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APRESENTAÇÃO 

 

O mundo acadêmico científico brasileiro sabe que a pesquisa é fundamental 

para o desenvolvimento intelectual e profissional do indivíduo, visando assim o melhor 

aproveitamento e engajamento de nossos acadêmicos. Nós mestres da Universidade 

UNIDERP, emergimos na experiência desta obra, agora com uma gama maior de 

coautores, pretende-se seguir os passos daqueles que nos ensinaram a gostar da 

Pedagogia. 

O propósito de organizar uma coleção de artigos sobre a Pedagogia e suas 

Práticas Pedagógicas, surgiu da necessidade de se colocar à disposição dos 

acadêmicos, professores e parceiros da educação de todo o país, obras de qualidade 

para mostrar o que pensaram e fizeram alguns dos principais expoentes da história 

educacional, principalmente a visão de educação perpassando pela interpretação dos 

nossos acadêmicos de Pedagogia.  

A disseminação de conhecimentos nessa área, constitui-se em um passo 

importante para o amadurecimento de ideias e possibilidades de melhorar a qualidade 

do ensino nas escolas e a luz das práticas pedagógicas em nosso país. 

O sonho deve persistir. Esperamos que esta iniciativa estimule, dentro de 

pouco tempo, a elaboração e produção de novos e melhores livros de Pedagogia, 

escrito por vocês, nossos atuais leitores 

 

 

Joecimara Miquilino Alves 

Professora Mestra do Curso de Pedagogia da  

Universidade Anhanguera-Uniderp 
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO O BRINCAR NA CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO, NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Allyne de Almeida Moura Velasques 
 

RESUMO 

 

Este trabalho abordou o tema Ludicidade na educação, direcionado para a 

importância do brincar na educação infantil, tendo como objetivo conhecer seu 

significado e sua importância, no processo de ensino aprendizagem e seu em 

desenvolvimento. A Ludicidade é uma necessidade do ser humano independente da 

idade, pois se o lúdico for trabalhado quando criança certamente será um adulto com 

menos dificuldade, as instituições tem que ter uma área reservada para esse momento 

lúdico onde as crianças vão interagir umas com as outras. A educação infantil é o 

começo das descobertas no ambiente escolar, a Ludicidade é uma forma de 

desenvolvermos a imaginação, criatividade através do brincar ou do objeto brinquedo. 

O trabalho foi desenvolvido e escolhido pelas experiências vividas na escola durante 

os estágios, vimos que durante as atividades lúdicas as crianças têm mais facilidade 

de aprendizagem, mas nem sempre tem seu espaço reservado e estimulado da forma 

que deveria, falaremos da Ludicidade na Educação Infantil de forma objetiva, a 

mostrar a contribuição para o desenvolvimento da aprendizagem.com base nos 

teórico Piaget (1981), Vygotky (1996), Santos (2002), Wallon (1981), entre outros que 

auxiliam para entendermos e obtermos bons resultados através da Ludicidade. 

Palavras-chave: Aprendizagem, Educação; Instrumento; Ludicidade; Processo; 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho acadêmico falará sobre o lúdico no ensino aprendizado 

das crianças, para entendermos, qual a importância do lúdico no processo de ensino 

aprendizagem na educação infantil? Entende-se a importância da Ludicidade na 

Educação Infantil como algo fundamental para o desenvolvimento integral da criança, 

o brincar é muito importante para interação entre as crianças, pois na brincadeira a 

criança desenvolve sua criatividade, imaginação, trabalha seu cognitivo e seu 

desenvolvimento intelectual (Vygotsky 2007). A criança consegue se desenvolver 

através de brinquedos, brincadeiras, jogos e interação entre indivíduos, não precisa 
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ser um brinquedo caro ou que esteja na “moda”, para que a criança consiga se divertir, 

pois qualquer coisa vira brinquedo nas mãos das crianças, através de sua imaginação. 

A forma com que se brinca e como se brinca dizem muito sobre a realidade 

em que ela vive, ela pode repetir uma situação ou até mesmo costumes de algo que 

ela convive, com a brincadeira a criança constrói significados para seu mundo e 

interage com ele, a importância do brincar está diretamente ligado ao desenvolvimento 

integral do ser humano, nos aspectos físicos, sócio cultural, afetivo, emocional e 

cognitivo. Segundo Santos (2002), o brincar se divertir é importante em qualquer 

idade, no âmbito pedagógico a Ludicidade é uma forma de desenvolvermos a 

imaginação, criatividade através do brincar ou do objeto brinquedo. Há alguns anos o 

brincar não era visto como algo de tanta importância era desvalorizado por algumas 

pessoas, que o brincar poderia desviar as crianças dos estudos sendo considerado 

algo inútil, um luxo desnecessário. Para alguns teóricos, como: Piaget (1978) Lev 

Vygotsky (1987), Henri Wallon (1981), falam da importância do brincar, da interação 

um com o outro e com o meio em que vive. 

A Educação Infantil é a primeira Etapa da Educação Básica, é o início das 

descobertas dentro do meio escolar, o educador deve estar capacitado para 

proporcionar o melhor ensino, fazendo com que eles se desenvolvam de forma 

integral. Portanto o brincar além de ser algo prazeroso deve ser usado nas 

metodologias de ensino, fazendo assim uma junção do prazer entre o brincar e 

aprender também de forma natural e prazerosa no aprendizado, a Ludicidade tem uma 

grande dimensão que deve ser explorada pelos educadores uma vez que buscam um 

melhor desempenho e desenvolvimento das crianças. Através desta pesquisa buscou-

se como objetivo geral, analisar a importância da Ludicidade para o desenvolvimento 

integral da criança, através da brincadeira, pois através da Ludicidade o Ensino- 

Aprendizagem torna-se algo mais prazeroso, fazendo com que eles sintam prazer em 

fazê-las. Buscando entender a importância do lúdico no ensino aprendizagem, 

entendendo a importância do papel do educador para o desenvolvimento das 

crianças, procuramos identificar quais os meios para ensinar as crianças, de forma 

direta e indireta, reconhecer as brincadeiras que estimulam o desenvolvimento motor 

e cognitivo e social da criança. Comparar o desenvolvimento de uma criança que tem 

o lúdico como um Instrumento de desenvolvimento que ajudará no seu 

desenvolvimento integral, e outra que não tenha essa mesma ferramenta usada para 
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o seu desenvolvimento, através do momento lúdico” a brincadeira, o brincar a 

interação. 

Foi feita uma pesquisa explicativa buscando mostrar a importância do lúdico 

no ensino aprendizagem e no desenvolvimento integral da criança, a pesquisa foi feita 

através de sites, livros, artigos entre outros, já que é um tema bem discutido na área 

da educação. Foram usados como base os teóricos como: Vygotsky (1987), Santos 

(2002), Oliveira (1995), Piaget (1978), para esses teóricos o brincar tem papel 

importante no desenvolvimento da criança, uma vez que brincando se constrói seu 

conhecimento. Estudos pedagógicos retratam contribuições que o lúdico pode 

propiciar ao processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil, buscando dessa 

maneira, uma análise sobre as reais contribuições que os jogos e brincadeiras podem 

proporcionar ao avanço da aprendizagem no início da vida escolar das crianças, 

afinal, sabe-se que nesse período é possível encontrar muitas dificuldades quanto aos 

métodos de ensino e também quanto à assimilação pelas crianças dos esquemas de 

aprendizagem. 

O tema foi escolhido, pois durante as pesquisas realizadas vimos que as 

crianças que tem seu lado lúdico desenvolvido têm mais facilidade de aprendizagem, 

mas nem sempre tem seu espaço reservado e estimulado da forma que deveria, 

falaremos da Ludicidade na Educação Infantil de forma objetiva, a mostrar a 

contribuição para o desenvolvimento da aprendizagem. Para VYGOSTKY (1998), o 

sujeito se constitui na relação um com o outro, o autor refere-se à brincadeira como 

uma maneira de expressão e apropriação do mundo e das relações das atividades. A 

criança desenvolve várias habilidades como a memorização, imaginação, atenção 

entre outros, que são essenciais para o processo de aprendizagem. Analisou- se que 

o lúdico é fundamental para o desenvolvimento do ensino aprendizagem, buscando a 

interação dos alunos e dos professores a melhor forma de ensinar, para que seja algo 

prazeroso e que consigam alcançar os objetivos propostos. 
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2 A CRIANÇA E O BRINCAR 

Verifica-se que a criança constrói seus conhecimentos de uma forma geral 

através da interação com o outro, seja através dos jogos, brincadeiras, dança entre 

outras atividades. Há um tempo a criança era visto como indivíduo sem vontade 

própria, sem direitos, segundo Aries (1981), muitas vezes visto como adulto em 

miniatura, que não tem a capacidade de se desenvolver e construir conhecimento. A 

criança brinca desde que nasce e isso precisa ser estimulado cada vez mais, com isso 

precisamos saber o que é o brincar? E qual sua importância? O brincar está presente 

no cotidiano das crianças e devemos proporcionar um ambiente propício para que 

isso ocorra de forma significativa. 

O brincar é social logo com isso a criança precisa de um amigo, um objeto, 

um professor ou um adulto para auxiliar nas atividades ou até mesmo nas dúvidas. 

Para Vygotsky (2007), na abordagem histórico-cultural, brincar é satisfazer os desejos 

que não foram realizados, criando seu mundo de ilusões e fantasias. O contexto social 

é muito importante, pois o brincar não pode ser separado das influências do mundo 

ou do meio em que vive. 

A constituição é que garante os direitos das crianças e adolescentes, de acordo 

com a Constituição Federal de 1998, passa a ser definido e fixado a proposta de 

proteção integral a criança, Estatuto da Criança e do Adolescente: 

[...} Art. 227 (Lei 8069/90 | Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), Art. 
227.Édever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, a 
dignidade, ao respeito, à liberdade à convivência familiar e comunitária. 

O ECA foi criado para garantir os direitos das crianças e adolescentes, na 

ECA (1990), é reconhecido como criança até os 12 anos de idade, Para Souza (2007, 

p.7), “a criança é um sujeito social, investigado, observado e compreendido a partir de 

perspectivas investigativas e teóricas distintas”. A criança deve ser reconhecida como 

um ser pensante, que tem seus desejos, vontades, suas idéias sobre algo. A criança 

desde muito cedo tem suas vontades, se expressando muitas vezes de forma não 

compreensiva, por gestos ou até mesmo manhã de forma que chame atenção dos 

que estão pertos. Sabemos que os pais a família de um modo geral, tem um papel 

importantíssimo na vida dessa criança, estimulando elas a cada dia, buscando o 

desenvolvimento de forma integral, portanto a criança é um ser social que se 
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desenvolve no meio em que vive e com as pessoas que se relacionam, muitas das 

vezes até se vêem de certa forma imitando o adulto. 

Em 20 de dezembro de 1996 foi sancionada a Lei de Diretrizes Bases da 

Educação, Segundo Lisboa (2015), a LDB 9394/96 por meio das políticas 

educacionais para a Educação Infantil considera a concepção de criança valorizada 

pela a Constituição Federal e pelo Estatuto de Criança e Adolescente assegurando o 

direito ao ingresso escolar com propostas voltadas especificamente a cada faixa etária 

reconhecendo e respeitando a particularidade da criança. A LDB 9394/96 estabelece 

nos Artigos 29 e 30 os seguintes preceitos para a Educação Infantil como direitos da 

criança: 

Art. 29. [...] A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. 

Art. 30. [...] A Educação Infantil será oferecida em:  
I - Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 
idade; 
II - Pré-escolas-Escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 
II - Pré-escolas-Escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 
idade. 

“Segundo Lisboa (2015), no RCNEI a concepção de criança é considerada 

um sujeito social e histórico e faz parte de uma organização familiar que está inserida 

em uma sociedade, com uma determinada cultura, em um determinado momento 

histórico”.Logo após foi criado o RCNEI, que é o Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil, nas creches, pré-escolas, o referencial foi feito como meio de 

ajudar a dar uma direção para trabalhar os conteúdos, objetivos a didática dentro do 

contexto da diversidade cultural. Em 2009 foi publicado as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, fazendo com que os direitos das crianças 

inseridas em creches ou pré-escolas sejam garantidos, que sejam desenvolvidos de 

forma integral. 

De acordo com DCNEI (2010, p. 16), as propostas pedagógicas para a 

Educação Infantil devem ser elaboradas, observadas e respeitadas de maneira a 

priorizar os seguintes princípios: 

[...] Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 
ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades. (DCNEI, 2010, p.16) 
[...] Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 
respeito à ordem democrática. Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da 
solidariedade e do respeito ao bem. (DCNEI, 2010, p.16). 
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[...] Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da Ludicidade e da liberdade 
de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. (DCNEI, 
2010, p.16). 

Identificamos a importância do brincar seja ela qualquer fase da vida, uma 

criança que brinca com toda certeza será um adulto mais feliz, menos estressado 

sabendo lidar com as dificuldades do dia a dia. Todas as crianças têm o direito a 

brincar, brincadeiras, jogos entre outras coisas, o brincar não é um ato sem valor, pelo 

contrário é importantíssimo para o desenvolvimento da criança, através disso ele 

exercita sua imaginação, criatividade muitas vezes suas vontades, seus medos, 

interage com o outro aprendendo a dividir e a respeitar o próximo. Os pais têm um 

papel importantíssimo na vida de seus filhos, muitas das vezes querem dar o melhor, 

acreditando que colocando várias atividades ao longo do dia estarão ajudando em seu 

desenvolvimento, enganasse, pois, a criança que não brinca não se desenvolve como 

a que tem seu momento do brincar. 

Devemos fazer com que eles interajam de uma forma tranqüila, respeitando 

as diferenças, no espaço escolar quase sempre as brincadeiras terão uma intenção 

um objetivo, mas também é importante que as crianças tenham um momento livre, 

sem que haja intervenção do professor ou de um adulto. Devemos despertar nas 

crianças a autonomia, para Maria Montessori o adulto fazer pala criança não é algo 

que ajudara em seu processo de desenvolvimento, não faça por elas e sim incentive 

para que consiga por si só, já para Freud (1895), a criança cria seu próprio mundo de 

imaginações, colocando nos objetos suas vontades e desejos e foi o primeiro a 

enfatizar o brinquedo. Para Vygotsky (1987), “ao brincar, a criança assume papeis e 

aceita as regras próprias da brincadeira, executando, imaginariamente, tarefas para 

as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis como na realidade”, Para 

VYGOSTKY (1998), o sujeito se constitui na relação um com o outro, o autor refere-

se a brincadeira como uma maneira de expressão e apropriação do mundo e das 

relações das atividades. A criança desenvolve várias habilidades como a 

memorização, imaginação, atenção entre outros, que são essenciais para o processo 

de aprendizagem. Para Wallon, infantil é sinônimo de lúdico, para ele a personalidade 

se constrói a cada dia, onde se realiza a integração da Afetividade. 

As relações entre o desenvolvimento e aprendizagem, proposta por Vygotsky 

(1987), podemos dizer, que em primeiro lugar, que o desenvolvimento e 

aprendizagem são processos intimamente relacionados: imenso em um contexto 
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cultural que lhe ofereça a “matéria prima” do funcionamento psicológico, indivíduo tem 

o seu processo de desenvolvimento movido por um mecanismo de aprendizagem 

acionados externamente. Por outro lado, embora os processos de aprendizagem 

ocorram constantemente na relação do indivíduo com o meio, quando existe a 

intervenção deliberada do outro social nesse processo, ensino aprendizagem passam 

a fazer parte de um todo único, indissociável envolvendo quem ensina quem aprende 

e a relação entre essas pessoas. (OLIVEIRA, apud Meyer, 1995, p.58). 

Através dessas informações podemos dizer que o lúdico é fundamental para 

o desenvolvimento do ensino aprendizagem, buscando a interação dos alunos e dos 

professores a melhor forma de ensinar, para que seja algo prazeroso e que consigam 

alcançar os objetivos propostos. 
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3 BRINCANDO E APRENDENDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ao longo do tempo o brincar, a brincadeira tem sido alvo de estudos, buscando 

fazer com as pessoas realmente entendam a importância que tem o brincar na vida 

de uma criança. As brincadeiras não são iguais em todos os lugares, pois cada região, 

cultura tem suas formas e jeitos de brincar de brincadeiras, não precisamos ir muito 

longe para ver que isso realmente é verdade, se perguntarmos aos nossos avôs, tios 

veremos que no tempo deles o modo de brincar era diferente. 

Estamos na era da globalização e as crianças estão muito avançadas em seus 

conhecimentos, precisamos usar isso a nosso favor, uma vez que temos que 

acompanhar esse avanço. Quando pequenas as crianças imitam os adultos, seus pais 

entre outras pessoas que chamem sua atenção de alguma forma usam bastante a 

imaginação criam seu mundo de fantasias. Como foi dito no capítulo anterior a 

Educação Infantil é a primeira etapa da educação Básica, o início das relações da 

criança com ambiente escolar, essa etapa não e só importante para a criança, mas 

também para os pais, é um período de adaptação, pois muitas vezes a criança ficava 

em casa com os pais. O lúdico enquanto linguagem infantil contribuirá para o 

desenvolvimento da criança, temos uma ótima iniciativa das escolas criando o dia do 

brinquedo, a brinquedoteca, trabalhando com o teatro, música, entre outras atividades 

que estimulem as crianças, a se desenvolverem de forma integral. 

Temos vários autores que falam da importância do brincar, das brincadeiras, 

das interações, para Piaget a criança se desenvolve através da interação do sujeito 

com o meio em que vive, são quatro etapas de desenvolvimento que a criança passa 

o sensório- motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Já para 

Vygotsky (1987), a criança nasce inserida num meio social que seria a família, o 

primeiro contanto com a sociedade digamos assim, com isso ela passa elaborar seus 

conhecimentos, ideias sobre os objetos. 

Segundo Vygotsky (1989), a aprendizagem tem um papel fundamental, tanto 

para os alunos, professores, todos que contribuíram de certa forma para o 

desenvolvimento das crianças. A criança para Wallon (1987) é essencialmente 

emocional e gradualmente vai se constituindo em um ser sócio cognitivo. 

Segundo Galvão (2000), Wallon (1987), argumenta que tem quer as trocas de 

relação com o outro, as crianças nascem imersas em um mundo cultural e simbólico, 

no qual ficou envolvida em um “sincretismo subjetivo”, durante esse período sua 
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compreensão dependera dos outros, que dará as suas ações e movimentos formatos 

e expressão. O porquê de se ensinar brincando? Para falarmos sobre isso o educador 

precisa saber qual a concepção de Ludicidade, e qual importância isso tem na vida de 

seus alunos. 

Para Vygotsky (1998), o professor sendo o principal responsável em organizar 

e promover situações em que as crianças terão um desafio para resolver, o professor 

deve primeiramente verificar qual é o objetivo a ser alcançado, aí sim inserir o 

conteúdo de uma forma divertida em que todas as crianças aproveitem e aprendam 

com a brincadeira proposta. Mas, cabe ao professor escolher uma brincadeira que 

todos participem, se a sala ficar pequena, explore o espaço externo da escola e se 

mesmo assim se não for favorável a brincadeira, não tem problema em levá-los para 

o exterior da escola, desde que tenha atenção e esteja atento a cada movimento das 

crianças. 

De acordo com o RCNEI (2001), "A Ludicidade está diretamente ligada como 

o educar, cuidar e brincar. No universo infantil por meio da Ludicidade a criança 

consegue se desenvolver com mais facilidade. Ainda com o RCNEI (2001), "é no 

brincar que a criança conhece os diferentes vínculos entre as características do papel 

assumindo, suas competências e as relações que possuem com outros papéis, 

tomando consciência disso e generalizando para outras situações. 

A brincadeira surgiu em uma determinada etapa do desenvolvimento da 

sociedade, no curso da mudança histórica do lugar que a criança ocupa nela. A 

brincadeira é uma atividade social por sua origem, e por isso seu conteúdo é social e 

é uma forma de vida e atividade da criança para orientar-se no mundo das ações e 

relações humanas, dos problemas e motivos das ações dos indivíduos (LAZARETTI, 

2011, p. 1). 

Para Vygotsky (1998), o educador poderá fazer o uso de jogos, brincadeiras, 

histórias e outros, para que de forma lúdica a forma lúdica a criança seja desafiada a 

pensar e resolver situações problemáticas, para que imite e recrie regras utilizadas 

pelo adulto. O professor deve proporcionar momento e situações de brincadeiras que 

tenham como objetivo a contribuição no desenvolvimento da criança, podendo assim 

interagir com as outras crianças e com o meio, obtendo conhecimentos mais amplos 

dentro contexto e da realidade da criança. 
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O papel da escola é formar cidadãos críticos e pensantes, sabendo e 

conhecendo seus direitos e deveres, a família e a escola estão ligadas diretamente 

no desenvolvimento da criança, uma vez que haverá uma ligação entre a família e 

escola no qual ambos estarão buscando cooperar e trabalhar juntos para o 

desenvolvimento da criança. Como falamos antes o professor deve ser um mediador 

do conhecimento, cabe a ele envolver os alunos na construção do saber, na Educação 

Infantil devemos trabalhar a identidade e autonomia, conhecimento de mundo, 

movimento o ritmo através da música e expressão corporal, desenvolvimento motor 

através de jogos, dança, desenvolver a linguagem oral e escrita, através de leitura em 

livros, o ritmo através da música e expressão corporal. 

Portanto o educador é a principal ligação no processo e ensino e 

aprendizagem da criança, não podendo este estar somente limitado a repassar o que 

está nos livros e apostilas, mas, ensinar as crianças a desenvolverem sua capacidade 

de tomar consciência dentro da sociedade, para que possa modificá-la, melhorá-la, 

mostrando-lhes caminhos diferentes lhes proporcionando um conforto dentro e fora 

de sala, para que possam participar e tirar suas dúvidas com o professor e os colegas 

de sala. Para que nossos alunos aprendam de forma agradável e que realmente 

alcance os objetivos propostos pelo educador, essa transformação deverá ocorrer 

através de nossos profissionais da educação. 
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4 JOGOS COMO INSTRUMENTO PARA A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

São vários os instrumentos que podem ser usados para a aprendizagem das 

crianças da educação infantil, temos as brincadeiras, danças, músicas, teatro. 

Abordaremos neste capitulo o tema jogos como instrumento para a aprendizagem na 

Educação infantil, como já foi falado nos capítulos anteriores o professor tem um papel 

muito importante na vida de seus alunos, ainda mais quando falamos de educação 

infantil que é o início de sua vida escolar. 

É brincando que a crianças entra em contato com o mundo, Zanluchi (2005, 

p. 91), afirma que "A criança brinca daquilo que vive; extrai sua imaginação lúdica de 

seu dia-a-dia", portanto deixar as crianças à vontade, propicia um desenvolvimento 

emocional, no qual estarão preparadas para controlar suas atitudes e emoções dentro 

do convívio social, podendo assim obter sucesso no convívio social. 

Muitos foram os estudiosos que abordaram e aprofundaram os 

conhecimentos sobre o desenvolvimento das crianças, como por exemplo. Pra 

Vygotsky (1998), o papel ao ato de brincar na constituição do pensamento infantil, pois 

é brincando que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, seu 

modo de aprender e entrar em uma relação cognitiva com o mundo de eventos, 

pessoas, coisas e símbolos. Pode-se também dizer que, a brincadeira é um ato que 

acontece naturalmente no cotidiano das crianças, contudo. Para as crianças, a 

brincadeira não é apenas um momento em que estão jogando o tempo fora, são nas 

brincadeiras que as crianças conseguem conhecer e entender o mundo ao seu redor 

o que lhes proporcionará novas experiências formando assim sua própria identidade. 

Pesquisas desenvolvidas por Kishimoto (1999), apontam que o jogo educativo 

ressurgir na época do Renascimento e amadurece a partir da expansão da educação 

infantil, principalmente no século XX, o jogo é entendido como um recurso que 

desenvolve e ensina de forma prazerosa. Tal concepção levou a uma maior atenção 

ao desenvolvimento infantil e à materialização da função psicopedagógico. Os usos 

do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos remetem-se a relevância desse 

instrumento para situações de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento infantil. 

