para a ventoinha ou para a máquina de lavar roupa, então ela é motivada por
estimulação visual e coisas que giram.
 Se ela fala sobre o ‘Faísca McQueen’ então ela gosta de personagens de
filmes e possivelmente de comédias/piadas. Se ela anda pelo peitoril da
janela, então ela gosta de atividade física e equilíbrio, se ela canta ritmos de
músicas, então ela gosta de música e ritmo e se ela se esconde nas
almofadas do sofá, fica motivada com espaços pequenos e pressão no
corpo.

Brincar…..
B

Funções de brincar
na vida da
criança….

-

Interação social;
Desenvolvimento afetivo;
Desenvolvimento cognitivo;
Desenvolvimento motor;
Aprendizagem das regras sociais;
Estimulação do raciocínio;
Desenvolvimento das habilidades;
Construção de novos conhecimentos;
Ensinam a lidar com os resultados;
Desafiam a produção de soluções
para situações problema;

Passeio no super carro:
Esta atividade consiste em puxar a criança sobre um colchão ou cobertor .
Devemos fantasiar a brincadeira para ser interessante, por exemplo, dizer
que agora a criança vai andar no super carro relâmpago McQueen (Disney) e
estimular a criança a repetir a palavra passear quando quiser mais. Nesta
brincadeira estimula-se a comunicação verbal e período de atenção por 10
minutos ou mais.

O sapo comedor de bolhas:

Para esta atividade é necessário um fantoche de
sapo e bolas de sabão. A atividade consiste em fazer
bolas de sabão e com entusiasmo e animação fazer
o sapo "comer" as bolhas. Dessa forma estimula-se
a comunicação verbal quando a criança tem que
dizer "bola" para o sapo a comer e o contato visual.
O período de atenção é de 5 minutos ou mais.

Dado das brincadeiras: Esta atividade desenvolve a atenção por 15
minutos ou mais, flexibilidade e participação física. Apenas será necessário
um dado gigante que poderá ser confecionado com papelão ou tecido.
Cada face do dado deve conter uma ação a ser realizada pela criança, por
exemplo:
PULAR - deve-se incentivar a criança a repetir a palavra
"pular" e junto com ela pular o mais alto que conseguir.
RODAR - girar com a criança no nosso colo.
ESCORREGAR - puxar a criança gentilmente sobre um
cobertor.
BALANÇAR – balançar a criança nos braços, numa
rede, entre outras.
APERTAR - oferecer massagens com diferentes tipos
de movimentos e intensidade de pressões em diversas
partes do corpo da criança.
PASSEAR - levar a criança de "cavalinho" nas costas
do adulto.

Em suma:

O brincar, assim como para qualquer criança, representa
um papel importantíssimo para o desenvolvimento da
criança autista, pois contribui para a socialização, têm
efeitos positivos sobre a aprendizagem, estimula o
desenvolvimento de habilidades básicas e a aquisição
de novos conhecimentos.

Obrigada pela atenção!

Anabela Amorim

