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Considerando que as crianças com o Transtorno do Espectro Autista podem apresentar dificuldades em seus modos de 
brincar, principalmente, com atividades que envolvem o faz-de-conta, este trabalho destaca a importância de incentivar 
o lúdico da criança com TEA na Educação Infantil. Sob o aporte da Teoria da Defectologia, desenvolvida por Vigotski (2011), 
trata-se de uma pesquisa-ação que foi desenvolvida em dois Espaços de Desenvolvimento Infantil do município do Rio 
de Janeiro, com a participação de 4 crianças com TEA e seus professores, por meio de observação participante, 
entrevistas semiestruturadas e realização de atividades lúdicas. Concluímos a importância do olhar para as 
potencialidades e necessidades das crianças como fundamental para uma docência inclusiva. 
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 Considering that children with Autism Spectrum Disorder may have difficulties in their ways of playing, especially with 
activities that involve make-believe, this work highlights the importance of encouraging the playfulness of children with 
ASD in Early Childhood Education. Under the contribution of the Theory of Defectology, developed by Vigotski (2011), it is an 
action research that was developed in two Child Development Spaces in the city of Rio de Janeiro, with the participation 
of 4 children with ASD and their teachers, through participant observation, semi-structured interviews and performing 
recreational activities. We conclude the importance of looking at the potential and needs of children as fundamental for 
inclusive teaching. 
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