Nossas crianças estão na era da tecnologia, e esse é um fator bem difícil de concorrer, 

o acesso a esses aparelhos tecnológicos são muito fáceis de ter, seja pela televisão, 

internet muitas vezes os pais dão para que eles fiquem um pouco mais calmos. 
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Devemos usar coisas que vão chamar a atenção deles, trazer para dentro de 

sala coisas que vá desperte a curiosidade, imaginação, criatividade, aprender que tem 

regras, não só no jogo, mas no cotidiano respeitando o próximo. 

Para Piaget a criança deve ser estimulada desde bebê, seja em casa ou nas 

escolas. Ele afirma:  

O jogo é, portanto, sob as suas formas essenciais de exercício sensório-
motor e de simbolismo, uma assimilação do real à atividade própria, 
fornecendo a este seu alimento necessário e transformando o real em função 
das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos ativos de educação 
das crianças exigem que se forneça às crianças um material conveniente, a 
fim de que, jogando elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais que, 
sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil 

Para Friedman (1996), propor o jogo como recurso de análise das 

características de comportamento seja ele individual ou em grupo, aponta que através 

do lúdico, consegue elaborar estratégias de aprendizado. Neste sentido em que a 

autora fala, a criança sente prazer em brincar, como quando e quanto quiser 

(Friedman 1996, p.71). Neste caso a autora fala do brincar sem intenção pedagógica, 

o brincar por brincar, diversão, interação com os colegas, mas temos também o brincar 

e jogar com alguma intervenção pedagógica, um objetivo a ser buscado e alcançado. 

Temos Winnicott (1975, p.89), que defende o jogo espontâneo como uma 

forma de expressão, pois ele acredita que através do brincar o indivíduo usa sua 

criatividade, e personalidade que é única, é claro que dentro de sala de aula devemos 

destinar um tempo para as brincadeiras livres. Em algumas escolas se tem o dia do 

brinquedo, geralmente na sexta feira, por já estar entrando no final de semana, a 

criança já teve uma semana de grandes desafios e descobertas. Diante do que já foi 

exposto, para Vygotsky (1998), o educador poderá fazer o uso de jogos, brincadeiras, 

histórias e outros, para que de forma lúdica a forma lúdica a criança seja desafiada a 

pensar e resolver situações problemáticas, para que imite e recrie regras utilizadas 

pelo adulto. O professor deve proporcionar momento e situações de brincadeiras que 

tenham como objetivo a contribuição no desenvolvimento da criança, podendo assim 

interagir com as outras crianças e com o meio, obtendo conhecimentos mais amplos 

dentro contexto e da realidade da criança. 

Portanto o educador é a principal ligação no processo e ensino e 

aprendizagem da criança, não podendo este estar somente limitado a repassar o que 

está nos livros e apostilas, mas, ensinar as crianças a desenvolverem sua capacidade 

de tomar consciência dentro da sociedade, para que possa modificá-la, melhorá-la, 
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mostrando-lhes caminhos diferentes lhes proporcionando um conforto dentro e fora 

de sala, para que possam participar e tirar suas dúvidas com o professo e os colegas 

de sala. 

Com base no que já foi dito os jogos podem ser usados em qualquer matéria, 

conteúdo, seja na matemática, na língua portuguesa entre outras, a grande maioria 

das crianças tem dificuldades em entender a matemática por isso devemos trabalhar 

com jogos, com o concreto que a criança consiga entender e assimilar o que está 

conteúdo que sendo trabalhado. O jogo possibilita a construção do conhecimento, 

para Kishimoto (2008), o lúdico na educação é um recurso pedagógico, envolve o 

cotidiano dos alunos, desperta o interesse nos alunos em aprender, através dos jogos 

desenvolvem suas habilidades. 

Segundo Lopes (2002, p.35), fala se de alguns objetivos pedagógicos a ser 

trabalhado através da Ludicidade, desenvolver a autonomia, coordenação motora, 

raciocínio lógico, desenvolve a criatividade. Para Kishimoto (1994), os jogos são 

passados de gerações a gerações, infelizmente com o grande avanço das tecnologias 

as crianças têm perdido o interesse por brincadeiras simples, coisas que as pessoas 

mais antigas faziam, brincavam de pular corda, elástico, dança das cadeiras, corre 

cutia, jogo de bete, jogo da queimada entre outras brincadeiras e jogos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da pesquisa realizada, ficou clara a importância de se ensinar de uma 

forma lúdica, divertida, dinâmica, usando todos os instrumentos que possam ajudar 

no processo de ensino aprendizagem. Com base nos dados que foram coletados 

através de sites, livros, revistas entre outros meios de pesquisas, nos levou a ter uma 

visão mais ampla sobre importância do lúdico no processo de desenvolvimento o 

ensino aprendizagem na Educação infantil. 

O papel do professor é de grande importância no processo de ensino 

aprendizagem com isso ele usando o lúdico como recurso de aprendizagem ira obter 

grandes resultados, para isso o professor tem que se dedicar, pois não é algo simples, 

mas também não é impossível. 

Diante disso faz se necessário a pesquisa para entender o universo das 

crianças como elas pensam, se desenvolvem, interagem uma com as outras, cada 

criança tem seu tempo para se desenvolver. O momento de interação é de suma 

importância para as crianças, pois através dos jogos, danças, brincadeiras de roda 

entre outras elas se desenvolvem de forma integral. Concluímos que o professor ao 

trabalhar a Ludicidade no processo de ensino aprendizagem na educação infantil 

conseguirá atingir seus objetivos, para a construção do conhecimento uma vez que 

através do brincar a criança se desenvolve de forma integral. Diante das pesquisas 

realizadas vimos à eficácia de se aprender através do brincar, da interação com o 

sujeito e com o meio em que vive. 
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O ENSINO DA MATEMÁTICA E OS JOGOS LÚDICOS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Amanda Yasmine Lima Rezende 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como enfoque o ensino da matemática 

baseado na proposta lúdica, tendo em vista que muitos alunos se sentem 

desmotivados a aprender esse conteúdo. Nesse sentido, a questão norteadora deste 

trabalho teve como enfoque como ensinar matemática a partir do lúdico na educação 

infantil. O objetivo geral consistiu em compreender o ensino da matemática por meio 

do lúdico na educação infantil. Os objetivos específicos se deram em caracterizar 

ludicidade, bem como compreender a prática pedagógica a partir da inserção do lúdico 

e estudar a importância dessa ferramenta lúdica no processo de ensino e 

aprendizagem. A metodologia se deu a partir de uma pesquisa bibliográfica, por meio 

da revisão da literatura de materiais publicados nos últimos trinta anos. Desta forma, 

foi possível constatar que a ludicidade nos anos iniciais do ensino fundamental 

contribui para o desenvolvimento da criança, bem como para o surgimento e 

aprimoramento de várias competências e habilidades. 

Palavras-chave: Ferramenta lúdica; lúdico; aprendizagem; matemática. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino da matemática para as crianças fomenta a formação e 

desenvolvimento de um raciocínio lógico, ou seja, busca a capacidade para resolver 

problemas de forma lógica, impulsionando o pensar de modo criativo. Sendo de 

grande importância o trabalho com as grandezas, números, entre outros. 

Contudo, esta disciplina encontra grande resistência na maior parte dos 

alunos que dizem ter dificuldade no aprendizado desta. É nesse sentido que a 

proposta lúdica pode surgir como um fator de importante desempenho. Por meio do 

uso de jogos e brincadeiras o ensino da matemática pode se materializar em algo 

prazeroso para essas crianças. 
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Desta forma, vislumbra-se a necessidade em voltar o olhar ao lúdico como 

importante instrumento nesse caminho a ser percorrido que é a busca pelo 

conhecimento. Surgindo a seguinte problemática: como ensinar matemática a partir 

do lúdico na educação infantil? 

Como objetivo geral compreender o ensino da matemática por meio do lúdico 

na educação infantil. Os objetivos específicos em torno de conceituar ludicidade e 

suas características; estudar a prática pedagógica frente ao lúdico; apontar a 

importância do lúdico para o processo de ensino e aprendizagem da matemática. 

Quanto a metodologia utilizada, buscou-se trabalhar com uma pesquisa do 

tipo bibliográfica, por meio da revisão da literatura, em buscas realizadas junto a livros 

digitais e impressos, além de artigos científicos, teses e dissertações, por bibliotecas 

e Google Acadêmico e Scielo. 
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2 CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DA LUDICIDADE 

Garantir um processo de ensino e aprendizagem de qualidade pode se revelar 

como um grande desafio aos profissionais da educação, tendo em vista as 

transformações sociais e educacionais que refletem no projeto pedagógico, exigindo 

uma mudança de paradigmas. 

Nesse sentido, a necessidade de novas metodologias de ensino faz com que 

o educar busque nas ferramentas lúdicas uma oportunidade para estimular o interesse 

do aluno para que possa contribuir no processo de ensino e aprendizagem, 

merecendo destaque para a etimologia do termo ludicidade, sua conceituação, história 

e características dos jogos e brincadeiras. 

 

2.1 CONCEITUAÇÃO DO TERMO LUDICIDADE 

Para melhor compreender a conceituação de um termo, é importante voltar o 

olhar para os processos de formação desta palavra, ou seja, sua etimologia. De 

acordo com isso, destaca-se que o termo lúdico é de origem latina e remete ao radical 

“ludus” significando o mesmo que brincar. (SANTOS;ROCHA, 2017, p. 02) 

Nessa perspectiva, verifica-se que a esse brincar que ele se remete a uma 

terminologia ampla, que engloba os jogos, brincadeiras, brinquedos e todas as demais 

ações que gerem divertimentos, sendo, portanto, um termo polissêmico, com vários 

sentidos, a depender da visão daquele que pretende utilizar o lúdico. 

Nesse sentido, consoante Bruner (apud BROUGÈRE, 1998, p.193) a 

ferramenta lúdica pode ser compreendida como uma: 

[...] articulação muito frouxa entre o fim e os meios. Isso não quer dizer que 
as crianças não tendam a um objetivo quando jogam e que não executem 
certos meios para atingi-lo, mas é frequente que modifiquem seus objetivos 
durante o percurso para se adaptar a novos meios ou vice-versa [...], portanto, 
o jogo não é somente um meio de exploração, mas também de invenção 
(Bruner, apud Brougère, 1998, p.193). 

A partir dessa concepção, é importante somar a contribuição de Luckesi 

(2002) no que tange ao conceito de ludicidade, o qual compreende-a como uma 

atividade de experiência plena do indivíduo, em que há um processo interno que 

reflete no mundo exterior. 

[...] quando estamos definindo ludicidade como um estado de consciência, 
onde se dá uma experiência em estado de plenitude, não estamos falando, 
em si, das atividades objetivas que podem ser descritas sociológica e 
culturalmente como atividade lúdica, como jogos ou coisa semelhante. 
Estamos, sim, falando do estado interno do sujeito que vivencia a experiência 



 

24 
 

lúdica. Mesmo quando o sujeito está vivenciando essa experiência com 
outros, a ludicidade é interna; a partilha e a convivência poderá lhe oferecer, 
e certamente oferece, sensações do prazer da convivência, mas, ainda 
assim, esta sensação é interna a cada um, ainda que o grupo possa 
harmonizar-se nessa sensação comum [...]. A descritiva comportamental 
individual ou coletiva, assim como os valores comunitários que sustentam 
esta experiência, compõem o entorno dessa sensação de experiência plena, 
a serem tratadas por outros âmbitos de conhecimentos [...]. (LUCKESI, 2002, 
p. 31, 33). 

Diante disso destaca-se que: 

Brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma entrega total do ser humano, corpo 
e mente, ao mesmo tempo. A atividade lúdica não admite divisão; e, as 
próprias atividades lúdicas, por si mesmas, nos conduzem para esse estado 
de consciência. Se estivermos num salão de dança e estivermos 
verdadeiramente dançando, não haverá lugar para outra coisa a não ser para 
o prazer e a alegria do movimento ritmado, harmônico e gracioso do corpo. 
Contudo, se estivermos num salão de dança, fazendo de conta que estamos 
dançando, mas de fato, estamos observando, com o olhar crítico e julgativo, 
como os outros dançam, com certeza, não estaremos vivenciando 
ludicamente esse momento. (LUCKESI, 2000, p. 06) 

Tendo em vista isso, o autor aborda o lúdico como uma experiência interna 

de consciência, estado de espírito do sujeito, consubstanciando-se em um fenômeno 

interno que reflete no mundo exterior. Assim, para compreender a ludicidade é 

importante compreender o sujeito. 

Corroborando com isso, Sant'Anna e Nascimento (2011, p.04), definem que a 

ludicidade se traduz em diversão, envolvendo jogos e brincadeiras, narrando que 

desde os primórdios ele já esteve na vida do homem se prolongando até os dias 

atuais, destacando que: 

O ludico e a brincadeira, e o jogo, e a diversao [...]. O brincar esteve presente 
em todas as epocas da humanidade, mantendo-se ate os dias atuais. Em 
cada epoca, conforme o contexto historico vivido pelos povos e conforme o 
pensamento estabelecido para tal, sempre foi algo natural, vivido por todos e 
tambem utilizado como um instrumento com um carater educativo para o 
desenvolvimento do individuo. 

Desta forma, tendo em vista as mudanças sociais que aconteceram na 

sociedade ao longo do tempo e considerando que o lúdico sempre esteve presente 

na história humana, se adequado ao contexto social no qual estava inserido, verifica- 

se a importância em voltar o olhar para a historicidade desta ferramenta. 

 

2.2. HISTORIA DO LÚDICO 

Frente as transformações ocorridas na sociedade nas últimas décadas, 

verifica-se que o modelo educacional acompanha a essas transformações, rompendo 
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cada vez mais com o projeto educacional voltado a métodos tradicionalistas, assim 

como a maioria dos professores foram educados. 

Nessa perspectiva, o lúdico sempre foi presente no cotidiano das pessoas, 

sendo que não havia uma distinção entre quais atividades eram designadas para cada 

faixa etária, sendo que tanto os adultos como as crianças praticavam a atividade 

lúdica, inclusive as vestes eram semelhantes, porque as crianças eram vistas como 

espécies de adultos em miniatura. A compreensão da criança como sujeito de direito 

dentro de suas especificidades se deu a partir do momento em que se reconheceu a 

vulnerabilidade e fragilidade delas, não podendo compará-las com adultos. 

(BIANCHINI; GOMES; ARRUDA, 2015) 

Sob esse enfoque, se vislumbra que essas ações eram comuns para ambos 

e, por isso, os brinquedos surgiram como forma de representação de objetos do 

cotidiano dos adultos, sendo que as crianças, por seus pensamentos pessoais, que 

lhe atribuíram a significação hoje conhecida. 

Além disso, destaca-se que os filósofos gregos (Sócrates, Aristóteles, por 

exemplo) ensinavam seus discípulos por condutas ligadas a uma noção lúdica, 

verificando assim, os primórdios da aplicação do lúdico como ferramenta de 

aprendizagem. (BROUGÈRE, 1998) 

É nessa perspectiva que o lúdico surge no âmbito escolar. Não como um mero 

passatempo para ocupar os educandos ou uma atividade sem propósito, que está ali 

simplesmente por estar, mas como uma ferramenta apta a dar um suporte ao 

professor no processo de ensino e aprendizagem. 

Tendo em vista essas colocações, destaca-se a relevância em diferenciar 

alguns termos presentes na amplitude da ludicidade, pois são temas de recorrentes 

confusões, particularizando os jogos, brincadeiras e brinquedos. 

 

2.3 DIFERENCIAÇÃO DOS TERMOS: JOGAR, BRINCAR E OS BRINQUEDOS 

É frequente que haja confusão entre os jogos, brincadeiras e os brinquedos, 

pois apesar de a primeira vista parecerem semelhantes, estes possuem 

características próprias que os particulariza frente aos demais institutos. 

Nesse contexto, Bianchini, Arruda e Gomes (2015) destacam que a depender 

do país em que a filosofia lúdica é aplicada, sua concepção poderá ser mais ampla ou 
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mais restrita, facilitando ou dificultando o processo de conceituação e diferenciação 

entre os mesmos. 

Assim sendo, no Brasil, que adotou o português como idioma oficial, evidencia 

como mais fácil para proceder a diferenciação entre essas categorias, enquanto no 

francês, por exemplo, se torna mais complicado, em razão das particularidades da 

língua francesa. 

Diante disso, antes de se destacar as diferenças, é importante demonstrar a 

semelhante que se verifica entre o jogar e o brincar. Ambos são vistos como uma 

ação, mas não de um modo genérico, mas como uma ação que se classifica e 

diferencia das demais como sendo lúdica. 

Partindo para a diferenciação, o jogo se mostra como uma ação que já possui 

regras previamente determinadas. Enquanto as brincadeiras são atividades livres e 

espontâneas. Sendo que em razão disso, Bianchini, Arruda e Gomes (2015) 

diferenciam e explicam esses termos da seguinte forma: 

A diferença é que, enquanto no brincar a ação do sujeito expressa-se de 
modo espontâneo, no jogar a ação está estruturada com regras diversas. 
Silva (2003) explica que brincar e jogar são verbos que em português não 
têm significados tão amplos quanto os seus correspondentes em inglês e 
francês, por isso é mais fácil de diferenciá-los. Mas, embora pareça fácil 
entender sua definição no cotidiano da língua portuguesa, muitas vezes os 
verbos brincar e jogar são confundidos e, quando presenciamos confusões 
na utilização dos termos, a melhor maneira de compreender o sentido de 
brincar e jogar será se o analisarmos dentro do contexto social e cultural em 
que foi empregado (HENRIOT, 1983, 1989; BROUGÈRE, 1998; SILVA, 2003). 
Por exemplo: Biscoli (2005, p. 25) define a brincadeira ou o brincar como uma 
“ação que a criança tem para desempenhar as regras do jogo na atividade 
lúdica”. 

Finalizando, os brinquedos são reflexos das significâncias que as crianças 

lhes projetam, podendo pegar um objeto do cotidiano e usá-lo como brinquedo. Por 

exemplo, com uma garrafa de plástico fazer um carrinho e se divertir com aquilo. 

Além de refletir as opiniões e sentimentos da criança, ou seja, uma peteca 

pode vista como algo sem importância ou que não possua um viés satisfatório para 

as crianças que a pegam hoje em dia, mas na época de seus avós ou pais era um 

instrumento que causava diversão. 

Frente ao exposto, se verifica que o lúdico é um conceito amplo, ou seja 

polissêmico, mas que possui características que diferenciam os jogos enquanto regras 

predeterminas, as brincadeiras como atividades espontâneas e os brinquedos como 
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instrumentos que auxiliam aos jogos e às brincadeiras, sendo que o jogar e o brincar 

tem como similaridade serem uma ação lúdica. 
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3 O LÚDICO NA PRÁTICA ESCOLAR 

Um dos obstáculos em se garantir um processo de ensino e aprendizagem de 

qualidade, consiste no fato de que muitas vezes os alunos se mostram como 

desinteressados pelos conteúdos ou, ainda, acreditam que determinada disciplina é 

muito difícil e, por isso, não se aventuram em tentar compreendê-la. É para solucionar 

isso que o lúdico surge como uma ferramenta pedagógica visando estimular o 

desenvolvimento do aluno. 

Toda atividade na Educação Infantil deve ser pensada, planejada e elaborada 
de acordo com a necessidade apresentada por cada faixa etária. Deve 
permitir que as crianças usem estratégias, estabeleçam planos, descubram 
possibilidades, isto é, a brincadeira deve ser permeada por diversas situações 
problema. A ludicidade quando aplicada com objetivos pertinentes permite 
sua adequação para as demais áreas do conhecimento, representadas nesse 
contexto pela Matemática. (BERTOSO, 2010, p.05) 

Nesse sentido, conforme Biachini, Gomes e Arruda (2015, p.20), os jogos e 

as brincadeiras são ferramentas que contribuem para o desenvolvimento de várias 

habilidades no indivíduo que as pratica, dentre elas destaca-se a autonomia para 

realização das atividades e a sociabilidade, ao permitir que a criança interaja com seu 

grupo e com as demais pessoas nesses momentos tidos como lúdicos. 

A partir dessa visão é possível destacar que é muito importante para o aluno, 

desde a educação base, formar competências ligadas aos aspectos sociais e a 

autonomia, porque o homem é um ser social e, por isso, precisa estar inserido no 

grupo e que possa interagir no mesmo, além disso, a autonomia estimula a formação 

de um raciocínio crítico para o futuro cidadão. 

Nesse sentido, conforme Piaget (apud KISHIMOTO, 1998), o brincar é uma 

atividade/ação de muita relevância para desenvolver as competências nas crianças, 

inclusive aquelas ligadas à moral para criança, porque é por via delas que é possível 

que haja a compreensão das normas constantes nas atividades. A teoria Piagetiana 

esclarece que o lúdico constitui-se como a origem obrigatória das atividades 

intelectuais do sujeito, configurando-se como imprescindível para o trabalho 

pedagógico. 

Ademais, no que concerne ao brinquedo, verifica-se que ele atua como um 

suporte para a brincadeira, ou seja, é por meio dele que a criança exterioriza seus 

sentidos e emprega na atividade de brincar, passando a dar sua própria significância 

àquela atividade e formulando imagens. No que concerne a essas últimas, conforme 

Hutim (2010, p.12) destaca que essas imagens “fazem parte da cultura a ser 
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assimilada pela criança, ela pode transformar, criar e recriar suas próprias 

significações, por meio da manipulação”. 

Nesse enfoque, levando em consideração o amadurecimento pelo qual a 

criança passa, cada vez mais é observado um fenômeno de transportar a imaginação 

para a realidade, sendo capaz de resolver algumas problemáticas que lhes vão 

surgindo em seu cotidiano. Ressalta-se que conforme o nível de amadurecimento, 

cada vez mais vai aumentando o nível das situações apresentadas. 

Desta forma, a prática docente deve possuir um viés lúdico, buscando 

desenvolver competências no espaço escolar. Assim, o educando conforme se 

desenvolve fisicamente, há uma ampliação de suas habilidades, requerendo cada vez 

mais que o lúdico seja diversificado, indo além da simples observação e do faz-de- 

conta, começa a voltar o olhar para os problemas do seu mundo e o que acontece ao 

seu redor. 

A criança vai se desenvolvendo á medida que seu crescimento fisiológico se 
desacelera e ela adquire prática em ampliar suas habilidades sensórios 
motoras. À medida que as atividades lúdicas da criança se diversificam, ela 
usa a linguagem não apenas para identificar objetos e atividades, como 
também para se empenhar em diversas transformações tipo “faz-de-conta”. 
[…] Sua fantasia transporta-a para dentro de muitas situações resolvendo 
assim vários problemas do seu mundo. A maior facilidade em um repertório 
de habilidades motoras ajuda a criança a adquirir competência nas atividades 
cotidianas. A partir de dois anos e meio, a criança pode folhear uma revista, 
construir uma torre de cubos consequentemente tomar conta de algumas das 
necessidades fisiológicas e expressar verbalmente alguns de seus desejos. 
Agora, a criança tem “mais tempo” para conseguir e refinar os controles 
neuromusculares. 

Tendo em vista isso, por meio da inserção da ludicidade no ambiente escolar, 

é possível fazer com que o professor possa conhecer os alunos além da relação 

professor-aluno, mas como sujeitos em sua essência, pois nesses momentos de 

descontração, a criança revela vários traços de sua personalidade, permitindo que 

haja a superação de desafios e a facilitação da interação entre esses agentes, sendo 

que quanto mais cedo for inserida (educação infantil) melhores podem ser os 

resultados para o desenvolvimento das competências desses sujeitos. (ALMEIDA, 

2006) 

Desta forma, ressalta-se que o uso da ludicidade na educação infantil não 

deve ser empregada de modo irrestrito e em qualquer ocasião. Pelo contrário, 

ferramentas como os jogos e as brincadeiras devem ser inseridos quando for 

compatível com a proposta pedagógica, pois conforme salienta Antunes (1998, p. 18) 
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“a utilização dos jogos devem ser somente quando a programação possibilitar, 

somente quando se constituírem em um auxílio eficiente, ao alcance de um objeto 

dentro dessa programação”. 

