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Resumo: O autismo é conceituado como uma disfunção de longa duração, no 

qual seus portadores podem apresentar determinadas melhorias, mas nunca a 

superar.  É comum encontrar alterações no desenvolvimento de autistas, sendo 

a atividade lúdica uma ferramenta importante de aprendizagem e parte vital no 

desenvolvimento de todo indivíduo com esse transtorno. O presente estudo 

teve com objetivo discorrer acerca da importância da ludicidade no processo de 

aprendizagem de crianças autistas. Trata-se de um estudo de revisão narrativa, 

realizada através de análise da literatura, através de análise de livros, artigos 

de revistas impressas e eletrônicas, interpretação e análise crítica pessoal dos 

autores. Através da leitura aprofundada da literatura em questão, destaca-se a 

necessidade de uma mudança pedagógica e metodológica para que crianças 

autistas sejam contempladas em seu processo de aprendizagem. As atividades 

lúdicas se apresentam como uma excelente alternativa para trabalho docente 

junto a crianças com autismo, uma vez que a atividade lúdica tem como 

objetivo produzir prazer e diversão. Tendo em vista que as dificuldades no 

ensino dessas crianças estão no desafio de atrair e prender a sua atenção, as 

atividades lúdicas podem superar esse desafio, já que ao brincar a criança 

experimenta diversas sensações, aprende regras e apresenta uma melhora em 

sua conduta social. Por meio de atividades lúdicas junto a crianças autistas se 

pode ampliar a capacidade de participação delas em atividades que envolvam 

coletivamente a cultura lúdica e o brincar, promovendo o seu desenvolvimento. 
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