Nesta perspectiva, a criança com idade inferior a três anos percebe o lúdico 

como algo inseparável do contexto vivido, ou seja, ela não é capaz de separar o real 

do imaginário, o que para Vygotsky (apud KISHIMOTO, 1997) permite que a mesma 

utilize a ludicidade como vivência, a qual permite a autoconfiança. 

No que tange às crianças com idade superior a esta há uma particularidade 

de função que o lúdico configura, pois surge a possibilidade de se estabelecer um 

direcionamento desta ação para o desenvolvimento das competências, ou seja, 

enquanto as crianças com menos de três anos brincam por brincar, aquelas que 

passaram dessa idade, no contexto escolar, podem ter o lúdico como um ferramenta 

de aprendizagem apta a desenvolver competências. Desse modo, ressalta-se que na 

educação infantil os jogos podem ter uma outra significado, qual seja: 

o jogo representa a possibilidade de eliminar o excesso de energia represado 
na criança, para que ela possa colocar para fora toda aquela energia 
acumulada dentro de se. Os jogos e brincadeiras ajudam na preparação das 
crianças para a vida futura, na sua opção de escolhas para ser seguida, ainda 
se compara com o instinto herdado do passado. Teve em quem se espelhar, 
e seguir o mesmo caminho. Até mesmo um elemento fundamental para o 
equilíbrio emocional da criança, onde ela consegue se expressar através das 
brincadeiras e jogos praticados por ela com seu desenvolvimento próprio. 
(BIANCHINI;ARRUDA;GOMES, 2015, p.34) 

Assim sendo, extrai-se que por meio dessas ferramentas, a criança pode 

descarregar a energia que acumula, bem como contribuem para que haja uma 

preparação para sua vida adulta, auxiliando em suas tomadas de decisões que estão 

por vir (autonomia) sua relação com as demais pessoas (sociabilidade). 

Nesse sentido, conforme salienta Freire (2011, p.162-163), deve haver uma 

prática reflexiva por parte do professor, analisando o contexto social no qual aquele 

aluno está inserido para colocar em execução o seu projeto pedagógico. Assim, deve 

ser evitada a educação considerada como “bancária”, em que o conhecimento é 

depositado no aluno, destacando que: 

Critiquei e continuo criticando aquele tipo de relação educador-educando em 
que o educador se considera o exclusivo educador do educando. Em que o 
educador rompe ou não aceita a condição fundamental do ato de conhecer 
que é a sua relação dialógica […]. O diálogo entre professoras ou professores 
e alunos ou alunas não os torna iguais, mas marca a posiçã democrática entre 
eles ou elas. Os professores não são iguais aos alunos por n razões, entre 
elas porque a diferença entre eles os faz ser como estão sendo. Se fossem 
iguais, um se converteria no outro. O diálogo tem significação prciamente 
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porque os sujeitos dialógicos não apenas conservam sua identidade, mas a 
defendem e assim crescem um com o outro. O diálogo, por isso mesmo não 
nivela, não reduz um ao outro. Nem é favor que um faz ao outro. Nem é tática 
manhosa, envolvente que um usa para confundir o outro. Implica, pelo 
contrário, um respeito fundamental dos sujeitos nele engajados, que o 
autoritarismo ou não permite que se constitua. Assim também a 
licenciosidade, de forma diferente, mas igualmente prejudicial. (FREIRE, 
2011, p.162-163) 

Sobre a relação da criança com o mundo que a rodeia como forma de 

promoção por meio do lúdico, Hutim (2010, p.19) destaca que está ação vem sendo 

aplicada “para ajudar a criança no seu desenvolvimento, é uma contribuição para seu 

crescimento como pessoa. Onde se expressa sua vontade e sua emoção, olhando 

para o lado do lúdico ele auxilia a criança a todo momento.” 

A criança tem que vivenciar o lúdico na sua infância, deve passar por este 

aprendizado, na sua vida como base no seu futuro. De crescimento, educação que só 

vem a contribuir de forma positiva para sua vida social como cidadão. Diante dessa 

perspectiva, é possível verificar que o emprego da ludicidade na educação pode 

contribuir para o desenvolvimento da competência ligada à sociabilidade das crianças, 

permitindo seu crescimento como pessoa, servindo como alicerce para sua fase 

adulta na qual estabeleça seus contatos sociais. 

Desta forma, compreende-se o lúdico na educação infantil como uma 

importante fonte, inclusiva para desenvolver habilidades que lhes serão muito úteis 

em sua vida adulta, porque lhe permitirão a tomada de decisões a partir de seus 

próprios julgamentos aliados ao raciocínio sobre determinada questão. 

O lúdico como atividade que desenvolve a autonomia e a sociabilidade, 

permite evidenciar que essa autonomia contribui para a autoafirmação dessa criança, 

em poder ter certeza das suas atitudes e realizar as atividades por conta própria, sem 

precisar, necessariamente, que a todo momento alguém esteja lá para ajudá-la. 

Assim como a sociabilidade se revela, como a relação que essa criança pode 

desenvolver com todos que a cerca, permitindo que sua vida em sociedade seja mais 

tranquilidade e que haja a cooperação de outras pessoas, bem como garantir-lhe o 

seu reconhecimento como cidadão. 
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4 A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

A matemática pode se demonstrar na maioria das vezes como entediantes 

para os alunos, ou de difícil compreensão, razão pela qual poucas pessoas se 

identificam com essa matéria. Por isso, a ludicidade pode se revela como uma 

importante estratégia no processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, conforme Bianchini, Arruda e Gomes (2015), o papel da 

ludicidade é fundamental, pois o brincar está sempre presente na essência de uma 

criança, a ludicidade está apontada como colaboradora para a aprendizagem com um 

diferencial, pois ela pode ser usada em todas as áreas do saber contribuindo 

positivamente no desenvolvimento do educando, ela aprende ao brincar de uma forma 

mais dinâmica. 

O ato de praticar o lúdico faz o educando experimentar, explorar um mundo 

dinâmico e com muitas possibilidades de aprender brincando, além de possibilitar a 

troca de experiências no espaço escolar. Existem várias maneiras de aprender e 

quando conduzidas pela ludicidade a eficácia no aprendizado é maior, pois colocam 

em prática as habilidades das crianças e elas praticam coisas novas de forma 

diferente, com o lúdico abre várias possibilidades como ferramenta de ensino na 

aprendizagem. Assim, compreende-se que “o lúdico é uma necessidade básica da 

personalidade, do corpo e da mente, faz parte das atividades essenciais da dinâmica 

humana” (FEIJÓ, 1992, p.20) 

Com a ludicidade presente no aprendizado o educando passa a desenvolver 

melhor suas capacidades motoras e mentais tais como: sua percepção, consciência 

e personalidade. O educando é receptor de estímulos e incentivos que faz com que 

facilite o seu aprender e por meio do lúdico ele passa a absorver informações de forma 

mais eficaz. 

Desta forma, ressalta-se que o brinquedo possui uma função lúdica, conforme 

Kishimoto (2003, p.37), tal ferramenta proporciona diversão, prazer e até desprazer, 

quando escolhido voluntariamente a função educativa, o brinquedo ensina qualquer 

coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão 

do mundo. O brincar e jogar são dotados de natureza livre típica de uns processos 

educativos. Como reunir dentro da mesma situação o brincar e o educar. Essa é a 

especificidade do brinquedo educativo. 
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O brinquedo não é um simples objeto quando se é utilizado no processo 

educativo, pois tem mais chances de chamar atenção do indivíduo para a 

aprendizagem, desse modo o educando aprende brincando e assim sente prazer ao 

aprender usando o brinquedo como meio lúdico que chama atenção da criança 

através da diversão. 

Desta forma, ressalta-se que o a ludicidade ao ser inserida no contexto 

educacional, deve atender a uma proposta pedagógica, buscando promover o 

processo de ensino e aprendizagem de modo satisfatória e garantir o desenvolvimento 

do aluno em vários níveis, portanto, a mesma não se caracteriza como um mero 

passatempo. Sendo necessário, portanto, compreender o papel das brincadeiras 

lúdicas e a relação estabelecida entre a criança e a ludicidade. 

Na educação infantil as atividades lúdicas são essências nas salas aulas, são 

muito usadas pelo professor essas atividades são brincadeiras que ajudam no 

aprendizado do educando exemplo de algumas atividades: Desenhar, jogos, cantos 

para leitura, passeios, dramatizações, musicalização, danças, construir 

coletivamente, teatro com fantoches entre outros. 

As brincadeiras lúdicas podem ser qualquer uma dessas citadas a cima, são 

atividades que exploram o conhecimento das crianças e elas ganham um diferencial 

quando é bem dirigida e explorada passando para as crianças algo inovador que 

acrescente no seu desenvolvimento, que chame a atenção para o aprendizado. 

(BIANCHINI; ARRUDA; GOMES, 2015, p.30) 

Nesse sentido, é possível observar que existem vários benefícios que as 

brincadeiras lúdicas podem trazer para os educandos, conforme Cunha (2001, p.14), 

dentre esses se pode destacar: desenvolvimento de comportamentos, 

desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento, o aprimoramento de habilidades 

e socialização. Asseverando que: “brincar desenvolve as habilidades da criança de 

forma natural, pois brincando aprende a socializar-se com outras crianças, desenvolve 

a motricidade, a mente, a criatividade, sem cobrança”. 

É por meio das brincadeiras lúdicas que o educando aprende a se socializar 

com outras crianças e começa a compreender o mundo a sua volta, elas criam noção 

do espaço em que vivem, desenvolvendo a motricidade a criança cria equilíbrio, 

desperta na criança a criatividade o interesse sem que o professor fique cobrando, o 

professor contribui de forma positiva e natural e a criança é estimulada com diversão. 
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Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 
identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se 
comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado 
papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas 
brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades 
importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. 
Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da 
interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais 
(BRASIL, 1998, p. 22). 

É na infância na faixa de 0 a 3 anos que é formada identidade e autonomia da 

criança onde ela vai começar a se conhecer, se identificar seu corpo, reconhecer sua 

própria imagem e conforme a criança vai aprendendo a se comunicar, a brincar ela 

começa a imaginar, entrar no mundo do faz de conta, da imaginação. A socialização 

acontece entre as crianças por meio da interação, do brincar com outras crianças e 

aprendem sobre regras que na brincadeira também tem que saber esperar a vez do 

outro e etc. 

Desta forma, conclui-se que as brincadeiras lúdicas são atividades que o 

professor tem disponível para usar em sala fazendo com que o aprendizado se torne 

mais fácil e prazeroso para a criança. A ludicidade traz motivação e interesse à criança 

através das brincadeiras, são notórios os resultados com a interação do lúdico na 

aprendizagem da criança, proporcionando a certeza de que o lúdico deve cada vez 

mais fazer parte do cotidiano das escolas. 

A sociedade muitas vezes não conhece o papel da ludicidade, em muitos 

casos não sabem nem o que é a ludicidade, acham que o ato de brincar é uma simples 

distração, quando na verdade é o que estimula as crianças, estimula o 

desenvolvimento, suas habilidades, tudo através das brincadeiras lúdicas que são até 

desvalorizadas por pais sem conhecimento e entendimento do que é a ludicidade, de 

que o fato da criança brincar ela está se desenvolvendo de forma natural e eficaz. 

A educação lúdica contribui e influência na formação da criança, 
possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, 
integrando-se ao mais alto espirito democrático enquanto investe em uma 
produção séria do conhecimento. A sua prática exige a participação franca, 
criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte 
compromisso de transformação e modificação do meio (ALMEIDA, 2003, 
p.41) 

A ludicidade é facilitadora no processo de ensino aprendizagem, o pedagogo 

sabe a importância que a ludicidade tem para a criança, sabe porque a criança precisa 

da ludicidade, pois quando uma criança não brinca ela não se desenvolve como as 
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que brincam, a criança que não tem contato com brincadeiras lúdicas acaba não tendo 

uma boa socialização, dificultando o seu desenvolvimento e a sua formação. 

A importância das brincadeiras lúdicas hoje nas escolas vem crescendo cada 

vez mais, pois os pedagogos sabem que a criança precisa do ensino com a diversão 

da brincadeira para ter um bom desenvolvimento, porque a criança quando brinca 

expõe suas características tornando assim mais fácil para o professor conhecê-la e 

assim ajudá-la no seu desenvolvimento. Assim sendo, “vale a pena lembrar que a 

oportunidade de brincar livremente por si só já traz efeitos positivos para o 

desenvolvimento das crianças” (MALUF, 2003, p. 13). 

Portanto, o uso do lúdico no contexto do ensino da matemática, destaca-se 

que: 

O jogo é um recurso de aprendizagem indispensável nas aulas de 
matemática e que no contexto escolar deveria se integrar ao programa de 
forma séria e rigorosa, planificando as seções de jogo: selecionar os jogos 
que deveriam ser usados, concretizar a avaliação das atividades lúdicas, etc. 
Somente assim, o jogo deixará de ser um instrumento metodológico 
secundário usado unicamente como prêmio aos alunos mais ágeis na 
realização das tarefas escolares. Aprender por meio do jogo é um direito de 
todas as crianças [...]. (ANGEL, 2009, p.01) 

Sendo assim, a criança quando brinca livremente já está adquirindo benefícios 

para o seu desenvolvimento, pois o ato de brincar faz com que ela estimule a sua 

criatividade e imaginação, trazendo à tona para a sua brincadeira todas as suas 

vivências, elas criam histórias a partir do que elas vivem em casa e colocam isso em 

suas brincadeiras criando e recriando. 

Frente ao exposto, por meio das atividades lúdicas, é possível desenvolver 

várias competências nos educandos que lhe serão muito úteis em sua fase adulta, 

porque permite que essas crianças aprendam brincando, sem que isso se torne 

extremamente formal e desagradável, mas de modo que as crianças, enquanto 

brincam, estão adquirindo conhecimento e nem se dão conta disso, em razão do 

prazer e significado que a ludicidade pode representar para ela, fazendo com que o 

sinta como algo em seu íntimo que se reflete para o mundo exterior. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme visto ao longo do trabalho, os profissionais da educação se 

deparam com grandes desafios para a concretização de um efetivo processo de 

ensino e aprendizagem. Em razão disso, a ludicidade surge como uma forma de 

contribuir para a construção do conhecimento, dirimindo a falta de interesse que 

muitas das vezes podem se manifestar nos educandos, para a realização das 

atividades, principalmente no que se refere à aprendizagem da matemática. 

Nesse sentido, verificou-se que a utilização da ludicidade no espaço escolar 

deve estar devidamente relacionada à prática pedagógica, visando que o lúdico tenha 

um viés pedagógico, porque pode haver situações em que uma ação é lúdica, mas 

que não tem um objetivo relacionado à educação, devendo haver um planejamento 

da escola para o trabalho com essas ferramentas, bem como articular a ludicidade 

com as práticas metodológicas adotadas no espaço escolar. 

Portanto, ressaltou-se que deve haver uma adequação à metodologia 

utilizada no espaço escolar, visando a inserção de tais atividades, porque por meio 

desta prática há a presença de sensações como de prazer e significância, fazendo 

com que essa criança que pratica tais atividades, estabeleçam uma melhor relação 

com a sociedade e o meio que a cerca. 
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O ALUNO COM PARALISIA CEREBRAL E SUA INSERÇÃO NO 
ENSINO COMUM NOS PRIMEIROS ANOS DE ESCOLARIZAÇÃO 

Ana Maria Galdino da Silva 

 

RESUMO 

 

A escola busca por meio de suas práticas promover o respeito às pessoas em suas 

diversidades, estabelecendo um ensino que possibilite o desenvolvimento integral dos 

indivíduos independente de qualquer comprometimento. Vigotski, (1989) afirma que o 

futuro de uma criança com paralisia cerebral dependerá muito das possibilidades que 

ela venha a ter na interação com o meio assinalando que concomitantemente 

dependerá do tipo de tratamento que os profissionais atuantes desempenharão em tal 

situação, a prática escolar precisa contemplar os princípios da Educação Inclusiva, 

considerando o sujeito ativo (e interativo) no seu processo de conhecimento, já que 

ele não é visto como aquele que recebe passivamente as informações do exterior. 

Assim, no presente trabalho buscou discursar sobre o processo de inclusão dos 

alunos com Paralisia Cerebral nas escolas de Ensino Comum, concedendo-lhes uma 

participação ativa no processo sociopolítico-histórico-cultural da sociedade vigente e 

futura. O desenho metodológico encontra-se em caráter bibliográfico documental e 

delimitou enquanto áreas de pesquisa: Inclusão, Ensino Comum, Atendimento 

Educacional Especializado e Paralisia Cerebral. 

Palavras-chave: Interação; Paralisia Cerebral; Sócio- Histórico-Cultural. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação em geral cada vez mais, analisa a necessidade de que todos os 

alunos recebam uma educação de qualidade, voltada a atenção das suas 

necessidades individuais. A educação inclusiva reconhece a diversidade existente 

entre os alunos de uma classe, definindo que eles recebam uma educação de acordo 

com suas características, uma vez que incrementa as possibilidades de aprendizagem 

para todos 

Historicamente alguns pesquisadores associam a paralisia cerebral a atrasos 

no desenvolvimento cognitivo, para outros a criança com paralisia cerebral pode 
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apresentar um desenvolvimento intelectual compatível com o de crianças da mesma 

faixa etária. Em especial Vygotsky (1989), afirma que o futuro de uma criança com 

paralisia cerebral dependerá muito das possibilidades que ela venha a ter na interação 

com o meio assinalando que dependerá do tipo de tratamento que os profissionais 

atuantes desempenharão em tal situação. Assim pode-se compreender que o 

encaminhamento pedagógico desta criança é de suma importância para seu 

desenvolvimento acadêmico, metodologia, técnica e até mesmo conhecimentos não 

provenientes da área educacional certamente farão toda a diferença durante esse 

processo. 

Nesse sentido, o presente estudo justifica-se pela necessidade de 

complementação entre teoria e prática, desmistificando possíveis rótulos e lançando 

luz sobre algumas possibilidades e caminhos a serem percorridos objetivando a 

efetiva inclusão dos alunos com paralisia cerebral nas escolas de ensino comum. 

Independente do talento, cultura, classe social ou ainda deficiência o ensino 

deve constituir-se de uma prática em que ocorra a inclusão de todos, uma prática em 

que o ambiente escolar, isso inclui desde o público interno e externo atendam às 

necessidades específicas de cada educando possibilitando o acesso à educação para 

todos. Para tanto, como o processo de inclusão dos alunos com paralisia cerebral 

dentro das escolas, surge a seguinte problemática: De que maneira torna-se possível 

desenvolver estratégias que promovam a inclusão de alunos com paralisia cerebral 

nos primeiros anos de escolarização com vistas à promoção de sua aprendizagem? 

Para um melhor andamento do trabalho e com o intuito de responder-se a 

problemática lançada, elencou-se como Objetivo Geral estudar acerca do processo 

de inclusão dos alunos com paralisia cerebral nas Instituições de Ensino Regular. Com 

o intuito de uma melhor compreensão por parte do leitor sobre o tema ápice deste 

estudo, subdividiu-se o objetivo geral em Objetivos Específicos, sendo estes: 

Compreender características estruturais e também processos legais que permeiam a 

educação inclusiva; Conhecer a estruturação da aprendizagem em crianças com 

comprometimento intelectual na perspectiva de Padilha e Vigotski ; Compreender de 

que maneira o Atendimento Educacional Especializado se faz importante no processo 

de inclusão pedagógica. 

A fim de cumprir os objetivos deste Trabalho de Conclusão de Curso, utilizou- 

se para tal a metodologia de pesquisa bibliográfica e documental. No primeiro 
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momento foi realizada revisão da literatura, leitura de livros, revistas e sites 

específicos, releitura de textos e material de apoios disponibilizados na plataforma de 

estudos para aprofundamento e embasamento teórico, autores como Braga (2005), 

Vygotsky (1998) e Wallon (1970) posteriormente análise das leituras selecionadas e 

por fim a produção do trabalho. 
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2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: CONTEXTO HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO 

Aqui são apresentadas de forma geral, as bases históricas da educação 

especial ao longo do desenvolvimento da sociedade, contextualiza o panorama 

mundial e nacional e destaca os aspectos legais que a fundamenta. Elenca também 

as principais características do das pessoas com necessidades educacionais 

especiais e os aspectos relacionados ao convívio familiar, escolar e social. 

O tratamento dispensado as pessoas com necessidades especiais passou por 

momentos distintos ao longo da história da humanidade. Amaral (1994, P.14) e 

Amiralian (1986, P. 2), relatam que na sociedade Primitiva e Antiga o deficiente era 

visto como uma aberração da natureza e por isso deveria ser sacrificado, exterminado. 

Já na Idade Média, tinham a crença de eram sobrenaturais e então eram tratados 

como magos, feiticeiros e então eram exilados. No período Moderno, surgiu Moderna 

surgiu a consciência de que precisavam ajudá-los e então prestavam-lhes proteção e 

atendimento assistencial ligado a entidades cristãs e de caridade (AMARAL, 1994. 

AMIRALIAN, 1986). 

A sociedade contemporânea vivencia o movimento de integração e inclusão, 

fenômeno este considerado um novo paradigma da atualidade. Em 1948, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos estabeleceu que todos os indivíduos, 

deficientes ou não, têm direito a educação. A partir de então, surgem várias 

discussões a respeito do tema inclusão social e educacional. Em uma de suas 

passagens salienta que: 

As escolas regulares seguindo esta orientação inclusiva constituem os meios 
mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando 
comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e 
atingindo a educação para todos [...] (UNESCO, 1994, P. 2). 

Em nosso país, a Constituição Federal de 1988 determina que a educação é 

um direito de todos, sendo um dever do Estado proporcionar educação especializada 

na rede regular de ensino. Este direito também é reforçado pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente em 1990, influenciando as políticas públicas a compor uma 

legislação específica para a educação inclusiva (BRASIL, 2007). 

O Decreto 3298 de 20/12/1999 regulamenta a lei 7.853/89, que beneficia a 

integração da pessoa com deficiência dando-lhe o direito de receber educação dentro 

das escolas de ensino regular. Mas para tanto as escolas devem proporcionar 
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condições ao atendimento educacional especializado a estes alunos. De acordo com 

a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação (MEC/SEESP): 

A educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, em 
defesa dos direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e 
participando sem nenhum tipo de discriminação. É fundamentado nos direitos 
humanos onde conjuga a igualdade e diferença como valores indissociáveis 
(BRASIL, 2007). 

As ações para o atendimento as pessoas com necessidades educacionais 

especiais, são definidas pelas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial com a 

Resolução 02/2001 e, mais recentemente o decreto nº. 7480 de 16/05/2011, que 

pressupõe também um suporte técnico e financeiro para ampliar a oferta do 

atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, matriculados na rede 

pública de ensino, desde a infância até o ensino superior (BRASIL, 2011). 

 

2.1 PARALISIA CEREBRAL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A Associação de Paralisia Cerebral do Brasil aponta a seguinte definição para 

Paralisia Cerebral: 

A Paralisia Cerebral (PC) descreve um grupo de desordens do movimento e 
da postura, causando limitações nas atividades. São atribuídas a distúrbios 
não progressivos que ocorrem no cérebro em desenvolvimento. As 
desordens motoras da PC, são acompanhadas geralmente por alteração nas 
sensações, percepção, cognição, comunicação, comportamento, epilepsia e 
problemas muscoesqueléticos secundários. (ROSENBAUM, 2007;49:9-14.) 

Em consonância, o documento do Ministério da Educação: A inclusão escolar 

de alunos com necessidades educacionais especiais, aponta que: 

O termo paralisia cerebral é usado para definir qualquer desordem 
caracterizada por alteração do movimento secundária a uma lesão não 
progressiva do cérebro em desenvolvimento. O cérebro comanda as funções 
do corpo. Cada área do cérebro é responsável por uma determinada função, 
como os movimentos dos braços e das pernas, a visão, a audição e a 
inteligência. Acontece durante a gestação, durante o parto ou após o 
nascimento, ainda no processo de amadurecimento do cérebro da criança. É 
uma lesão provocada, muitas vezes, pela falta de oxigenação das células 
cerebrais. A pessoa com paralisia cerebral tem inteligência normal, a não ser 
que a lesão tenha afetado áreas do cérebro responsáveis pelo pensamento 
e pela memória. Se a pessoa com paralisia cerebral tiver sua visão ou audição 
prejudicada pela lesão, terá dificuldades para entender as informações como 
normalmente são transmitidas; se os músculos da fala forem atingidos, terá 
dificuldade para comunicar seus pensamentos ou necessidades. Quando tais 
fatos são observados, a pessoa com paralisia cerebral pode ser 
erroneamente classificada como deficiente mental ou não inteligente 
(BRASIL, 2006, P.18). 
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Assim, pode-se compreender que "Paralisia Cerebral" não significa que o 

cérebro ficou paralisado, existe alteração motora ocasionada por uma lesão no 

cérebro, ou seja, dizer que uma criança possui paralisia cerebral significa que ele - o 

cérebro - não comanda corretamente os movimentos do corpo, não manda ordens 

adequadas para os músculos, em consequência da lesão sofrida. Algumas alterações 

acontecem em formas anatômicas e outras fisiológicas, marcando o indivíduo, muitas 

vezes pelo ponto de vista social, e podem causar maiores lesões que as corporais. 

Compreendido os conceitos acima apresentados, serão explicitados os 

problemas de aprendizagem que podem se manifestar nos alunos com paralisia 

cerebral. Desta maneira, quase em sua totalidade referem-se a distúrbios no 

desenvolvimento motor, da atenção, da percepção, da aritmética, das habilidades 

sociais e do autoconceito. Segundo Telford&Sawrey (1984) os distúrbios 

mencionados acima podem dividir-se em duas categorias gerais, a saber: distúrbios 

de aprendizagem relativos ao desenvolvimento; distúrbios de aprendizagem 

acadêmica. 

Relacionados ao desenvolvimento destacam-se os seguintes problemas de 

aprendizagem: atenção, memória, percepção e falhas perceptivas e motoras. 

Separados ou concomitantemente podem contribuir para muitas outras dificuldades 

de aprendizagem sendo rotulados pela literatura, de distúrbios primários. Nesse 

contexto os distúrbios de pensamento e linguagem são tidos como secundários, 

desenvolvem-se juntamente com dificuldades de recordar-se, de reagir a alguma 

coisa e tornar-se ciente de relações espaciais, conceitos e objetos (AMARAL, 1994). 

Existem muitas relações entre os distúrbios de desenvolvimento e os 

acadêmicos. Estudos de caso acerca da aprendizagem dos alunos com paralisia 

cerebral apontam que os prejuízos podem ocorrer nos campos leitura, aritmética e 

escrita e requer por parte dos professores, uma observação cuidadosa para se 

encontrar as causas mais profundas. Segundo Braga (1995) os distúrbios de 

aprendizagem acadêmica referem-se a um bloqueio ou a inibição significativa para a 

aprendizagem da escrita, leitura e aritmética. Em contrapartida, os distúrbios de 

aprendizagem relacionados ao desenvolvimento compreendem os desvios no 

desenvolvimento numa série de funções linguísticas e psicológicas. Por vezes, tais 

distúrbios estão ligados à paralisia cerebral, contudo, a ligação entre ambos os fatores 

nem sempre é nítida. Em muitos casos, a relação entre os problemas do 
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desenvolvimento e os problemas acadêmicos pode ser descrita como uma ausência 

de habilidades necessárias para a apropriação de conceitos (VIGOSKI, 2001). 

Ainda de acordo com o autoras crianças com paralisia cerebral necessitam de 

uma gama de estímulos que as possibilitem a adquirir específicas habilidades antes 

de terem sucesso no ambiente escolar: antes de aprender a escrever, as crianças 

com paralisia cerebral devem ser estimuladas, a desenvolver habilidades como a 

coordenação do movimento dos olhos e da mão, memória e capacidade de sequência; 

antes de iniciar o processo de leitura, essas crianças podem ter acesso a atividades 

que exercitem a discriminação visual e auditiva, a memória, a capacidade de perceber 

relações e capacidade de concentração (VIGOSKI, 2001). 

Para Werneckc (1998), os professores necessitam ficar atentos aos seguintes 

distúrbios de aprendizagem: 

- Distúrbios de linguagem: Dentre todos são os distúrbios mais comuns, 
observados ainda na primeira infância. Geralmente a criança com paralisia 
cerebral não fala como as demais crianças da mesma idade ou não responde 
adequadamente a ordens ou declarações verbais.- Distúrbios de 
pensamento: Os distúrbios de pensamentos são dificuldades para operações 
cognitivas de formação de conceitos, solução de problemas e associação de 
idéias. A solução de problema requer análise e síntese de informações e 
auxilia o aluno a reagir ou se adaptar a situações novas e diversas. A 
formação de conceitos é representada pela capacidade de classificar objetos 
e acontecimentos. É importante ressaltar que os distúrbios de pensamento 
estão diretamente ligados aos distúrbios da linguagem oral. - Falha de 
memória: As falhas de memórias auditiva e/ou visual são a incapacidade de 
lembrar o que foi ouvido, visto ou experimentado. As crianças com paralisia 
cerebral podem apresentar problemas acentuados de memória visual, por 
isso a necessidade de se estimula- las a ler por meio de um método que não 
se baseie na aparência visual da palavra. Da mesma forma, um distúrbio 
acentuado na memória auditiva pode interferir na alfabetização por método 
fônico e no desenvolvimento da linguagem oral.- Distúrbios de atenção A 
atenção é um pré-requisito necessário para aprender uma determinada 
tarefa. Refere-se à capacidade de selecionar alguns entre muitos estímulos - 
auditivos, táteis, visuais, cinestésicos. A atenção seletiva nos auxilia a limitar 
o número de estímulos que processamos a todo o momento. Na criança com 
paralisia cerebral o distúrbio de aprendizagem, ligado à atenção, pode levá-
la a manifestar um comportamento de movimento constante em que ela se 
mostre distraída, o que poderá prejudicar o controle da atenção de modo 
significativo (WERNECKC, 1998, p.89). 

De posse deste conhecimento, o professor pode elaborar estratégias que 

visem diminuir o impacto dessas dificuldades sobre o processo de ensino e 

aprendizagem das crianças. Planos de aula estruturados, bem elaborados que 

busquem ainda que dentro da diversidade contemplar as peculiaridades de cada 

indivíduo. A flexibilização e a adequação curricular devem ser considerar o significado 

prático e instrumental dos conteúdos básicos diferenciados, as metodologias de 
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ensino, os recursos didáticos e os processos de avaliação adequados ao 

desenvolvimento dos alunos com deficiência física (PERRENOUD, 1967) 

Assim, tratando-se das crianças com paralisia cerebral em grande maioria das 

vezes, o discurso giro sobre limitações físicas e não mentais, ou seja, muitos estão 

aprisionados em seus corpos, mas não em suas próprias mentes, esquecer ou 

simplesmente fingir que este fato não existe é negar a uma criança o conhecimento e 

uma maneira de emancipação pautada em um estereótipo ignorante e não verdadeiro; 

Compreender que as crianças têm características específicas e procurar conhecer 

bem cada uma delas é a caminho mais correto a se percorrer. 

 

2.2. INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO REGULAR 

Ao tratarmos superficialmente de alguns componentes da estrutura escolar no 

decorrer dos anos, verificamos claramente que a função primordial das instituições 

escolares é fornecer acesso e garantir a permanência qualitativa dos alunos no ensino 

regular, independente desta criança possuir ou não algum comprometimento ou 

limitação física, intelectual. 

Muito se fala sobre inclusão, mas de fato o que seria essa tal de inclusão? 

Matricular a criança e fisicamente garantir uma carteira dentro de uma sala não é 

inclusão; Realizar a equivalência idade/série sem contemplar o devido apoio 

pedagógico também não é inclusão; Atribuir-lhe o mesmo nível pedagógico dos 

demais alunos no sentido literal, sem real significado, jamais será inclusão. A inclusão 

realmente acontece quando a escola facilita a independência e autonomia, 

possibilitando aos discriminados a ocupação do seu espaço na sociedade. A escola 

deve valorizar o que eles são e o que eles podem ser (PERRENOUD,1967) 

De acordo com Vygotsky (1998), no processo de desenvolvimento do ser 

humano acontece uma interação entre os aspectos biológicos e culturais, de maneira 

que os seus processos psíquicos elementares estão pautados no substrato neural, ao 

mesmo passo que suas funções mais complexas têm uma influência mais significativa 

do contexto sociocultural do qual faz parte. A partir deste pressuposto podemos extrair 

dois contextos, é de se esperar que a criança com deficiência decorrente de uma lesão 

no sistema nervoso central apresente algumas dificuldades resultantes diretamente 

da lesão encefálica. Em uma segunda análise o fato de que a capacidade cognitiva 

não decorre simplesmente do substrato neural, também ou principalmente, das 
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condições concretas de vida de cada indivíduo. Todavia, a lesão encefálica 

simplesmente não é capaz de explicar a totalidade do desenvolvimento da criança 

com paralisia cerebral, uma vez que grande parte deste decorre das oportunidades 

que o meio social lhe oferece. Vygotsky (1983/1997) discursa sobre esta afirmação 

ao declarar que é no desenvolvimento cultural que se abre um caminho infinitamente 

maior de possibilidades para a compensação da deficiência. 

Tendo este discurso em pauta, é possível averiguar que diferentes elementos 

da vida da criança com deficiência podem interagir para dificultar seu desenvolvimento 

cognitivo: a incapacidade motora, que ocasiona a dificuldade de exploração do meio; 

a redução ou inexistência da comunicação com seus pais; a falta de oportunidades 

para brincar e participar de tarefas cotidianas. Por consequência, apesar de 

compreender que a criança com paralisia cerebral possa ter uma deficiência 

intelectual de origem orgânica, é necessário averiguar se o atraso no desenvolvimento 

conceitual não é decorrente da privação de experiências, de modo que este atraso 

não seja inquestionavelmente atribuído a um déficit cognitivo (VIGOTSKI,1983). 

Indiscriminadamente todos devem ter acesso às escolas comuns e essas por 

sua vez devem buscar uma pedagogia centralizada para a diferença se tornar 

acessível; A fim de que cada sujeito consiga se sentir capaz perante suas 

necessidades. A pedagogia deve caminhar junta a estes preceitos e dessa forma 

tornar a escola uma facilitadora das possibilidades às pessoas com necessidades 

especiais. 

Para os alunos com paralisia cerebral torna-se necessário que o educador 

possa utilizar algumas metodologias diferenciadas como comunicação alternativa e 

recursos de Tecnologia Assistiva. No desenvolver do trabalho o professor vai 

reconhecendo qual a melhor forma de abordagem para este aluno, talvez este sujeito 

não conseguirá desenvolver tarefas pedagógicas com uma turma muito grande, 

porém, com o uso de adaptação curricular e de recursos específicos é possível criar 

um ambiente favorecedor de suas aprendizagens, cada sujeito é único assim como 

sua subjetividade (SANCHES,2005) 

Sem contar no acolhimento desses alunos, atividades prazerosas que nos 

despertem mesmos sensações de compreensão e pertencimento do mundo ao seu 

redor, se levarmos em consideração esse pensamento teremos não uma sala com um 

aluno com deficiência e sim uma sala complexa com os mais diversos seres humanos, 
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cada um com suas peculiaridades, neste aspecto fica mais fácil realizar ações efetivas 

que busquem a igualdade na aquisição de conhecimento, inclusão não significa 

segregação e sim um novo olhar sobre a realidade de tal forma que cada um seja 

respeitado por aquilo que é e pode tornar a ser e não pelo que carrega consigo 

(SASSAKI,2007). 

Portanto, uma prática escolar baseada nesses princípios deverá, 

obrigatoriamente, considerar o sujeito ativo (e interativo) no seu processo de 

conhecimento, já que ele não é visto como aquele que recebe passivamente as 

informações do exterior (SASSAKI,2007). Entretanto, a atividade espontânea e 

individual da criança, mesmo sendo de extrema importância, não é suficiente para a 

apropriação dos conhecimentos acumulados pela humanidade. Assim, deve-se 

considerar também a importância da intervenção do professor (entendido como 

alguém mais experiente em termos de cultura) e, finalmente, as trocas efetivadas 

entre as crianças (que também contribuem para os desenvolvimentos individuais). 
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3 ESTRUTURAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM CRIANÇAS COM 

COMPROMETIMENTO COGNITIVO NA PERSPECTIVA DE PADILHA E VIGOTSKI 

Ao se discutir acerca de aprendizagem e todos os processos de aquisição de 

conhecimento por parte dos sujeitos, é necessário compreender que a definição de 

prática pedagógica é muito complexa, embora seja um tema que vem sendo discutido 

e analisado em várias áreas do conhecimento, analisa-lo sem considerar as 

experiências vividas no contexto social torna-se inviável, para isso é necessário uma 

visão mais ampla da vida social deste sujeito. 

Segundo Padilha (2005, P.69) uma prática de ensino que contribua para a 

construção do conhecimento reconhece “que as transformações acontecem por meio 

das relações concretas de vida, e somente nas relações sociais que pressupõem as 

necessidades de construção do conhecimento envolvidas nelas”. 

Neste contexto a autora refere-se o conhecimento caracteriza pelas relações, 

e baseia na cultura na capacidade de significa o mundo e objetos, as pessoas na 

história da vida social do sujeito com deficiência intelectual, em sua experiência na 

tentativa de compreende o desenvolvimento simbólico , cultura e histórica associada 

ao desenvolvimento cognitivo, o progresso no aspecto cognitivo é observado por meio 

de representação simbólica. 

Sobre esse aspecto, Bakhtin ressalta, (1992, p. 41): 

O conteúdo do símbolo autêntico aparece através do encadeamento 
mediador de um sentido que foi correlacionado com a ideia da totalidade 
universal (do conjunto universal cósmico e humano). O mundo tem um 
sentido. 

Ainda de acordo com Bakhtin(1992, P.53), no mundo simbólico é extrema 

importância a natureza social do signo, as palavras as ações são tidas como um 

processo de significação, “o ponto de partida de toda a transformação que ocorre no 

indivíduo, no curso de seu desenvolvimento, reside na sociedade, no domínio de seus 

aspectos culturais e históricos”. 

O ponto central de nossa investigação consistirá em estudar a passagem da 
influência social, exterior ao indivíduo, à influência social, interior ao indivíduo 
e trataremos de esclarecer os momentos mais importantes que integram esse 
momento de transição. (VYGOTSKY,1995, P. 87). 

Uma vez que seus estudos são pautados pela psicologia, Vigotski (1995) 

deixa uma referência como ponto de partida sobre uma investigação pelas 

experiências refletidas pelo individuo, o aluno com comprometimento cognitivo 
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constrói o conhecimento a partir das relações conforme o meio, assim o processo de 

construção do conhecimento vai adquirindo significados. Neste sentido a ação é o 

processo que contribui para o desenvolvimento da aprendizagem, o autor, 

salientauma busca de estratégias metodológicas que atendam os alunos com 

deficiência. 

Na visão de Oliveira, (1995, P. 60): 

É como se o processo de desenvolvimento progredisse mais lentamente que 
o processo de aprendizado; o aprendizado desperta processos de 
desenvolvimento que, aos poucos, vão tornar-se parte das funções 
psicológicas consolidadas do indivíduo. 

Assim, compreende-se que o processo de construção de prática direcionado 

à pessoa com deficiência, analisa primeiramente o meio na qual ela está inserida, ou 

seja, o ensino parte de um ponto de vista social e suas ações e se devem ser vistas 

na observação do professor a respeito da prática metodológica no processo de ensino 

e aprendizagem. Verifica-se a busca de uma análise relevante nas práticas 

pedagógica com possibilidades de construção de estratégias e procedimentos para 

que de fatos concretize o ensino e aprendizagem de aluno com deficiência intelectual. 

Vygotsky (1988, P.115) teoriza ainda que: 

[...] a característica essencial da aprendizagem é que engendra a área de 
desenvolvimento potencial, ou seja, que faz nascer estimula e ativa na 
criança um grupo de processos internos de desenvolvimento no âmbito das 
inter-relações com outros que, na continuação, são absorvidos pelo curso 
interior de desenvolvimento e se convertem em aquisições internas da 
criança. 

Na medida em que a aprendizagem caracteriza-se ativa na área de 

desenvolvimento mental ela vai se concretizando no processo de ensino, levando em 

conta as contribuições do histórico cultural. Nessa linha de pensamento, atribuir ações 

é algo importante para o desenvolvimento da aprendizagem, procedimentos 

fundamentais para o desenvolvimento cognitivo por meio da interação com o meio. 

Ainda no pensamento de Vygotsky (1988, P.116), é importante que o 

professor trabalhe as funções por meio das experiências de aprendizagem coletivas, 

favorecendo o amadurecimento dos conhecimentos que se encontram na zona de 

desenvolvimento proximal, que é “caracterizada pela distância existente entre o nível 

de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial do aluno”. 

A aprendizagem tem um papel fundamental para o desenvolvimento do 
saber, do conhecimento. Todo e qualquer processo de aprendizagem é 
ensino- aprendizagem, incluindo aquele que aprende aquele que ensina e a 
relação entre eles. (VYGOTSKY, 1988, P.117) 
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Assim, a prática pedagógica é formada por uma cadeia de processos que 

necessitam ser considerados, aqui ressalta-se a necessidade do professor conhecer 

a fundo o seu alunado, desta maneira estabelecer um conjunto de ações que 

realmente atendam suas necessidades será um processo mais significativo para o 

mesmo, as ações pedagógicas desta maneira estarão pautadas das suas 

necessidades específicas. 

Propor atividades direcionadas que modificam qualitativamente à vida desse 
sujeito, privilegiando o processo e não o produto final. Nesse sentido é 
importante ressaltar que, no caso de aluno com deficiência, a mediação se 
torna essencial para o desenvolvimento das atividades. . (VYGOTSKI, 1997, 
P.65) 

A fim de proceder melhor à realidade do conhecimento social para o processo 

de ensino e aprendizagem, considera se o conhecimento e o potencial de aluno com 

deficiência intelectual, uma vez que o aluno consiste em um ambiente social, cujas 

ações que visem para o processo do desenvolvimento do processo do conhecimento. 

Para Vygotsky (1997), a transformação que ocorre no indivíduo, seu 

desenvolvimento, reside na sociedade, dos aspectos culturais e históricos. Tal 

concepção aponta uma visão determinadas aos valores culturais esses valores são 

atribuídos ao ensino na relação aprendizado e desenvolvimento é demonstrado pelas 

diversas formas de ações no contexto social. 

Nesta perspectiva a visão de Bakhtin (1992, P.42) complementa que: 

[...] cada ação, cada palavra, cada aprendizagem adquire,“significação 
interindividual”, ou seja, “o que faz da palavra uma palavra é a sua 
significação”, o que faz da atividade psíquica uma atividade psíquica é, da 
mesma forma, sua significação. 

Vygotsky (1997) ainda aponta que a psicologia, de uma forma geral, avaliar o 

nível de desenvolvimento real do indivíduo aquele que caracteriza a possibilidade de 

uma atuação autônoma e independente. Nessa visão deve se dizer que o 

desenvolvimento esta relacionado às ações no contexto social onde as pessoas 

compartilham as experiências sociais e desenvolvem o conhecimento empírico de 

uma determinada situação, ou seja, o indivíduo vivencia certa situação para que 

depois mais tarde possa abstrair o que vivenciou. 

A maioria das vezes o aluno com comprometimento cognitivo não está 

incluída dentro do contexto social e deixa de participar de algumas experiências 

sociais dificultando o desenvolvimento de sua aprendizagem. O envolvimento social 

inclui uma série de elementos que possibilita o desenvolvimento da aprendizagem, ou 
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seja, a descoberta de interesse mútuo por meio da intervenção da relação com os 

pares. Para tal situação as relações concretas estão relacionadas na vivência do dia- 

a dia, nas ações dos homens propiciando condições para o desenvolvimento da 

aprendizagem, nas interações sociais. 

Na concepção de Carter e Sugai (1988, P.96) existem várias estratégias para 

a aquisição de competências sociais que incluem a “modelação, o treino, 

correspondente, o ensaio e a prática positiva”. A modelação leva os alunos a observar 

o comportamento adequado, o treino correspondente possibilita que este mesmo 

aluno monitore seu próprio comportamento social e, posteriormente é possível que 

este aluno, apresente relatórios orais ou escritos de comportamentos. 

Sobre esse aspecto Padilha (1995) aponta em sua obra, a experiência com 

uma jovem com comprometimento cognitivo e dificuldade acentuada para realizar o 

processo simbólico da realidade. Para mediar essa aprendizagem, a autora identificou 

a necessidade em se elaborar um plano estratégico de intervenção pedagógica com 

um trabalho sistemático de ações, uma que complementava a outra e apresentava um 

novo desafio para a jovem, assim era concebido um ciclo que lhe propiciava o 

amadurecimento da aprendizagem e superação dos modelos apresentados. 

(PADILHA, 1995, p.78) 

Em consonância com o exposto por Carter e Sugai (1988, P.96), a ação de 

Padilha (1995) considera uma semelhança com as estratégias para a “aquisição de 

competências sociais que incluem a modelação, o treino, correspondente, o ensaio e 

a prática positiva” descrita pelos os autores. 

Em uma abordagem sociológica, Padilha (1995) ainda aponta a necessidade 

sobre uma adequação da didática especificando que é preciso vencer o obstáculo das 

escolas quanto à elaboração de planos de atividades que completem, na prática 

cotidiana da escola, os princípios teóricos orientadores da Educação Inclusiva e 

promotora de aprendizagem significativa. Sobre essa perspectiva, Vigotski (1997) 

descreve a importância do desenvolvimento da linguagem, a imitação, a percepção, a 

atenção, a memória, a imaginação, os valores, os hábitos nos indivíduos com 

comprometimento cognitivo, dentro das práticas pedagógicas, perspectiva educativa, 

em outras palavra as ações vão se apropriando nas relações sociais concretas da 

vida, esses significados se evoluem e se transformam, possibilitando o processo de 

evolução do conhecimento que acontece aos poucos. 
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Por isso a importância da socialização com seus pares, a troca de 

experiências, tudo isso mediado intencionalmente pelo professor, para Vygotsky 

(1988, P.64), “todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 

primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas (Inter-

psicológico) e, depois, no interior da criança (intrapsicológico)”. Em síntese, a 

internalização das atividades que foram socialmente desenvolvidas a incorporação da 

cultura é o que constitui o essencialmente humano; Para Vygotsky, o momento mais 

importante e de maior significado do nível do desenvolvimento intelectual, esta visão 

refere-se quando a fala e a atividade prática convergem, e se unem, se encontram. 

Portanto, o autor apresenta em vários momentos de sua teoria a importância 

do movimento de aprendizado de acordo com a intervenção do meio cultural, o 

conhecimento vai acontecendo conforme as ações nas relações sociais e passa por 

um processo de transformação de organização do pensamento, no caso de aluno com 

comprometimento cognitivo, a mediação se torna essencial para o desenvolvimento 

das atividades. 

Padilha (1995) defende que estas ações se baseavam em limitação no 

processo do ensino aprendizagem do conhecimento, um dos fatores que contribuíam 

para a defasagem de aprendizagem. Diante dessa realidade para garantir uma prática 

pedagógica eficiente no atendimento dessa demanda, é preciso a “mudança de olhar” 

para as práticas educativas com aluno com deficiência intelectual, com 

comprometimento severo no desenvolvimento, considerando relações e mútua entre 

os investigados e o sujeito investigação. 
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4 O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA PERSPECTIVA 

INCLUSIVA 

A oferta complementar ou suplementar do AEE e demais serviços da 

educação especial fundamenta-se na Constituição Federal (1988), que estabelece, no 

art. 208, inciso III, “a garantia de atendimento educacional especializado, às pessoas 

com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. De acordo com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, esse atendimento 

compete “à modalidade de educação especial, realizado preferencialmente na rede 

de ensino regular”. 

Em consonância, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) normatiza que o AEE: 

[...] o atendimento educacional especializado tem como função identificar, 
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 
as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 
necessidades específicas. (MEC, 2008) 

O Decreto nº 7.611/2011 em seu art. 2º, além de definir como função da 

educação especial garantir os serviços de apoio especializado, explicita o conteúdo e 

o caráter de tais serviços: 

§1º Para fins desse Decreto, os serviços de que trata o caput serão 
denominados atendimento educacional especializado, compreendido como o 
conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 
organizados institucional e continuamente, prestados da seguinte forma: I – 
complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento (...); ou II – suplementar à formação de 
estudantes com altas habilidades/superdotação. § 2º O atendimento 
educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, 
envolver a participação da família para garantir pleno acesso e participação 
dos estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas público 
alvo da educação especial, e ser realizado em articulação com as demais 
políticas públicas. 

Nesse sentido, a mudança na concepção da educação especial estabelece 

uma série de transformações na organização dos sistemas de ensino, “processo 

incutido pela formulação de políticas públicas em prol da inclusão escolar das pessoas 

com deficiência” (BRASIL, 2008). 

Em publicação, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para Alunos 

com Deficiência Intelectual (BRASIL, 2010, p. 07) explicita que: 

[...] alguns professores privilegiam o caminho das aprendizagens mecânicas 
quando atuam junto aos alunos que apresentam deficiência intelectual. Ao 
invés de apelar para situações de aprendizagem que tenham raízes nas 
experiências vividas pelo aluno, atividades essas capazes de mobilizar seu 
raciocínio, propõem atividades baseadas na repetição e memória. 
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Frequentemente, essas atividades são desprovidas de sentido para os alunos 
[...] ( BRASIL, 2010, P. 07) 

Assim, reforça-se a necessidade de um planejamento bem elaborado e 

estruturado por parte do professor, inserir atividades que tenham sentido para as 

crianças, pautadas nas vivências e experiências anteriores delas. Todas as atividades 

precisam estar em consonância com o currículo escolar e terem objetivos precisos e 

não apenas para preenchimento de tempo. Sobre essa premissa (PLETSCH, 2009, 

p.96),destaca que: 

[...] Em suma, para efetivar a inclusão no contexto escolar há de se levar em 
conta as múltiplas dimensões vivenciadas pelas pessoas com deficiência, 
pois suas vidas, assim como de todos os seres humanos, são formadas por 
diferentes experiências e relações sociais. 

Para tal com o planejamento intencional, é possível conhecer mais sobre 

quem é a criança, valorizando-a enquanto indivíduos singulares, com potencialidades 

e habilidades que os permitem realizar as atividades propostas em interação com 

outras e com adultos. Também é possível verificar quais as necessidades educativas 

individuais dos alunos independente de sua deficiência (VIGOTSKI,2003). 

O trabalho pedagógico a ser realizado com alunos com deficiência intelectual 

precisa conter a qualidade necessária para contemplar as necessidades específicas 

de cada indivíduo, neste contexto surgem os mais diversos mecanismos que possam 

viabilizar esse trabalho, tais como: material didático ampliado, substituição de lápis ou 

outro material pelo alfabeto móvel, jogos educativos que promovam a aprendizagem 

significativa, mobiliário adequado quando o caso, computadores e softwares que 

possibilitem uma melhor compreensão pedagógica, dentre outros (PLETSCH, 2009) 

As atividades do AEE devem valer-se do uso de práticas sociais discursivas, 

seu ambiente educacional planejado com objetivo pré-definido, onde os alunos 

ampliam suas vivências fazendo descobertas que resultam em aprendizagens. A 

proposta para a prática pedagógica fundamenta-se em metodologias ativas de 

aprendizagem, estruturada por projetos como formas de produção e organização do 

conhecimento que colocam a aprendizagem no centro do processo educativo, 

reconhecendo a multiplicidade das áreas do conhecimento e o trânsito livre entre elas 

(MORTATTI, p.84). 

A opção por projetos como proposta metodológica justifica-se pela 

possibilidade da oferta de novas construções nas etapas de aprendizagem da criança, 

esse crescimento ocorre dentro dos grupos de atendimento, novamente fazendo 
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referência à socialização tão defendida por Vigotski(1998) como o desenvolvimento 

individual, o avanço no conhecimento adquirido. 

A característica básica de um projeto é que ele tem um objetivo compartilhado 
por todos os envolvidos, que se expressa num produto final em função do 
qual todos trabalham. Além disso, os projetos permitem dispor do tempo de 
uma forma flexível, pois o tempo tem o tamanho necessário para conquistar 
o objetivo: pode ser de alguns dias ou de alguns meses. Quando são de longa 
duração tem ainda a vantagem adicional de permitir o planejamento de suas 
etapas com os alunos. São ocasiões em que podem tomar decisões sobre 
muitas questões: controlar o tempo, dividir e redimensionar as tarefas, avaliar 
os resultados em função do plano inicial, etc. (PCN/ – LÍNGUA 
PORTUGUESA. BRASÍLIA: MEC/SEF. 1997. P. 62) 

A pedagogia de projetos tem sua origem nos educadores Dewey (1952) e 

Kilpatrick (1975) e atualmente reestruturada por Hernandez (1998). O método dos 

projetos de Kilpatrick (1975) parte de problemas reais, do cotidiano do aluno, 

possibilitando a articulação do conhecimento do aluno com o contexto social, político, 

econômico, ou seja, a aplicação em sua vida cotidiana. O projeto de ensino- 

aprendizagem está relacionado a uma concepção de educação, que por sua vez, está 

relacionado às concepções de conhecimento e de currículo. 

O planejamento pedagógico do AEE pode como sugestão organizar-se por 

meio de projetos para a turma como um todo, respeitando o ritmo e as especificidades 

de cada um e assim sendo, cada aluno terá um tipo de recurso a ser utilizado, uma 

duração de atendimento e um plano de ação ou seja de atendimento educacional 

especializado, visando o seu progresso e aprendizagem. Esse planejamento deve ser 

entendido como um processo que inclui a formulação de metas e meios, segundo a 

particularidade de cada aluno, priorizando também algumas estratégias, atitudes, 

habilidades e objetivos diversificados, considerando-se que o ensino e aprendizagem 

de alunos com deficiência mental e ou transtorno neuromotor pode exigir a utilização 

de diferentes formas de linguagem (MEC, 2008). 

No planejamento são expressos os objetivos, temas e métodos a serem 

desenvolvidos no AEE, os procedimentos didáticos e a forma de avaliação utilizada. 

A partir dessas constatações o professor especializado, pode elaborar a programação 

diária e organizar sua intervenção de maneira a propor situações de aprendizagem 

em acordo às necessidades e às potencialidades cognitivas, afetivas, motoras e 

sociais de seus alunos (BRASIL, 2005) 

O planejamento se concretiza pela interação entre os sujeitos e pode ser 

compreendido em duas dimensões: elaboração e realização interativa, aliado à 
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avaliação. Em primeiro lugar, as fases, os passos, as etapas, as escolhas, implicam 

em situações diversificadas, que estão presentes durante o acontecer na sala de aula, 

num processo de idas e vindas. Cada uma dessas ações necessita estar 

acompanhadas da reflexão, da busca, com o propósito de provocar o aprimoramento 

da ação, da mudança e o ajustamento das necessidades. 

A primeira dimensão a ser contemplada é a atividade intencional pela qual se 

projetam fins e se estabelecem meios, o momento da tomada de decisões, ou seja, a 

organização do pensamento e da ação para poder compreendê-la e transformá-la. 

Assim o planejamento do AEE tem características que lhes são próprias e partem 

necessariamente da elaboração de um plano de Atendimento Educacional 

Especializado que o professor deve elaborar com base nas informações obtidas sobre 

o aluno, ou seja, na interlocução com o professor do ensino comum, os objetivos a 

serem alcançados e a previsão de atividades que devem ser realizadas na sala, 

estabelecendo o período para desenvolvimento do plano e os resultados esperados 

(BRASIL, 2008). 

O trabalho do professor do Atendimento Educacional Especializado deverá 

acontecer concomitantemente com o trabalho do professor da sala de aula comum, 

pois deve ser um complemento e não um substituto do ensino regular. Esse 

profissional do AEE auxilia muito no desenvolvimento da criança com deficiência 

intelectual dentro e fora da escola. Seu trabalho deve consistir em organizar situações 

que estimulem as aprendizagens do aluno com deficiência intelectual, produzindo 

materiais didáticos e pedagógicos, visando às necessidades educacionais especiais 

específicas da sala de aula comum. A interação entre os profissionais é de suma 

importância para o sucesso do aluno, é por meio da troca de informações acerca do 

desenvolvimento da criança, suas dificuldades, frequência e participação no âmbito 

escolar que o trabalho será bem elaborado e estruturado, propõe que o profissional 

analise os resultados de suas propostas educativas e replaneje suas ações 

pedagógicas, buscando estratégias para o desenvolvimento infantil e a apropriação 

efetiva da aprendizagem dos conteúdos acadêmicos (BRASIL, 2011) 

Considerando que os alunos possuem ritmos e processos de aprendizagens 

diferentes o uso da observação como uma reflexão de ação e o registro em relatório 

de avaliação, como instrumento socializador que historiciza o processo de construção 

do conhecimento do aluno constituindo sua identidade. No AEE dentre as maneiras 
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de se avaliar a aprendizagem do aluno a adoção de uma proposta qualitativa de 

avaliação em que os alunos são avaliados pelos progressos que alcançaram nas 

diversas áreas de conhecimento, evidenciando suas potencialidades, suas conquistas 

e habilidades em relação a aprendizagem (BRASIL,2005). 

Portanto, o AEE torna-se essencial para a inclusão da criança com deficiência 

intelectual dentro do ensino comum, é por meio do conjunto de ações que os avanços 

dessas crianças serão possíveis de ser analisados tanto pelos profissionais que a 

acompanham quanto por todos os pares com quem ela estabelece relações de 

convivência. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de a inclusão educacional ser tema bastante debatido na atualidade e 

deter respaldo legal para ser efetivada, constata-se que ainda há muito a ser feito na 

área da educação para que se possam incluir de fato todos os alunos. Dentre as 

principais temáticas apresentadas no referido estudo, destacamos a importância de 

uma real integração dos alunos paralisados cerebrais na escola, a utilização de 

recursos pedagógicos que contribuam para essa aprendizagem e o comprometimento 

dos professores e funcionários das instituições de ensino assim como um investimento 

maior em formação continuada para que todos os fatores apontem para um melhor 

atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Conclui-se que enquanto professora auxiliar de alunos com deficiência é 

possível observar que aquisições no desenvolvimento cognitivo podem ser 

alcançadas mesmo por crianças com graves comprometimentos motores decorrentes 

da paralisia cerebral. 

Assim pode-se compreender que o encaminhamento pedagógico desta 

criança é de suma importância para seu desenvolvimento acadêmico, metodologia, 

técnica e até mesmo conhecimentos não provenientes da área educacional 

certamente farão toda a diferença durante esse processo. 

Portanto, as pessoas com deficiência possuem capacidade de aprender e a 

não aprendizagem ou maior lentidão nesta aprendizagem, em grande parte das vezes 

decorre da maneira como a sociedade lida com este aluno. Cabe a nós seres 

integrantes dessa comunidade educativa refletir e buscar por melhores caminhos a 

percorrer que contribuam para a obtenção de êxito neste processo. 

Em conclusão, apontamos que a escola interfere estrutura, reestrutura, define 

a formação do indivíduo, como já nos foi apresentada no corpo do presente estudo, 

ela inculca valores, princípios, normas, condutas e regras vigentes em sua sociedade 

atual. É obvio que todos esses processos não ocorrem de forma pacífica, e são nos 

conflitos existentes que são criadas as novas possibilidades de relações, assim o 

aluno com paralisia cerebral é ser integrante deste processo como outro qualquer e 

necessita ter participação ativa no mesmo.  
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CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN: OS JOGOS E 
BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Antonia Aparecida Ribeiro 
 

RESUMO 

 

A síndrome de Down (SD) é uma das alterações genéticas mais comuns em todo 

mundo. O indivíduo com SD muitas vezes apresenta complicações clínicas que 

interferem em seu desenvolvimento global, tais como hipotonia e as alterações 

respiratórias, cardíacas e as sensoriais, principalmente as relacionadas com a audição 

e a visão. O brincar é a principal atividade da criança e é essencial em seu processo 

de formação como sujeito, pois facilita o desenvolvimento físico, cognitivo, criativo e a 

socialização. O presente trabalho de conclusão de curso é apresentado com uma 

pesquisa sobre a importância dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento infantil 

em especial em crianças com síndrome de Down. Toda criança tem o direito à 

educação e crianças com deficiência também têm esses direitos garantidos quanto à 

sua inclusão e sucesso na escola. Nas escolas as ações educativas são mediadas 

pelo professor que seleciona a metodologia e as atividades adequadas para 

socialização dos conhecimentos das crianças. Nesse contexto a ludicidade é 

apresentada como uma metodologia que traz inúmeros benefícios, especialmente 

para as crianças com deficiência recebendo um ganho mínimo que é a interação que 

ela proporciona. Procurou-se apontar também a grande importância do papel do 

educador no tocante ao desenvolvimento de práticas inclusivas que promovam a 

aprendizagem significativa. O desenho metodológico está caracterizado pela 

pesquisa bibliográfica documental e os resultados apontam que o lúdico presente nos 

jogos e brincadeiras se torna uma grande estratégia que permite explorar ao máximo 

todas as possibilidades de aprendizagem infantil e estimula o desenvolvimento físico 

e motor de crianças com síndrome de Down. 

Palavras-chave: Aprendizagem, Jogos e Brincadeiras; Síndrome de Down. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação infantil corresponde à educação ministrada desde o nascimento 

até os cinco anos de idade. Considerada importantíssima, as atividades lúdicas 

ajudam a vivenciar fatos do meio social e favorecer aspectos da cognição, bem como 

para que se estruturem os conceitos de interação e cooperação. 

O lúdico é uma das maneiras mais eficazes para envolver os alunos nas 

atividades da Educação Infantil, pois o brincar está intimamente ligado à criança e seu 

desenvolvimento motor. O lúdico tem sua origem na palavra “ludus” que quer dizer 

“jogo”, (Almeida, 2006). É muito importante aprender com alegria. Enquanto se 

divertem, as crianças se conhecem, aprendem e descobrem o mundo ao mesmo 

tempo. Os jogos e brincadeiras vem propiciar a ampliação dos conhecimentos infantis 

por meio, da atividade lúdica. 

Existem formas em que a atividade lúdica pode contribuir para a 

aprendizagem na Educação Infantil, pois nota-se a sensação de prazer que envolve 

as crianças em suas atividades lúdicas, que por sua vez, desenvolvem maior interação 

com professores e colegas. Assim, o interesse pela pesquisa se deu por meio da 

necessidade de compreender mais acerca do desenvolvimento infantil e da ludicidade 

nesse processo, uma vez que a graduação e os estágios obrigatórios fornecem alguns 

elementos que subsidiarão a futura prática enquanto docente. 

O Objetivo Geral deste trabalho será analisar teoricamente como as 

brincadeiras e jogos contribuem para o desenvolvimento da autoestima da criança, 

entendendo a ludicidade, jogos e brincadeiras como suporte para seu 

desenvolvimento integral, proporcionando o ensino aprendizagem a criança. 

Os objetivos específicos são: entender o processo de ensino aprendizagem 

através das brincadeiras e jogos; investigar como a ludicidade pode auxiliar no 

desenvolvimento integral da criança com Síndrome de Down; e reconhecer o papel 

do educador, professor na perspectiva da escola inclusiva. 

Assim, a pesquisa foi realizada utilizando-se o método bibliográfico, 

analisando livros, artigos e estudos baseado em estudiosos do tema, como Kishimoto 

(2002), Vygotsky (1984), Almeida (1998), Brougère (1998), dentre outros, que por 

meio de vários conceitos e discussões que tratam sobre o tema, pode-se chegar à 

conclusão da grande importância e contribuição da ludicidade no ensinamento infantil. 
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O trabalho foi dividido em três capítulos: o primeiro, abordando a Síndrome 

de Down e alguns preceitos acerca do desenvolvimento infantil por meio do uso de 

jogos e brincadeiras; o segundo, discorrendo sobre o conceito de educação inclusiva 

trazendo dados sobre o tema no Brasil; o terceiro, por fim, apresentando o papel do 

educador e exemplos de como promover um trabalho inclusivo com eficiência. 
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2 A APRENDIZAGEM E A LUDICIDADE DENTRO DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer que seja a idade 
e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto 
lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, 
colabora uma boa saúde mental, facilita os processos de socialização do 
conhecimento (SANTOS, 1997, p.12). 

Educar não é somente transmitir informações. É um processo em que ocorre 

a interação e não como uma doação ou transmissão de saberes. Não se limita em um 

só caminho mostrado pelo professor, vai além, no desenvolvimento pessoal e social. 

O lúdico é uma ferramenta de suma importância para o ser humano em toda idade e 

não pode ser vista apenas como diversão, mas como facilitadora da aprendizagem, 

desenvolvendo assim o social, pessoal e cultural, levando o indivíduo a ter uma boa 

saúde mental (FRIEDMANN, 1992, P. 41). 

Almeida (1998, P.56), traz abordagens teóricas acerca da educação lúdica, 

ela está distante da concepção ingênua de passatempo, brincadeira vulgar, sendo 

“uma ação intrínseca na criança, no adolescente, no jovem e no adulto e aparece 

sempre em direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração constante 

do pensamento individual em permutações como pensamento coletivo”. 

A aprendizagem lúdica como promotora da capacidade e potencialidade do 

aluno deve ocupar um lugar especial na prática pedagógica. É fundamental entender, 

que a ludicidade para a criança, não é apenas prazerosa, mas vivência significativa 

de experimentações e construções e reconstruções do real e do imaginário. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (MEC, 1998) 

estabeleceu a brincadeira como um de seus princípios norteadores, que a define como 

um direito da criança que garante seu desenvolvimento, sua interação social, além de 

situá-la na cultura que está inserida. A criança que brinca sempre, com determinação 

e estímulos, pode certamente tornar-se um adulto determinado capaz de promover o 

seu bem-estar e dos colegas. 

Portanto, não há como ignorar o valor da ludicidade como recurso 

pedagógico. Por meio dessa prática, professor e alunos devem aprender juntos, 

construir uma aprendizagem significativa, testar limites, questionar possibilidades e 

avançar rumo a uma educação de qualidade. É preciso, no entanto, que o professor 

tenha um olhar perceptivo para compreender que a educação é ato intencional. 

Requer orientação de sua parte, cujos caminhos podem ser viabilizados por 
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instrumentos e materiais que podem ser utilizados para facilitar a construção do 

conhecimento por parte da criança. 

Dentro do lúdico encontra-se o jogo, que teve sua importância dentro da 

Educação a partir do século XVI quando os jesuítas voltaram a aplicar e ensinar os 

jogos nos colégios Jesuítas (Almeida, 2003). 

O jogo desperta o interesse do indivíduo e representa o resultado de um 

sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social, com um conjunto de 

regras e um objeto. Ainda de acordo com Almeida (2003, p.78) “o desenvolvimento 

ocorre com a interferência de outros indivíduos e o meio em que se vive”. A criança 

pode superar sua condição real, pois traz uma bagagem de conhecimentos adquiridos 

em experiências vividas no contexto em que está inserida e esses conhecimentos são 

exteriorizados por meio do lúdico. 

De acordo com (Kishimoto, 2002, p.146), “por ser uma ação iniciada e mantida 

pela criança, a brincadeira possibilita a busca de meios, pela exploração ainda que 

desordenada, e exerce papel fundamental na construção de saber fazer”. 

As brincadeiras são formas do contexto infantil, é a maneira pela qual se 

relaciona e se apropria do mundo. É brincando que ela se relaciona com as pessoas 

e objetos ao seu redor, começando a agir como um ser pensante, aprendendo o tempo 

todo com as experiências que pode ter. São essas vivências, na interação com as 

pessoas de seu grupo social, que possibilitam a apropriação da realidade a sua volta. 

Brougère (1998), por sua vez, defende que é possível a conciliação entre o 

jogar e o aprender, no contexto educacional, desde que sejam respeitadas as 

características do jogo como atividade espontânea, não produtiva e incerta. A criança 

passa, então, a comportar-se de maneira a dominar esses esquemas, conforme o seu 

desenvolvimento, engajando-se nas atividades lúdicas. 

Para Friedmann (1992), a brinquedoteca é um espaço privilegiado que reúne 

a possibilidade e o potencial para desenvolver as características lúdicas antes 

mencionadas. É hoje, um dos caminhos mais interessantes que pode ser oferecido às 

crianças de qualquer idade e faixa socioeconômica. O intuito é o de resgatar, na vida 

dessas crianças, o espaço fundamental da brincadeira, que vem progressivamente se 

perdendo e comprometendo de forma preocupante no desenvolvimento infantil como 

um todo. O espaço em si, pode ser desde o mais simples até o mais incrementado. O 
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que importa é, sobretudo, a intenção de oferecer às nossas crianças oportunidades 

para que possam exercer o direito de brincar. 

Como elemento que prima também pela interação social, à educação explicita 

por meio da prática de jogos a prática do exercício de vivência, do contato com o outro, 

de se unir para resolver problemas e transpassar obstáculos, isso tudo implica 

automaticamente nos objetivos traçados pelo profissional que orquestra a disciplina, 

ele precisa contemplar por meio das suas aulas “o projeto de sociedade e de homem 

que persegue” (SOARES et al., 1992, p. 62). Desta forma estará cumprindo o papel 

de educador. 

No tocante ao público estudado, as crianças com Síndrome de Down 

precisam assim como as demais crianças de momentos de interação lúdica com seus 

pares, os jogos são excelentes oportunidades de interação, colaboração, empatia, 

assim como também possibilitam o desenvolvimento corporal das crianças, a 

consciência do próprio corpo, do corpo do outro e também de organização espacial. 

O educador tem ampla responsabilidade em estar bem informado sobre a 

pedagogia do brincar em sala de aula, desde que sejam oferecidas atividades lúdicas 

de alta qualidade, pois ele é o responsável pelo avanço do processo de ensino 

aprendizagem. Cabe a ele desenvolver novas práticas educativas que permitam as 

crianças um maior aprendizado. “A participação em jogos representa uma conquista 

cognitiva, emocional, moral e social para a criança e um estímulo para o 

desenvolvimento do seu raciocínio lógico”. (PCN, 1997, p. 49). 

É necessário estar preparado para utilizar todos os tipos de brincadeiras e 

todos os materiais que dispõe, respeitando a criança como um todo e assim promover 

o seu desenvolvimento integral, resgatando atividades de brincar e maneira geral, 

utilizando com um antecedente de aprendizagem, utilizando muitas vezes os jogos e 

brincadeiras, os professores poderão estimular as crianças para uma aprendizagem 

muito mais fácil. 

O professor deve, nessa fase, variar os objetos oferecidos para a criança, 

deixando que elas explorem e criem situações através de jogos. Como exemplo, os 

encaixes, as sucatas, as fantasias, os fantoches, as máscaras, as caixas, entre outros, 

possibilitando que elas criem diferentes formas de brincar com os objetos 

(FRIEDMANN, P.1992). Nas brincadeiras coordenadas, o papel do professor deve ser 

o de mediador, proporcionando a socialização do grupo, a integração e participação 
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das pessoas envolvidas, favorecendo atitudes de respeito, aceitação, confiança e 

conhecimento mais amplo da realidade social e cultural, oportunizando situações de 

aprendizagens de novos conhecimentos, dando condições para que a criança explore 

diferentes materiais, objetos e brinquedos (FRIEDMANN, P.1992). 

Sobre a intervenção do educador Teixeira, (2010, p.66) ressalta que: 

A intervenção do educador durante as brincadeiras realizadas pelas crianças 
nas instituições escolares é de suma importância, mesmo que seja no brincar 
espontâneo. O professor deve oferecer matérias, espaço e tempos 
adequados para que a brincadeira ocorra em sua essência. 

O espaço lúdico colorido atrai a criança para o imaginário, no entanto cabe ao 

professor e aos pais proporcionar jogos e brincadeiras que despertem conhecimentos. 

Desse modo vemos a importância do jogo na vida da criança, sendo o mesmo uma 

atividade construída socialmente e culturalmente. É uma forma de a criança estar em 

contato com a cultura. 

Observa-se que quando as crianças participam de jogos e brincadeiras, elas 

aprendem a conhecer e a dominar a realidade, cooperam entre si e amadurecem em 

um ambiente de aceitação. O jogo permite o erro e a exploração de novas maneiras 

de resolver problemas em um clima de cooperação e as aprendizagens surgem de 

maneira natural (KISHIMOTO, 2002). 

Segundo Fortuna (2003), é importante que o educador insira o brincar em um 

projeto educativo, com objetivos e metodologia definidos, o que supõe ter consciência 

da importância de sua ação em relação ao desenvolvimento e à aprendizagem das 

crianças. 

Deste modo, é por meio do lúdico (brincadeiras, jogos e atividades lúdicas), 

que o educando encontra apoio para superar suas dificuldades de aprendizagem, e 

os professores tem uma ferramenta, que utilizado de forma adequada, se torna eficaz 

no processo de ensino. Portanto, a proposta sobre a utilização da ludicidade deverá 

ser a de propiciar uma aprendizagem significativa na prática pedagógica. Já que a 

ludicidade promove o rendimento escolar, além do conhecimento, da comunicação, 

do pensamento e do sentimento. 

Assim, é possível apontar que toda aprendizagem é composta de objetivos, 

sejam eles pessoais, sociais ou motivacionais, assim como o uso do lúdico para que 

não se torne uma ação sem sentido, do brincar e aprender ao mesmo tempo. O 
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professor tem que saber como conduzir esse momento, sem prejuízos ou frustrações 

para a criança. 

 

2.1 SÍNDROME DE DOWN E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

A Síndrome de Down constitui-se enquanto uma desordem genética em que 

apresenta a ocorrência de três cromossomas 21 (trissomia), em se tratando de 

genética os traços da fisionomia em uma pessoa com a síndrome são característicos: 

Inclinação das fendas pálpebras; Achatamento da parte traseira da cabeça; 
Dobras nos cantos dos olhos: Língua proeminente; Ponte nasal achatada; 
Orelhas menores; Boca, mãos e pés pequenos; Tônus muscular diminuído; 
Pela na nuca em excesso e ressecada; Pode apresentar a ausência de uma 
falange ou aumento dos espaços entre o primeiro e o segundo dedo e uma 
linha que cruza a palma da mão (linha semiestica), sendo que as crianças 
que têm essas características especificas, frequentemente apresentam 
malformação cógnita. As principais alterações são: no coração, 
malformações gastrointestinais, imperfuração anal, doença de Hirschsprung. 
Apresentando também um grande índice de crianças com Síndrome de Down 
com leucemia e com diminuição da capacidade auditiva e visual. (BLANCO, 
2002, p.56) 

John Langdon Haydon Down foi o primeiro médico a descreve-la entre os anos 

de 1864 e 1866, trabalhando em uma clínica para crianças com atraso 

neuropsicomotor na cidade de Surrey na Inglaterra, observou e relatou com precisão 

as características similares, assim como o fato de muitos casos serem oriundos em 

gestações em que a mãe possuía idade igual ou superior aos 35 anos. No primeiro 

momento o médico atribuiu a síndrome o diagnóstico de “regressão à evolução 

humana” (DOWN, 1866, p.262). 

Enquanto comprometimento cognitivo, as pessoas com a síndrome possuem 

um retardo mental entre moderado e graves acometidos por outras patologias, nesse 

sentido, durante um período negro da história, foram caracterizados como 

“Mongoloides”, tendo seus cuidados delegados as famílias que os escondiam da 

sociedade ou os repassavam aos hospitais psiquiátricos, destruindo qualquer 

possibilidade de socialização e aprendizagem (FERRAZ, 2000). 

Somente no ano de 1959 a causa do “mongolismo” foi diagnosticada enquanto 

alteração genética, a trissonomia do cromossomo 21, pelos cientistas Jerome Lejeune 

e Patrícia Jacobs. Além de a descoberta possuir uma importância quanto às limitações 

das pessoas com a síndrome, ela possibilitou um novo avanço acerca dos direitos 

dessas pessoas, como educação institucionalizada, acesso a programas de saúde 

adequados e a socialização, todas garantias de direitos básicos (MANTOAN, 1997). 
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Na atualidade, existem exames específicos durante o período gestacional que 

já identificam a síndrome e assim possibilitam que está criança já tenha acesso a 

programas de estimulação precoce que irão trabalhar como o próprio nome diz a 

estimulação do desenvolvimento global deste indivíduo, com vistas a minimizar os 

comprometimentos originários da própria síndrome. 

Estimulação precoce é um termo que abrange uma variedade de estímulos 
para auxiliar o desenvolvimento motor e cognitivo de lactentes e crianças e 
pode ser definido como um programa de acompanhamento e tratamento 
multiprofissional para recém-nascidos de risco ou com alguma deficiência. A 
maior parte dos programas de estimulação precoce objetiva o atendimento 
de crianças de zero a três anos de idade, envolvendo tipicamente terapias 
tradicionais como fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. 
(IFF/FIOCRUZ, 2017, p.23) 

Quanto maio for o investimento realizado nessa criança, menores serão os 

prejuízos oriundos da síndrome e consequentemente maiores serão suas 

possibilidades de desenvolvimento. Assim, no âmbito educacional é imprescindível 

que o professor compreenda as características da síndrome e de cada indivíduo, não 

objetivando rotula-lo, mas sim compreender mais especificamente a fim de contribuir 

para o planejamento de ações pedagógicas que promovam seu desenvolvimento 

global. 
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3 A ESCOLA NOS PRECEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL: 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

No decorrer da construção histórica da sociedade, as pessoas com deficiência 

foram marginalizadas pelas suas limitações, com sua educação postergada e 

abandonadas à própria sorte. Então, historicamente, essas pessoas foram tidas 

socialmente como limitadas e naturalizadas como incapazes pela sua condição, assim 

sendo deixadas de lado pela sociedade (CARVALHO, 2005). 

Nesse contexto, competia exclusivamente à família interagir com elas, o que 

configurava um peso familiar a mais, isso pelos cuidados extraordinários que 

requeriam e sem contar a assistência social adequada. Bernardes e Araújo (2012, P. 

243), apontam que ainda atualmente essas pessoas têm sido “[...] socialmente 

excluídas, despojadas de suas responsabilidades e consideradas epítomes da 

dependência”. As designações utilizadas para identificar essas pessoas demonstram 

a discriminação que as envolve. Sobre esse aspecto, Bernardes e Araújo (2012, p. 

243) ainda apontam que, 

No Brasil, até recentemente, o uso de termos como “aleijados”, “incapazes”, 
“inválidos” indica que a sociedade brasileira encarava essas pessoas como 
inúteis e sem valor. No entanto, a constante mudança de denominações 
reflete o empenho dos movimentos sociais para rechaçar a noção de “menos- 
valia” sobre a deficiência. (BERNARDES E ARAÚJO, 2012, p. 243). 

Em conformidade com as mudanças ocorridas na sociedade, à nomenclatura 

relativa aos conceitos sobre deficiência foi se modificando. Atualmente, o termo 

recomendado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para identificar esses 

indivíduos, também componentes da sociedade como qualquer um, é “pessoa com 

deficiência”. É visto que a deficiência pode ser inspecionada não somente em termos 

das características da pessoa com deficiência, mas como decorrência das 

dificuldades que a própria sociedade impõe, como barreiras organizacionais, barreiras 

físicas e barreiras atitudinais. O comprometimento que a deficiência provoca é 

pertinente a cada indivíduo e está relacionado ao tipo de deficiência em questão em 

cada caso. Assim, Dias e Oliveira (2013, P. 170), discorrem que: 

As manifestações da deficiência podem ser classificadas em três grandes 
grupos: deficiência física, deficiência sensorial e deficiência intelectual. Em 
cada um deles existem especificidades que são definidas por um conjunto de 
fatores interligados, tais como a estrutura da própria deficiência, a 
constituição orgânica e subjetiva da pessoa, assim como suas vivências e 
condições socioambientais. (DIAS e OLIVEIRA 2013, P. 170) 
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Dentre todas as deficiências, a que mais preocupa e, por vezes, angustia os 

professores, é a Deficiência Intelectual (DI), pela característica predominante do 

comprometimento cognitivo, que, por sua vez, quase sempre está associada a outras 

deficiências vindas também a ocorrer em consequência dessas. Nesse sentido, ainda 

segundo os autores Dias e Oliveira, sobre a DI, esclarecem que: 

Comparada às deficiências motoras, sensoriais e de comunicação, a 
deficiência intelectual encontra-se em situação peculiar, tanto devido à 
invisibilidade inerente ao indivíduo não sindrômico, como pelas 
representações sociais dominantes que, ao passo que atribuem à pessoa 
com deficiência intelectual uma cognição infantil, contribuem para lhes excluir 
do direito a uma vida adulta autônoma e cidadã.” (DIAS e OLIVEIRA 2013, p. 
170) 

A DI tem a característica latente do comprometimento cognitivo em inúmeros 

graus, situação essa que ocasiona a disparidade entre a idade mental e a idade física 

do educando. Mesmo assim, eis uma questão que não justifica o fato de serem essas 

pessoas tratadas como “crianças grandes”. Devido ao déficit cognitivo, essas pessoas 

demonstram maior lentidão para o aprendizado de situações básicas da vida, como 

falar e caminhar (SCHWARTZMAN, 2007). Essa lentidão ocorre também no 

desempenho acadêmico, diferentemente dos alunos com Quociente de Inteligência 

(QI) normal. A fim de classificar o QI, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aborda 

a classificação de níveis de cognição segundo Piaget, classificação pela qual existe a 

correspondência com a idade mental. Assim, considerando o nível limítrofe de QI 70, 

abaixo desse limite fica caracterizada, pelo citado critério, a DI, embora ainda haja 

outros fatores a serem observados para determinar a ocorrência da deficiência, como 

explica Tédde (2012, P. 6): 

A deficiência intelectual é uma deficiência que apresenta déficits cognitivos 
concomitantes ao funcionamento adaptativo, em pelo menos duas das 
seguintes áreas: comunicação, cuidados pessoais, vida doméstica, 
habilidades sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários, 
independência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança. 

É necessário ressaltar que essa classificação segundo o QI e identificação 

dos déficits cognitivos não podem limitar o ensino ao educando com DI, uma vez que 

esse indivíduo é altamente capaz de desenvolver suas potencialidades e habilidades 

enquanto vai aprendendo e se relaciona com o mundo, assim como necessita ter sua 

garantia de direitos básicos efetivados, seguindo a legislação competente. 

(SCHWARTZMAN, 2007). 
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Assim, a escola necessita ter um olhar diferenciado para este estudante com 

algum comprometimento cognitivo (que em especial da Síndrome de Down, pode 

variar entre moderada e grave), esta, tem por objetivo maior a transmissão e aquisição 

de saberes vida e de conhecimentos úteis, uma vez que desempenha um importante 

no processo de transformação da sociedade (PINEAU, 1996). 

Nessa esteira de análise, Pineau (1996) aponta que a escola deve ser vista e 

entendida como uma construção social, como um produto da modernidade, é preciso 

entendê-la em sua totalidade, em sua profunda fusão com o mundo externo, e não 

apenas como mais um lugar de acontecimentos isolados na paisagem urbana, uma 

construção moderna, uma metáfora do progresso de uma sociedade constituída de 

seus próprios signos, significados e produções. Para que a escola possa cumprir com 

suas atribuições e funções é importante que haja um processo de identificação com 

os avanços produzidos pela sociedade, a escola deve responder a esses avanços por 

meio de formas renovadas de métodos, de programas e de organização didático- 

pedagógica. 

O sistema educativo e a escola em sua totalidade podem ser representados 

como local de mediação entre signos e significados, sentimentos, condutas sociais e 

o desenvolvimento individual dos indivíduos das novas gerações. Tal sistema possui, 

em seu bojo, contradições sociais, econômicas, culturais e políticas, portanto existe a 

necessidade de uma análise de suas formas culturais por meio daquilo que caracteriza 

as suas produções. Essas produções estão presentes nas suas práticas cotidianas, o 

que torna possível uma maior compreensão dos movimentos ideológico e cultural: 

Apreender a escola como construção social implica, assim, compreendê-la 
no seu fazer cotidiano, onde os sujeitos não são apenas agentes passivos 
diante da estrutura. Ao contrário, trata-se de uma relação em contínua 
construção, de conflitos e de negociações em função de circunstâncias 
determinadas. A escola, como espaço sociocultural, é entendida, portanto, 
como um espaço social próprio, ordenado em dupla dimensão. 
Institucionalmente, por um conjunto de normas e regras, que buscam unificar 
e delimitar a ação dos seus sujeitos. (DAYRELL, 1996, p. 137). 

Diante dessa premissa, contata-se que o termo "inclusão" não se encontra 

mais na esfera da discussão de ser ou não ser possível, de ser ou não o melhor para 

esta ou aquela criança, pois essa barreira já foi transpassada. Então, a discussão 

precisa ser centralizada nos caminhos a se percorrer objetivando o êxito nesse 

processo. 
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Sobre o tema, o documento norteador do Ministério Nacional da Educação ─ 

MEC (2007, P.63), institui que “[...] todas as crianças devem aprender em condições 

de igualdade, sem sofrer nenhum tipo de preconceito e discriminação”. Isso pressupõe 

que, nesse contexto, a necessidade educacional de cada um e as ferramentas que 

serão utilizadas para esse fim se enquadram perfeitamente como mecanismo 

imprescindível para que aconteça a aprendizagem. Vygotsky (1989) afirma que o 

futuro de uma criança independente de qualquer limitação, mas que depende muito 

das possibilidades que ela venha a ter na interação com o meio. Em resumo, o tipo 

de tratamento que os profissionais atuantes desempenharão em tal situação, isso fará 

toda a diferença para cada criança. Assim, pode-se compreender que o 

encaminhamento pedagógico da criança com deficiência é de suma importância para 

o seu desenvolvimento acadêmico, não cabendo apegar-se ao fato de ela possuir uma 

limitação, e sim à maneira como ela pode ter acesso ao conhecimento para efetivar 

seu processo de aprendizagem. 

A educação deve acrescentar determinado conjunto de valores, conceitos e 

práticas a toda a criança independentemente de uma classe social, de deficiência ou 

de qualquer outro instrumento que as diferencie em si. Esses valores e essas práticas 

são convenientes aos jovens pertencentes a uma sociedade democrática. Nesse 

sentido, o educador “[...] é órgão de uma grande personalidade moral muito maior do 

que ele: a própria sociedade, estabelecendo, dessa maneira, a inexistência de 

gêneros das regras sociais incorporadas a seu conceito de sociedade” (DURKHEIM, 

1968, P. 54). 

Sobre esse aspecto, um dos pioneiros no estudo da educação popular, Mann, 

afirmava que: 

A educação, portanto, mais do que qualquer outro instrumento de origem 
humana, é a grande igualadora das condições entre os homens – o eixo de 
equilíbrio da maquinaria social... Dá a cada homem a independência e os 
meios de resistir ao egoísmo dos outros homens. Faz mais do que desarmar 
os pobres da sua hostilidade para com os ricos, impede-os de serem pobres. 
(MANN, 1948, P. 17). 

Compreende-se então que a Educação é um direito de todos e deve ser 

ministrada no sentido do fortalecimento e do pleno desenvolvimento da personalidade. 

O respeito aos direitos e às liberdades humanas, primeiro passo para a construção da 

cidadania, deve ser incentivado. Nesse sentido, a Educação inclusiva assume o 

caráter de educar todas as crianças em um mesmo contexto escolar. Tal condição 
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não significa negar as dificuldades dos estudantes, mas, sim, enxergar as diferenças 

como diversidade e não como um problema. Assim é possível uma nova concepção 

de mundo e a possibilidade de desenvolver novas oportunidades de convivência a 

todos os indivíduos (LEÃO, 2004). 

Assim, o conceito de inclusão está ligado ao reconhecimento de que todos os 

indivíduos têm os mesmos direitos, independentemente de sua raça, religião, classe 

social, gênero ou condição física e intelectual. Nesse sentido, as pessoas com 

necessidades especiais devem frequentar a escola de ensino comum, igreja, clubes 

e praças, bem como devem ser estimuladas e capacitadas para o trabalho, para o 

estudo, enfim, para participar de toda e qualquer situação e manifestação social. De 

acordo com a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação 

(MEC/SEESP, 2007) 

A educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica em 
defesa dos direitos de todo s os alunos de estarem juntos, aprendendo e 
participando sem nenhum tipo de discriminação. É fundamentado nos direitos 
humanos onde conjuga a igualdade e diferença como valores indissociáveis. 
(BRASIL, 2007). 

Ao se trabalhar com o aluno da Educação Especial, o grande desafio é o modo 

adequado de adaptar um currículo a esses alunos, um currículo que consiga abranger 

todas as suas necessidades, pensando em que, segundo Stainback e Stainback 

(1999), quando se discute o que os alunos devem aprender, deve-se tomar cuidado 

para não enfatizar em excesso currículos pré-definidos e tampouco tornar as 

habilidades de vida diária e vocacionais como ponto principal do aprendizado. Ainda 

sobre essa temática, Blanco (2009, p. 29) destaca: 

O desafio, agora, é avançar para uma maior valorização da diversidade sem 
ignorar o comum entre os seres humanos. Destacar muito o que nos 
diferencia pode conduzir à intolerância, à exclusão ou a posturas 
fundamentalistas que limitem o desenvolvimento das pessoas e das 
sociedades, ou, que justifiquem, por exemplo, a elaboração de currículos 
paralelos para as diferentes culturas, ou para pessoas com necessidades 
educacionais especiais. (BLANCO, 2009, p. 29). 

Dessa maneira preserva-se a diversidade apresentada na escola, a mesma 

que se encontra também na realidade social, que, por sua vez, possibilita o 

atendimento das necessidades educacionais com ênfase nas competências, nas 

capacidades e nas potencialidades do educando. Aqui cabem parênteses sobre as 

necessidades específicas de cada educando, pois isso implica, por vezes, a utilização 

de recursos e de apoio especializados para garantir a aprendizagem de todos os 
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alunos. Sua concepção e finalidade é favorecer o desenvolvimento global do aluno, 

transmitindo- lhe os conhecimentos adquiridos historicamente. Uma de seus principais 

objetivos é formar cidadãos críticos, autônomos e adaptados ao meio social. A escola 

é o segundo ambiente formador da criança e, juntamente com a família, deve zelar 

pelo cumprimento dos direitos de seus assistidos (LDBEN, 1996). 

Tal concepção reforça o advento da inclusão que, por sua vez, teve maior 

veemência a partir da Declaração dos Direitos Humanos em 1948 e, posteriormente, 

da Declaração de Salamanca, em 1994, em que foi discutida e compreendida a 

mudança de postura da instituição educacional. Então a escola tradicional passa a 

reconhecer e a buscar estratégias para atender a todas as necessidades dos seus 

alunos, independentemente das dificuldades ou das diferenças que apresentem, 

maximizando suas capacidades e habilidades (UNESCO, 1994). 

Assim, a escola de ensino regular encontra um novo desafio: preparar a sua 

estrutura física e humana para assumir salas onde estarão juntos os mais diversos 

alunos, cada um com sua necessidade individual, com sua especificidade. Nesse novo 

contexto, a escola deve buscar alternativas mais criativas e contextualizadas para 

desenvolver o potencial de todos seus alunos (MANTOAN, 2003). 

Nessa batalha, a escola não está sozinha. O poder público, por meio de sua 

legislação, garante que haja serviços de apoio especializado na escola de ensino 

regular para atender às especificidades dos alunos com necessidades educacionais 

especiais. O Decreto Presidencial nº 7480/2011 define as ações para atender a essa 

nova demanda e prevê a prestação de suporte técnico e financeiro para ampliar a 

oferta do atendimento educacional especializado – AEE aos alunos com deficiência, 

com transtornos globais do desenvolvimento ou com altas habilidades/superdotação, 

matriculados na rede pública de ensino, em todos os níveis de escolaridade (BRASIL, 

2011). 

Nesse sentido, o principal papel da escola inclusiva é buscar possibilidades 

de desenvolvimento dos alunos com necessidades educacionais com ações 

educativas adequadas, com adaptações curriculares, com avaliação diferenciada, 

entre outros recursos que considerem a especificidade de cada aluno, seja ele 

deficiente ou não, onde todos possam aprender juntos e conviver com a diversidade 

de forma mais harmônica (MANTOAN, 2003). 
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Por isso, indiscriminadamente, todos devem ter acesso às escolas comuns e 

essas escolas, por sua vez, devem buscar uma pedagogia organizada de forma a que 

a diferença se torne acessível, a fim de que cada sujeito consiga se sentir capaz 

perante suas necessidades. A pedagogia deve caminhar junto a esses preceitos e, 

dessa forma, tornar a escola uma facilitadora das possibilidades das pessoas com 

necessidades especiais.  
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4 O PAPEL DO PROFESSOR NA PERSPECTIVA DE ESCOLA INCLUSIVA 

Diante das premissas apresentadas acerca da educação inclusiva, a escola 

passa a considerar a diversidade como direito e preocupa-se em promover a equidade 

nos termos de igualar oportunidades, de promover o conhecimento, de garantir 

direitos e de cobrar deveres, isso para todos ─ inclusive para as pessoas em situação 

de deficiência e para as de altas habilidades/superdotados. É de todos o direito de 

aprender a aprender, de aprender a fazer, de aprender a ser e de aprender a conviver 

(CARVALHO, 2005) 

Assim, pensar em educação inclusiva remete a reorganização e 

reestruturação da organização didática, pois se torna necessária toda uma 

flexibilização, porém com certa cautela, visto que essas mudanças não poderão 

constituir um plano paralelo, segregado ou excludente. A educação inclusiva deve, 

portanto, estar a serviço de uma única premissa: diferenciar os meios para igualar os 

direitos, principalmente o direito à participação, ao convívio. 

É por meio do professor que a teoria da inclusão se concretiza em sala, 

contudo, para que todo esse processo de transformação aconteça, o professor deve 

demonstrar uma atitude positiva, pois é desse profissional que emanará uma 

atmosfera acolhedora sobre a classe. Um dos maiores benefícios da inclusão é a 

oportunidade de convivência dentro de um ambiente que valoriza a integração e o 

respeito ao modo de ser de cada um. Dentro desse cenário, a acolhida é um meio de 

tornar o ambiente harmônico, estimulante e que traz satisfação em pertencer àquele 

espaço. Partindo desse pressuposto, pode-se dizer que a relação mestre-aluno é 

determinante no processo de aprendizagem e de sucesso escolar. A pedagoga Ana 

Patrícia B. Bastos (2011) comenta que: 

O professor precisa estar consciente de sua importância e da função que 
desempenha perante este momento tão importante. Como se vê, é na relação 
concreta entre o educando e o professor que se localizam os elementos que 
possibilitam decisões educacionais mais acertadas, e não somente no aluno 
ou na escola. O sentido especial da educação consiste no amor e no respeito 
ao outro, que são as atitudes mediadoras da competência ou da sua busca 
para melhor favorecer o crescimento e desenvolvimento do outro. (BASTOS, 
2011, p.94). 

É na sala de aula que a inclusão acontece de maneira natural, ali é o início do 

processo, é o ponto de partida entre o sucesso ou o insucesso da inclusão escolar, 

mas não significa que tudo é de inteira responsabilidade do professor. Ele, na verdade, 

não pode estar sozinho, devendo existir toda uma rede de apoio na escola e fora dela 
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para efetivar o processo inclusivo. Sobre esse aspecto, consta no documento da 

Declaração de Salamanca (1994): 

Para crianças com necessidades educacionais especiais, uma rede contínua 
de apoio deveria ser providenciada, com variação desde a ajuda mínima na 
classe regular até programas adicionais de apoio à aprendizagem dentro da 
escola e expandindo, conforme necessário, à provisão de assistência dada 
por professores especializados e pessoal de apoio externo. (UNESCO, 1994). 

Assim, compreende-se a escola inclusiva como uma nova organização 

escolar, pois agora ela se enquadra no princípio da igualdade de oportunidades 

educativas e sociais, na qual, sem exceção, todos os alunos têm direito de ser/estar 

incluídos no mesmo tipo de ensino. Isso implica atender às singularidades, no sentido 

de potencializar o desenvolvimento de acordo com as características de cada aluno, 

conduzindo à flexibilização da organização escolar, da gestão dos recursos, dos 

currículos e das estratégias de ensino. 

Em essência, a escola inclusiva pretende romper com o modelo tradicional, 

em que havia turmas específicas do ensino especial centrado no professor de 

educação especial, para um novo modelo em que os alunos com necessidades 

educativas especiais são incluídos nas turmas ditas "normais" (ou no ensino regular). 

Essa inclusão ocorre não apenas nas atividades curriculares, mas também em todas 

as outras atividades extracurriculares desenvolvidas na escola, procurando esbater 

as diferenças, aceitá-las e respeitá-las, o que é fundamental, inclusivamente em 

termos de cultura escolar. 

Os alunos com deficiência possuem significativas oscilações e ritmos 

diferenciados no processo de construção do conhecimento. Assim, as práticas são 

centradas em suas potencialidades latentes, nas vivências e na leitura de mundo. A 

fim de que ocorra a aprendizagem significativa, as estratégias de ensino precisam 

também estar articuladas ao interesse do aluno e ao que ele já sabe. De acordo com 

Smith (2008), a deficiência intelectual, tendo sua origem antes dos 18 anos, é 

caracterizada por limitações significativas no funcionamento intelectual e no 

comportamento adaptativo, limitações essas expressadas nas habilidades 

adaptativas conceituais, sociais e práticas. 

Não existe, portanto, um método ideal para o direcionamento das atividades 

para os alunos com deficiência intelectual, sabendo-se que quanto mais diversificados 

e adequados forem os métodos de ensino às diferenças de ritmo e estilos de 

aprendizagem dos alunos, menores serão as barreiras de aprendizagem. Nessa 
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realidade, o planejamento é entendido como um processo, ou seja, ele deve ser 

flexível e passível de alterações, sempre que necessário se faça. 

Assim, em especial enquanto possibilidades de estratégia facilitadora de 

aprendizagem na Educação Infantil encontra-se o lúdico, que trabalhados nos jogos 

dentro dessa modalidade educativa podem propiciar um maior desenvolvimento para 

as crianças com Síndrome de Down. Sobre essa premissa KISHIMOTO (2002, p.110), 

aponta que: 

Brincando [...] as crianças aprendem [...] a cooperar com os companheiros 
[...], a obedecer às regras do jogo [...], a respeitar os direitos dos outros [...], 
a acatar a autoridade [...], a assumir responsabilidades, aceitar penalidades 
que lhe são impostas [...], a dar oportunidades aos demais [...], enfim, a viver 
em sociedade. 

Os jogos propiciam o exercício das habilidades individuais de concentração, 

organização, cooperação, colaboração; habilidades que não serão utilizadas somente 

dentro do contexto educacional, mas sim no decorrer de todas as etapas da vida. 

Sobre as crianças com Síndrome de Down eles contribuem imensamente para a 

formação de signos e significados, amadurecendo seus processos mentais. Nesse 

sentido Vygotsky (1984, P.27), media que: 

É na interação com as atividades que envolvem simbologia e brinquedos que 
o educando aprende a agir numa esfera cognitiva. Na visão do autor a criança 
comporta-se de forma mais avançada do que nas atividades da vida real, 
tanto pela vivência de uma situação imaginária, quanto pela capacidade de 
subordinação às regras. 

Assim, novamente se reforça a necessidade do professor conhecer a fundo 

seus alunos para que seja possível a organização de um planejamento que venha de 

encontro com as necessidades específicas a serem trabalhadas/ aprimoradas e 

desenvolvidas, uma vez que a brincadeira é uma maneira natural da criança se 

relacionar com o mundo que a envolve. Em consonância, Ausubel (1976, pág. 18) 

define que: 

No ensino formal, a atuação do professor deverá estar primordialmente 

voltada para a utilização de metodologias que facilitem, nos seus aprendizes, a 

aquisição de uma estrutura cognitiva adequada, na qual os conceitos mais amplos 

das diversas áreas do conhecimento estejam claramente estabelecidos. 

Inúmeros são os autores que apontam que os primeiros anos de 

escolarização são extremamente importantes para o desenvolvimento infantil, Piaget 

(1972, P.56) define que “criança é um ser ativo, dinâmico no seu próprio 
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desenvolvimento do conhecimento através da sua interação com o meio e pela 

formação de uma estrutura interna que se encontra em expansão continua”. Assim, o 

lúdico é uma estratégia que permite explorar ao máximo todas as possibilidades de 

aprendizagem infantil. 

[...] A atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da 
criança, sendo, por isso, indispensável a prática educativa. O jogo é, portanto, 
sob suas duas formas essenciais de exercício sensório-motor e de 
simbolismo, uma assimilação do real a atividade própria, fornecendo a este 
seu alimento necessário e transformando o real em função das necessidades 
múltiplas do eu. (PIAGET, 1962 e 1976, P. 37) 

Quando uma criança inicia seu processo de escolarização, ela está iniciando 

uma das fases mais importantes de sua vida, caminhando para o conhecimento da 

sociedade e conquistando seu espaço que pode ser facilitado através do uso de 

atividades lúdicas. Snyders (1994, P.14) enfatiza a importância de desenvolver ações 

permeadas de ludicidade: [...] propiciar uma alegria que seja vivida no presente é a 

dimensão essencial da pedagogia, e é preciso que os esforços dos alunos sejam 

estimulados, compensados e recompensados por uma alegria que possa ser vivida 

no momento presente. 

Como já foi mencionado o jogo enquanto estratégia pedagógica é de extrema 

importância para o desenvolvimento infantil. O aprender a seguir regras, estabelecer 

condutas também é organizado nesta fase de escolarização, sobre esse aspecto 

Vygotsky (1991, P.101) ressalta que: 

[…] não existe brinquedo sem regras. A situação de qualquer forma de 
brinquedo já contém regras de comportamento, embora possa não ser um 
jogo com regras formais estabelecidas à priori. A criança imagina-se como 
mãe e a boneca como criança e, dessa forma, deve obedecer às regras do 
comportamento maternal. 

Nesse sentido, assim como qualquer outra criança, aquelas que possuem a 

Síndrome de Down precisam receber a gama de estímulos necessária ao seu 

desenvolvimento, uma estratégia que pode ser utilizada é o professor ensinar durante 

o jogo, ou a brincadeira dirigida a função dos objetos utilizados ou dos movimentos 

realizados, devido ao comprometimento cognitivo pode ser que ela demore no 

processo de assimilação, isso não significa que ela não aprendeu, mas sim que requer 

um tempo maior do que as outras, compete ao professor dar espaço e incentivo para 

que essa assimilação aconteça. 

É imprescindível que a criança com Síndrome de Down integre um programa 

de estimulação precoce logo no início de sua vida, as atividades trabalhadas enquanto 
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fortalecedoras serão amplamente facilitadoras do processo de aprendizagem dentro 

da escola, o próprio jogo em si, através do trabalho feito na estimulação torna-se 

possível que a criança coordene os movimentos corporais mais básicos, como 

levantar, sentar, caminhar, correr. Aqui cabe uma ressalva ao professor também 

procurar conhecer se existe alguma orientação específica deste atendimento para que 

ele possa planejar suas aulas para este aluno. 

O professor da Educação Infantil precisa possuir a formação necessária para 

promover práticas propícias para inclusão, e isso somente é possível pelo contínuo 

processo de formação. O objetivo não é culpabilizar o professor pelo sucesso ou 

fracasso do processo de inclusão e aprendizagem significativa das crianças com 

deficiência, mas sim estabelecer mecanismos que podem contribuir com sua prática. 

Nesse sentido, Maluf (2004, P.13), discursa que: 

(...) a formação de um profissional nesta área precisa ser melhor embasada, 
com conhecimentos que vivenciem experiências lúdicas, que atuem como 
estímulos para aplicar seus poderes de habilidades, que desabrochem 
naturalmente em uma variedade de maneiras de explorar a si próprio e o 
ambiente em que se encontram. Assim, à medida que vivenciam novas 
experiências, desenvolvem suas fantasias, e o prazer se expande em 
alegrias. Com certeza, seu cotidiano pedagógico será mais rico, pois irão fluir 
novos projetos e novas criações. 

Enfatiza-se assim, a necessidade de aprofundamentos constantes por parte 

do professor, neste caso a fim de resgatar a importância do brincar enquanto ação 

educativa, pensada e planejada, uma vez que o trabalho fluirá de maneira mais 

prazerosa e espontânea. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ter a oportunidade de escrever este estudo possibilitou compreender o 

fundamental papel do professor sobre seu papel enquanto facilitador dos processos 

de aprendizagens, o apoio do professor junto as crianças contribuem para o 

desenvolvimento e promoção de práticas educativas inclusivas. 

Os jogos e as brincadeiras são muito importantes para o desenvolvimento 

humano, por meio deles as crianças se apropriam de regras do cotidiano, a harmonia 

das relações, assim como atividades que envolvam a cooperação e o trabalho em 

equipe de seus alunos, elementos essenciais para toda a vida adulta dos educandos. 

A Síndrome de Down como já foi mencionada no referido estudo é uma 

desordem genética e possui várias outras comorbidades associadas, nesse sentido 

quão mais estimulantes forem as atividades desenvolvidas maiores serão as 

oportunidades de desenvolvimento deste público, o professor por meio de sua prática 

pode contemplar o desenvolvimento integral do educando com habilidades que eles 

utilizarão por toda a vida. 

Portanto, permanece clara a premissa que o professor necessita compreender 

sua importância nesse processo, ele é o principal mediador da aprendizagem não 

somente dos componentes curriculares, mas também enquanto conhecimentos 

utilizados em sua vida, portanto, os jogos e brincadeiras fazem parte do cotidiano das 

crianças, dentre elas as com a Síndrome e Down, em seu espaço de aprendizagem 

uma dinâmica de educação em que ela possa ser incluída, pois o brincar promove a 

interação a partir da qual ela pode desenvolver seus processos cognitivos sentindo- 

se motivada a participar, trabalha a coordenação motora e lhe propicia momentos de 

diversão enquanto aprende dentro dos espaços educativos. 
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E 
BRINCADEIRAS NO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DE 

CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS 
Aryanne Vanessa da Conceição Guerra 

 

RESUMO 

 

O jogo e a brincadeira estão presentes no cotidiano da Educação Infantil, os jogos e 

brincadeiras auxiliam no amadurecimento cognitivo, servindo de estímulo para o 

desenvolvimento e aprendizagem da criança, tornando se um sujeito ativo no 

processo de construção do saber, o prazer e contentamento com atividades assim 

são inegáveis até mesmo entre os adultos. A escola é o espaço em que ocorrem as 

trocas de experiências, exercício das relações e também a aquisição de novos 

conhecimentos. O professor é o principal norteador desse processo, suas ações 

devem possibilitar o desenvolvimento de diversas habilidades no indivíduo. Dentre as 

muitas concepções de aprendizagem, neste trabalho será abordada a Teoria das 

Inteligências Múltiplas, conceito apresentado e estudado por Gardner (2000), em que 

o indivíduo possui várias áreas de conhecimento a ser desenvolvida, uma inter-

relacionada com a outra e que o melhor espaço para que esse estímulo aconteça é a 

escola. Assim, a presente pesquisa é uma abordagem bibliográfica documental e 

apresenta como resultados a importância do papel do professor dentro do processo 

da aprendizagem infantil. 

Palavras-chave: Brincadeira; Inteligências Múltiplas; Jogo; Professor. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A infância é o período em que as experiências se tornam extremamente 

enriquecedoras para o desenvolvimento do indivíduo. É por meio do brincar que a 

criança se relaciona com o mundo que a cercam, a brincadeira e os jogos trazem o 

mundo para a realidade infantil, desenvolvendo assim suas potencialidades e suas 

habilidades. Nesse mundo a criança poderá imaginar criar, recriar, associar e se 

descobrir. Ao brincar a criança se relaciona com outras crianças, sendo capaz de 

aprender a trabalhar individualmente e em grupo. Enquanto brinca a criança se 

desenvolve física, psíquica e socialmente, o brinquedo pode se transformar em 
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ferramenta facilitadora para que a aprendizagem ocorra. 

Muitas crianças enfrentam no cotidiano, dificuldades para brincar, pois muitas 

das vezes os pais trabalham não tendo tempo o suficiente para dedicar a esse ato tão 

importante que vem sendo deixado de lado. Com isso a criança está sendo submetida 

a uma exposição excessiva de programas de televisão que nem sempre são voltadas 

para a sua faixa etária, ficando cada vez de lado o mundo do faz de conta. A ludicidade 

é importante em qualquer fase da vida, pois proporciona o desenvolvimento cognitivo, 

social, afetivo, linguístico e psicomotor. Os jogos e brincadeiras auxiliam no 

amadurecimento cognitivo, servindo de estímulo para o desenvolvimento e 

aprendizagem da criança, tornando se um sujeito ativo no processo de construção do 

saber. 

Dentro do espaço educativo, o professor é o principal mediador desse 

processo, é por meio de sua prática pedagógica que acontecerá o direcionando das 

atividades de maneira a estimular a aprendizagem, valorizando não só o resultado da 

atividade lúdica, mas a própria brincadeira, uma vez que o brincar constitui-se uma 

atividade livre, repleta de fantasia, momentos de reconhecimento de si e do outro, 

deve ser sem dúvida, uma ação prazerosa na educação infantil. Nesse sentido, este 

estudo se justifica pela necessidade de aprofundamentos teóricos acerca da temática 

que subsidiarão o trabalho pedagógico enquanto futuros docentes. 

O interesse pela temática deu-se durante os períodos de estágio, em que é 

possível observar a diferença na condução das atividades pelos professores e 

consequentemente o quão a diversidade influencia no interesse e produção das 

crianças diante das atividades propostas. Contudo, em meia a esta gama de situações 

apresentadas surge à seguinte problemática: Como a ludicidade pode contribuir para 

o desenvolvimento social e cognitivo da criança? É válido ressaltar que inúmeros são 

os teóricos da educação que discursam sobre a importância do brincar enquanto 

elemento que impulsiona a aprendizagem, independente da abordagem, todos é 

unânime quanto à questão. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo discutir sobre a importância do 

brincar no processo de desenvolvimento da criança, sobretudo na Educação Infantil, 

primeira etapa da Educação Básica. Concomitantemente, buscou-se enquanto 

objetivos específicos, discorrer acerca da ludicidade enquanto um excelente recurso 

pedagógico para a Educação Infantil, destacar a teoria das inteligências múltiplas e 
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sua importância para a compreensão e desenvolvimento de estratégias que 

possibilitem a aprendizagem infantil e conceber teoricamente sugestões de ações de 

trabalho que contribuam com o desenvolvimento infantil. 

O desenho metodológico corresponde à abordagem bibliográfica, em que 

foram pesquisados e analisados, alguns artigos dos referidos Dallabona (2016), 

Regina (1989 e 2010), O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), Referencial 

Curricular Nacional para a educação infantil (1991) e As Brincadeiras no Âmbito 

Escolar: um estudo sobre o papel do brincar no desenvolvimento cognitivo de crianças 

da educação infantil de uma escola privada do Paraná (2008), Ribeiro&, Souza (2010), 

Teixeira (2011). 
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2 A EDUCAÇÃO INFANTIL E O LÚDICO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

O jogar e o brincar possibilitam o desenvolvimento e fortalecimento das 

diversas áreas em construção do indivíduo: o intelecto, a saúde, o emocional. Com a 

prática dessas atividades, a criança desenvolve também uma série de habilidades 

indispensáveis para sua vida adulta, muito daquilo que se trabalha nas janelas do 

conhecimento da infância perpetuarão por toda a sua vida pregressa. 

Quanto ao lúdico, ele está atrelado ao simbolismo, à capacidade de abstração 

e empatia, o colocar-se no lugar do outro, de colaborar, de compreender, de aprender 

a conviver e interagir em sociedade; aqui sem pestanejar, é o momento essencial para 

que alguns princípios e preceitos sejam ensinados e absorvidos por essa criança, 

assim como as noções básicas de percepção de mundo. Tribeck (2010, p. 32) aponta 

que “o lúdico deve ser considerado como parte integrante da vida do homem não só 

no aspecto de divertimento ou como forma de descarregar tensões, mas também 

como forma de penetrar na realidade, inclusive na realidade social [...]”. 

Para desenvolverem e participarem ativamente do mundo em que vive, a 

criança precisa brincar, pois a ludicidade é de muita importância nesse processo de 

desenvolvimento, pois favorece suas habilidades psicomotoras, sócio- afetivo e 

intelectual, através disso a brincadeira pode ser utilizada como um instrumento 

facilitador da aprendizagem, além de ser uma fonte prazerosa no qual a criança 

interage com o mundo e suas descobertas, liberando sua imaginação e 

experimentando novas habilidades (ALVES E BIANCHIN,2010) 

Durante um período linear da história, o brincar era visto como algo sem muita 

importância, não havia o conhecimento que a infância é uma fase muito significativa 

para a criança, uma vez que desde seu nascimento a criança é um sujeito que constrói 

seu conhecimento, o qual está inserido em um contexto social e participa dela 

ativamente. (CARVALHO, 2007) 

O brincar é um direito garantido por lei: Capítulo IV- do direito à educação, à 

cultura e ao lazer- Artigo 59, do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). Na 

infância, o jogo, o brinquedo e as brincadeiras estão inteiramente ligados, sendo que 

desde muito cedo são orientados a brincar com jogos e objetos, seja para aprender 

ou simplesmente para distrair. De acordo com Vygotsky (1989, p. 130):  

A brincadeira cria para as crianças uma zona de desenvolvimento proximal 
que não é a outra coisa senão a distância entre o nível atual de 
desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver 
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independentemente um problema, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de um problema, sob a orientação de um 
adulto ou um companheiro mais capaz.  

Os jogos estão ligados ao jogo, ambos de uma maneira prazerosa, criativa e 

curiosa podem apresentar regras de convivência, socialização, cooperação, assim 

como trabalham também o desenvolvimento de aspectos físicos e motores do 

indivíduo; O próprio conhecimento espacial do corpo e do seu espaço, habilidades tão 

essenciais para se possuir uma carteira de motorista são facilmente assimiladas 

quando aprendidas nesse período da educação básica. Para Alves e Bianchin (2010, 

P. 282), nas atividades lúdicas “[...] desenvolvemos várias capacidades, exploramos 

e refletimos sobre a realidade, a cultura na qual vivemos, incorporamos e, ao mesmo 

tempo, questionamos regras e papéis sociais”. 

De acordo com a autora Bueno (2010, p. 21) “[...] o brinquedo possibilita o 

desenvolvimento total da criança, já que ela se envolve afetivamente no seu convívio 

social. A brincadeira faz parte do mundo da criança.” Ou seja, a brincadeira é um 

instrumento fundamental para o desenvolvimento intelectual e cognitivo. 

Atualmente os jogos, brinquedos e brincadeiras são fundamentais no 

processo de ensino aprendizagem. Ao utilizar o lúdico dentro da sala de aula, o 

professor conseguirá com êxito prender a atenção de seus alunos, despertando o 

interesse, a participação e cooperação, de acordo com Santos (2008, p.17) através 

do jogo, “[...] a criança organiza as informações, compreende situações, por isso se 

torna uma necessidade”, ou seja, por meio dele é analisar sentimentos, emoções e 

conhecimentos, podendo organizar as próximas ações pedagógicas que venham de 

encontro com tais especificidades. 

Assim, o jogo e a brincadeira estão presentes no cotidiano da Educação 

Infantil, os quais dependem exclusivamente dos objetivos traçados pelo professor 

para sua utilização. Sobre esse aspecto, Ribeiro (2011, p. 36), aponta que “[...] possuir 

característica básica de observação, ter olhos e ouvidos bem atentos e sensibilidade 

para perceber as necessidades de seus alunos”, deste modo o professor deve ter a 

consciência das limitações, criatividade e desenvolvimento da criança, pois essas 

experiências vivenciadas são prazerosas que possibilita o aprendizado que constitui 

um processo vivenciado prazerosamente. 

É importante ressaltar a importância do planejamento das ações propostas 

para o público da Educação Infantil, ele necessita contemplar todas as dimensões de 
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desenvolvimento das crianças e isso somente é possível por meio de um 

planejamento bem elaborado e condizente com os objetivos que se propõe. 

O planejamento é uma das mais importantes ferramentas do trabalho didático 

do professor em sala de aula, é por meio dele que se podem estabelecer diretrizes 

para a condução do trabalho: o sucesso, o insucesso, a metodologia que ganha mais 

espaço, aquela que os alunos ainda apresentam muita dificuldade de assimilação. A 

organização deste registro permite ao profissional acompanhar não somente o 

desenvolvimento dos seus alunos como também o seu desenvolvimento enquanto 

profissional, ou seja, ele serve como um termômetro (LUCKESI, 1996). 

Nesse sentido, o planejamento acontece antes e depois das execuções das 

aulas, é a ação e a reflexão dessa ação. Ele precisa contemplar o ensino dos 

componentes curriculares assim como o desenvolvimento e aprimoramento de 

habilidades que serão necessárias não somente na vida acadêmica, mas sim 

conhecimentos essenciais para toda a vida. Dentro desse conjunto existe o 

cruzamento de diversas culturas que permeiam a escola, assim, o planejamento é 

essencial para a superação das dificuldades coletivas e individuais. Sobre esse 

aspecto, Oliveira (2013, p. 13) aponta que:  

O planejamento, além de dar subsídios ao professor, contribui para uma 
organização da escola, como um todo. Como a escola sempre está 
recebendo indivíduos com diferentes culturas, a cada dia vem se discutindo 
melhoramentos no processo do planejamento no espaço escolar para que a 
mesma possa atender as necessidades do público que está recebendo, e que 
esteja adequada as constantes transformações do ambiente.  

Assim, o plano de aula precisa ser pensada para o perfil dos alunos que 

existem em sala, prevendo todas as dificuldades, personalidades e também os 

diferentes contextos sociais na qual os alunos se encontram, Michelleto (2015, p. 2) 

discursa que “a profissão docente foi ao longo do tempo tornando se mais complexa 

dado o contexto social, econômico, político transformados vertiginosamente pelo 

desenvolvimento cientifico e tecnológico”. 

É necessário compreender a grande importância do educador para a vida dos 

educandos, sua postura deve estar carregada daquilo que faça a diferença, seus 

alunos precisam ser impactados por sua presença, convivência e ensinamentos como 

alguém que os estimulou, acreditou, deu valor aos seus sonhos, mostrou caminhos e 

possibilidades, que reforçou essa relação com afeto e interesse legítimos. 

O professor pode ter seu papel compreendido como o fundamental mediador 
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dentro de sala de aula, nas relações interativas é ele quem vai possibilitar um 

ambiente acolhedor para que as trocas significativas ocorram. “O professor não 

transmite apenas informação ou faz perguntas, mas também houve os alunos deve 

dar-lhe atenção e cuidar para que aprenda a expressar-se” (LIBÂNEO, 2004, p. 263). 

É por meio das relações de confiança e afetividade que os alunos passam a interagir 

entre si e com o professor, possibilitando dessa forma a aprendizagem dinâmica e 

interativa que por sua vez, favorece a troca de conhecimentos e saberes entre 

docentes e discente. 

Portanto quando o professor não preconiza suas ações de mediador no 

planejamento ele fica perdido no desenvolvimento e continuidade de suas ações, 

Mengolla e Sant’ana (2001, p. 4) em consonância afirmam que o planejamento “[...] é 

um instrumento de todo o processo educacional, pois estabelece e determina as 

grandes urgências, indica as prioridades básicas, ordena e determina todos os 

recursos e meios necessários para a consecução de grandes finalidades, metas e 

objetivos da educação”. 

É preciso desmistificar o conceito de que o planejamento é inimigo do 

professor, caracterizado “como uma tarefa burocrática a mais” (GRIFO NOSSO), 

trata-se de uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que 

deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dele, 

os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e 

dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar 

progressos, dificuldades e reorientar o trabalho para as correções necessárias 

(LUCKESI, 1996). 

O planejamento bem estruturado favorece a aprendizagem de seus alunos. É 

preciso, admitir que a aprendizagem está relacionada às dimensões biológicas, 

psicológicas, sociais, e que estas convivem de forma integrada. Assim, se processa 

por uma interação do indivíduo que aprende com o objeto a ser conhecido, o que 

ocorre pela ação do sujeito frente ao objeto mediante a interferência e condução do 

profissional que orquestra esse trabalho. 

O bom planejamento se fundamenta em pressupostos como o de organizar 

atividades que exploram a criatividade dos alunos de maneira contínua e integrada, já 

que deve haver troca de informações e condizente com as atualizações. Progressivo, 

abrangente, cooperativo, versátil e principalmente voltado para os alunos; e não ter o 
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papel de uma avaliação estancada, restrita a alguns aspectos da personalidade do 

aluno, nem ser realizada somente pelos professores e nem só está voltada para os 

conteúdos.  

Portanto ao organizar seu planejamento o professor da Educação Infantil 

precisa levar em consideração que o brincar faz parte da cultura infantil, o lúdico 

encontra-se presente nas diversas atividades do cotidiano dessa criança, é algo tão 

natural quanto o falar e andar. Sobre esse aspecto, Carvalho (2007, p.3) discursa que: 

As culturas infantis são constituídas por um conjunto de formas, significados, 
objetos, artefatos que conferem modos de compreensão simbólica sobre o 
mundo. Ou seja, brinquedos, brincadeiras, músicas e histórias que 
expressam o olhar infantil, olhar construído no processo histórico de 
diferenciação do adulto. Os brinquedos e brincadeiras elaborados e 
vivenciados pelas crianças ao longo da história da humanidade são, portanto, 
objeto de estudo que surgem à medida que entendemos a infância como 
categoria geracional sociologicamente instituída e produtora de uma cultura 
própria. 

Nesse sentido, o espaço precisa ser pensado, as atividades, as 

personalidades e as próprias vivências das crianças devem ser consideradas ao se 

estabelecer um plano de trabalho. Assim, o professor exerce um importante papel 

nesse período de apropriação de conhecimento de mundo das crianças. 
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3 A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E SUA IMPORTÂNCIA PARA A 

COMPREENSÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS QUE POSSIBILITEM 

A APRENDIZAGEM INFANTIL 

A escola é um lugar de contradições sociais, econômicas, políticas e culturais, 

por isso há necessidade de uma análise de suas formas culturais, por meio daquilo 

que é produzido por ela. Essa produção está presente em suas práticas cotidianas, o 

que torna possível uma maior compreensão dos movimentos ideológico e cultural. 

Para se conhecer melhor como as escolas funcionam é necessário vê-las como 

instituições que “preparam o conhecimento”, com uma função ideológica na 

reprodução cultural e econômica em uma sociedade de classes. As diversas culturas 

que perpassam o âmbito educacional projetam para uma nova estruturação da própria 

cultura escolar, que por si define a construção de significados de cada indivíduo 

(GRIFO NOSSO). 

Dessa forma, pensar a cultura escolar e a diversidade que isso implica como 

terreno de construção da perspectiva de formação individual e coletiva significa pensar 

que com a produção de uma mudança cultural/comportamental atingiremos o respeito 

às pessoas em suas diversidades e possamos compreendê-las como indivíduos de 

valor e de direito. Dentro dessa perspectiva, são necessários que o professor da 

educação infantil compreenda que esse é o primeiro contato das crianças com os 

princípios da escolarização, muitas delas não foram incentivadas a desenvolverem 

suas habilidades, logo, não formaram repertório de aprendizagem acadêmicas e em 

alguns casos nem repertório de conhecimento de mundo-dependendo do contexto 

familiar. 

A sala de aula é composta por indivíduos de várias culturas, assim, o ensino 

precisa ser pensado e planejado para atender a todos, sem privilegiar outro grupo, por 

isso a necessidade do professor nessa etapa é ter consciência do seu importante 

papel para a formação das crianças; estímulos, carinho e atenção são primordiais para 

o desenvolvimento humano, em essenciais na educação infantil. 

A caracterização da instituição de educação infantil como lugar de cuidado e 
educação adquire sentido quando segue a perspectiva de tomar a criança 
como ponto de partida para a formulação das propostas pedagógicas. Adotar 
essa caracterização como se fosse um dos jargões do modismo pedagógico, 
esvazia seu sentido e repõe justamente o oposto do que se pretende. A 
expressão tem o objetivo de trazer à tona o núcleo do trabalho pedagógico 
consequente com a criança pequena. Educá-la é algo integrado ao cuidá-la. 
(KUHLMANN JUNIOR, 2001, p. 60). 
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São inúmeras as teorias de desenvolvimento humano, inúmeros também são 

os fatores que subsidiam o desenvolvimento. Ele está atrelado a uma série de 

elementos internos e externos. Quando se fala acerca das crianças, cada uma tem 

sua maneira peculiar de se desenvolver e como já foi dito no presente estudo, o 

professor pode ser influenciador desse processo. Dentre as muitas concepções de 

aprendizagem, neste capitulo será abordado acerca da Teoria das Inteligências 

Múltiplas, conceito apresentado e estudado por Gardner (2000), em que o indivíduo 

possui várias áreas de conhecimento a ser desenvolvida, uma inter-relacionada com 

a outra, contudo com características próprias, e que uma pode se sobrepor a outra. 

Sua teoria é composta por oito inteligências: Inteligência Linguística, Inteligência 

Lógico - Matemática, Inteligência Musical, Inteligência Corporal Cinestésica, 

Inteligência Espacial, Inteligência Interpessoal, Inteligência Intrapessoal e a 

Inteligência Naturalista. A saber: 

Eu agora gostaria de mencionar brevemente as sete inteligências que 
localizamos e citar um ou dois exemplos de cada uma delas. A inteligência 
linguística é o tipo de capacidade exibida em sua forma mais completa, talvez, 
pelos poetas. A inteligência lógico-matemática, como o nome implica, é a 
capacidade lógica e matemática, assim como a capacidade científica. Jean 
Piaget, o grande psicólogo do desenvolvimento, pensou que estava 
estudando toda a inteligência, mas eu acredito que ele estava estudando o 
desenvolvimento da inteligência lógico-matemática. Embora eu cite primeiro 
as inteligências linguística e lógico-matemática, não é porque as julgue as 
mais importantes – de fato, estou convencido de que todas as sete 
inteligências têm igual direito à prioridade. Em nossa sociedade, entretanto, 
nós colocamos as inteligências linguística e lógico-matemática, 
figurativamente falando, num pedestal. Grande parte de nossa testagem está 
baseada nessa alta valorização das capacidades verbais e matemáticas. Se 
você se sai bem em linguagem e lógica, deverá sair-se bem em testes de QI 
e SATs, e é provável que entre numa universidade de prestígio, mas o fato 
de sair-se bem depois de concluir a faculdade provavelmente dependerá 
igualmente da extensão em que você possuir e utilizar as outras inteligências, 
e é a essas que desejo dar igual atenção. A inteligência espacial é a 
capacidade de formar um modelo mental de um mundo espacial e de ser 
capaz de manobrar e operar utilizando esse modelo. Os marinheiros, 
engenheiros, cirurgiões, escultores e pintores, citando apenas alguns 
exemplos, todos eles possuem uma inteligência espacial altamente 
desenvolvida. A inteligência musical é a quarta categoria de capacidade 
identificada por nós: Leonard Bernstein a possuía em alto grau; Mozart, 
presumivelmente, ainda mais. A inteligência corporal-cinestésica é a 
capacidade de resolver problemas ou de elaborar produtos utilizando o corpo 
inteiro, ou partes do corpo. Dançarinos, atletas, cirurgiões e artistas, todos 
apresentam uma inteligência corporal-cinestésica altamente desenvolvida. 
Finalmente, eu proponho duas formas de inteligência pessoal – não muito 
bem compreendidas, difíceis de estudar, mas imensamente importantes. A 
inteligência interpessoal é a capacidade de compreender outras pessoas: o 
que as motiva, como elas trabalham, como trabalhar cooperativamente com 
elas. Os vendedores, políticos, professores, clínicos (terapeutas) e líderes 
religiosos bem- sucedidos, todos provavelmente são indivíduos com altos 
graus de inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal, um sétimo tipo 
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de inteligência, é a capacidade correlativa, voltada para dentro. É a 
capacidade de formar um modelo acurado e verídico de si mesmo e de utilizar 
esse modelo para operar efetivamente na vida. Naturalista: demonstra grande 
interesse no reconhecimento e na classificação de numerosas espécies da 
flora e da fauna e de seu meio ambiente (GARDNER, 1995, P. 15). 

Nesse sentido, o autor em sua teoria enfatiza a necessidade de estímulos no 

trabalho com as crianças da Educação Infantil, propor situações em que essas áreas 

poderão ser aprimoradas ou desenvolvidas constitui-se enquanto ferramenta que 

enfatiza as potencialidades dos indivíduos. Para tanto, o professor pode se fazer valer 

de critérios observáveis de avaliação nesta ou naquela criança a fim de identificar qual 

a área que ela mais possui destaque e consequentemente pensar e elaborar situações 

em que essas potencialidades sejam trabalhadas. Sobre esse aspecto, GUIMARÃES, 

(2007, p.81) aponta que: “a avaliação não pode ser isolada, linear, não deve adotar 

uma visão reducionista do desenvolvimento humano, nem desconsiderar a influência 

de aspectos sociais e culturais no comportamento dos indivíduos [...]”.  

Contudo, não é algo rígido e fechado e o profissional pode e deve se fazer 

valer de outros indicadores que não uma avaliação elaborada ou observações do 

cotidiano para estabelecer um parecer justo e saudável que poderá conduzir esse 

indivíduo para uma avaliação com um especialista. A escola precisa abarcar todos 

esses elementos de maneira natural, o ambiente deve oferecer subsídios para que 

esse aluno possa desfrutar com totalidade da aprendizagem propiciada, os planos 

desenvolvidos necessitam levar em consideração as peculiaridades dos indivíduos e 

isso implica necessariamente na mudança de critérios a serem considerados para 

analisar o desenvolvimento dos alunos. Desmistifica-se premissa de que a escola 

deve moldar-se para aquele aluno, a realidade é que ela necessita rever sua estrutura 

a fim de que seu espaço seja efetivamente igualitário em oportunidade para todos 

independente de deficiência, comprometimento, ou ainda alto rendimento, essa é a 

premissa da escola inclusiva. 

Não existe nenhuma receita para a educação das inteligências múltiplas. A 
Teoria das Inteligências Múltiplas foi desenvolvida numa tentativa de 
descrever a evolução e a topografia da mente humana. A mente é um 
instrumento multifacetado, de múltiplos componentes, que não pode, de 
qualquer maneira legítima, ser capturada num simples instrumento estilo lápis 
e papel. Portanto, a necessidade de se repensar os objetivos e métodos 
educacionais tornam-se profunda. (TRAVASSOS, 2001 P. 11) 

Todo cuidado é pouco no desenvolvimento das atividades, uma vez que no 

caso do estudo são crianças em idade de 0 á 5 anos, assim o propor desafios que não 
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sejam correspondentes a essa idade maturacional ao invés de auxiliar no 

desenvolvimento pode ser prejudicial à auto estima e consequentemente gerar o 

sentimento de frustração e incapacidade, mais uma vez enfatiza-se a necessidade de 

um planejamento estruturado e condizente com o público que se destina. Assim, é 

preciso analisar com criticidade, uma vez que o conceito de potencialidade é dentro 

de um viés amplo e abrangente, não condicionando o indivíduo ao rótulo de que “ele 

é auto-suficiente e faz tudo por si – um mini gênio”, trata-se de um mito, a criança 

precisa ser inserida dentro do contexto educacional como todas as outras (GRIFO 

NOSSO). 

Atividades como o jogo e o brincar dentro do contexto lúdico são primordiais 

para auxiliar no desenvolvimento de qualquer idade, essas atividades conduzidas e 

mediadas são típicas do contexto educativo, uma vez que é na escola que acontece 

a socialização de muitas crianças, assim o professor pode se fazer valer dessas 

estratégias dentro de uma abordagem lúdica para trabalhar com seus alunos. 

Não nos parece difícil associar as ideias de inteligência e de felicidade e seu 
estimulo ao papel da escola nesse nascer de um novo milênio. A escola, 
como centro transmissor de informações já não se justifica. Afinal de contas, 
esse centro pode e deve ser substituído por outros, menos cansativos, menos 
onerosos e, principalmente, mais eficientes. A figura da criança ou mesmo do 
adolescente indo a uma escola para colher informações é tão antiquada 
quanto se levantar para mudar o canal da televisão. ’ (ANTUNES, 2008. P.12) 

Nesse sentido a escola é concebida como local de acesso ao conhecimento, 

mas não permanece estagnada e imutável, ela se reorganiza e se reconstrói de acordo 

com as novas necessidades que surgem assim como os alunos que nela estão 

inseridos. Glat e Plestch (2013, P. 22), apontam que um recurso para orquestrar, de 

forma mais efetiva, propostas pedagógicas que contemplem as demandas de cada 

aluno, a partir de objetivos gerais elaborados para cada turma, é uma alternativa 

promissora, na medida em que oferecer parâmetros mais claros a serem atingidos, 

sem negar os objetivos gerais colocados pelas propostas curriculares.  

Assim, o jogo faz parte da escolarização: seus objetivos quanto ao 

desenvolvimento da criança podem ser inúmeros, basta que sejam pensados e 

planejados para a finalidade que se busca; o brincar precisa acontecer de maneira 

que a criança tenha suas habilidades estimuladas, desenvolvidas, mas também deve 

conceder espaço para que ela exerça a criatividade, para que ela estorne por meio da 

brincadeira sentimentos, sensações, emoções: ela deve ter espaço para ser criança. 
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4 O BRINCAR NA ESCOLA: REFLEXÕES SOBRE A LUDICIDADE NA 

PSICOPEDAGOGIA  

Nos apontamentos bibliográficos analisados até o presente momento, é 

possível compreender que o desenvolvimento das crianças na apropriação da relação 

de signos e significados de mundo por meio da utilização do brincar dentro dos 

espaços educativos, como já foi mencionado no presente estudo, o professor é o 

principal mediador desse processo. Esse mesmo professor necessita compreender 

verdadeiramente como se dá o processo de aprendizagem das crianças, 

independente da teoria com o qual mais se identifica, tal ação se justifica uma vez que 

muito daquilo que a criança sinaliza nos primeiros anos de escolarização não 

acontece de uma maneira clara e madura tal qual em indivíduos com essas estruturas 

mentais já formadas (LUCKESI,1996). 

A Psicopedagogia enquanto ciência busca unir-se à pedagogia para uma 

maior compreensão da aprendizagem humana, estabelecendo relação entre as 

esferas de vivência dessa criança: sociedade, família, escola. Além da compreensão, 

ela busca identificar as desordens da aprendizagem ou orientar a condução da mesma 

em caráter de prevenção de algum dano, contudo, em que consiste a 

psicopedagogia? 

É a área de estudo dos processos e das dificuldades de aprendizagem de 
crianças, adolescentes e adultos. O psicopedagogo identifica as dificuldades 
e os transtornos que impedem o estudante de assimilar o conteúdo ensinado 
na escola. Para isso, faz uso de conhecimentos da pedagogia, da psicanálise, 
da psicologia e da antropologia. Analisa o comportamento do aluno, 
observando como ele aprende. Promove intervenções em caso de fracasso 
ou de evasão escolar além de trabalhar em escolas, pode atuar em hospitais, 
auxiliando os pacientes a manter contato com os conteúdos escolares. Pode 
trabalhar também em centros comunitários ou em consultório, público ou 
particular, orientando estudantes e seus familiares no processo de 
aprendizagem (GUIA DO ESTUDANTE, 2013). 

Nesse Sentido, a psicopedagogia vem buscando compreender as dificuldades 

para a efetivação da aprendizagem que acabam interferindo no desenvolvimento 

escolar, sua área de atuação está além dos espaços educativos e o desenvolvimento 

de seu trabalho abrange o emprego dos mais distintos recursos que contribuam com 

o aluno durante a construção de seu processo de ensino e aprendizagem. 

A psicopedagogia, área de conhecimento interdisciplinar, tem como objeto de 
estudo a aprendizagem humana. É papel fundamental de o psicopedagogo 
potencializá-la e atender as necessidades individuais, no decorrer do 
processo. O trabalho psicopedagógico pode adquirir caráter preventivo, 
clínico, terapêutico ou de treinamento, o que amplia sua área de atuação, seja 
ele escolar - orientando professores, realizando diagnósticos, facilitando o 
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processo de aprendizagem, trabalhando as diversas relações humanas que 
existem nesse espaço; empresarial - realizando trabalhos de treinamento de 
pessoal e melhorando as relações interpessoais na empresa; clínica - 
esclarecendo e atenuando problemas; ou hospitalar - atuando junto à equipe 
multidisciplinar no pós-operatório de cirurgias ou tratamentos que afetem a 
aprendizagem. É importante salientar que a psicopedagogia é uma área que 
vem para somar, trabalhando em parceria com os diversos profissionais que 
atuam em sua área de abrangência (BEYER, 2003, P.89). 

É válido ressaltar que as primeiras ações da Psicopedagogia tiveram início na 

França, influenciando a Argentina e consequentemente o Brasil. Atualmente ela atua 

com profissionais multidisciplinares, das áreas de pedagogia, fonoaudiologia, 

psicologia, neurologia, psicanálise e assistência social. Essa cadeia de áreas de 

atendimento possibilita compreender todas as relações que esta criança estabelece 

nas áreas de sua vida. Enquanto mecanismos de trabalho ela atua relacionando o 

brincar enquanto ferramenta para a busca por respostas implícitas ou explícitas, uma 

vez que como já foi mencionado são nas atividades lúdicas que o sujeito constrói seu 

conhecimento e aprende a transpô-lo para o mundo real. 

As teorias vinculadas a ela são relacionadas à prática pedagógica, 
envolvendo o atendimento às necessidades individuais de aprendizagem, o 
fracasso escolar e a apropriação do conhecimento; à prática clínica, 
integrando compreensão, prevenção e métodos terapêuticos ao analisar o 
aprender; à área hospitalar, no que diz respeito à continuidade do processo 
de aprendizagem, aliada à fonoaudiologia, neurologia, fisioterapia, psicologia, 
e medicina em geral, fazendo deste processo doloroso, um momento mais 
humano; e finalmente, à área empresarial - trabalhando com os processos de 
aprendizagem individual e organizacional, em parceria com o psicólogo 
organizacional e o profissional de recursos humanos no que se refere ao 
recrutamento de pessoal, treinamento, melhorando a qualidade do trabalho, 
da produtividade e as relações intra e interpessoais, administrando conflitos 
(BEYER, 2003, P.45). 

Assim, no tocante a avaliação enquanto instrumento que busca compreender 

o ponto em que aquele indivíduo ao adquirir conhecimento necessita de intervenção, 

o psicopedagogo é essencial, por meio do trabalho dele é possível realizar uma 

investigação de todo o contexto na qual ele está inserido e presumir de forma mais 

eficaz a área de conflito e propor ações que venham de encontro com sua resolução. 

Através do brincar, da relação que aquela criança estabelece com o brinquedo é 

possível observar sua desenvoltura em atividades cotidianas, assim, o brinquedo ou 

brincadeira não são esvaziados de sentido, não são meros objetos, são carregados 

de intencionalidade e objetivos delimitados, estimulantes no momento certo de 

exercício da imaginação - das próprias múltiplas inteligências para aquisição de novos 

saberes e práticas (LUCKESI,1996). 
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Assim, o educador possui variadas opções ao conduzir seu trabalho, tudo 

deve ser pertinente ao planejamento que ele traçar com os objetivos específicos, a 

metodologia adequada para os alunos e consequentemente a seleção de jogos e 

brincadeiras que venham de encontro com os conhecimentos que eles precisam se 

apropriar naquele momento. A construção do planejamento necessita ser 

compreendido enquanto responsabilidade do coletivo entre professores, profissionais, 

coordenadores, que juntos discutirão os objetivos que pretendem alcançar, as 

intenções pedagógicas, que serão o ponto de partida que determinará, justificará e 

dará sentido as intenções pedagógicas (LUCKESI, 1996). 

São algumas sugestões que podem facilitar e auxiliar no processo de ensino 

aprendizagem, muitos são jogos e recursos que podem ser adaptados de acordo com 

a necessidade de cada aluno, ou da dificuldade daquela turma, a partir das 

observações realizadas na escola, essas adaptações podem ser orientadas por uma 

equipe multidisciplinar ou ainda com um psicopedagogo.  

Ainda dentro daquilo que a psicopedagogia visa contribuir, é válido ressaltar 

que para essa faixa etária, o lúdico objetiva fornecer uma aprendizagem significativa 

do conceito de mundo que aquele aluno necessita, uma das principais habilidades 

desenvolvidas no brincar é a oralidade que posteriormente é fundamental para o 

processo de alfabetização e letramento no período correspondente. A intervenção 

realizada com as brincadeiras musicalizadas outra inteligência múltipla, constituem 

numa estratégia carregada de benefícios no sentido de aprimoramento da oralidade. 

Quando se aborda a música na Educação Infantil, no primeiro momento atrela-se sua 

didática ao lúdico sem intencionalidade, uma vez que as cantigas, cirandas e a própria 

mídia atual faz uso dessa ferramenta como fonte de entretenimento, porém aliada a 

um planejamento adequado, bem produzido e intencionado, a música torna-se uma 

importante ferramenta de aprendizagem. Nenhuma criança permanece quieta 

enquanto canta, bate palmas, bate os pés e dançam, eles são os instrumentos 

naturais do próprio corpo, em sua qualidade de gestos rítmicos primordiais, 

complementam a expressão melódica do canto (FRIEDMANN,1996). 

Assim, a musicalização na educação infantil, seja ela dentro dos espaços 

educativos ou numa intervenção multidisciplinar é, acima de tudo, um momento lúdico 

e não visa à formação de músicos, e sim a vivência e compreensão da linguagem 

musical, a abertura de canais sensoriais, expressões de emoções, ampliação da 
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cultura geral e a formação integral do ser. Nesse sentido, o presente estudo busca 

investigar práticas pedagógicas que façam uso da música, com intuito de proporcionar 

a criança de poder melhorar o seu desenvolvimento na linguagem oral. 

Segundo o Parâmetro Curricular Nacional – PCN (1998), no volume 6 que 
organiza as atividades artísticas na escola, “é importante apresentar aos 
alunos diferentes ritmos musicais, variar o som dos instrumentos, fazer cantar 
e ouvir são maneiras de ampliar o repertório na educação infantil.” A criança 
no decorrer de atividades musicais, desenvolverá o ouvir, o perceber e a 
descriminação de elementos sonoros diversos, através de brincadeiras com 
a música, podem imitar e até inventar e reproduzir as criações musicais. Para 
isso torna-se necessário um ambiente estimulador. Por exemplo, o educador 
pode recorrer a jogos musicais, além disso: o jogo musical quando é praticado 
de forma lúdica, participativa e não competitiva, podem construir uma fonte 
rica de aprendizado, motivação e desenvolvimento. Além de prazerosos, “os 
jogos musicais de participação ativa podem constituir exemplos típicos do 
aprendizado divertido” (ILARI, 2003, p.9). 

A criança desenvolve-se nas múltiplas dimensões a partir do instante em que 

vivencia momentos que contemplem a construção do conhecimento acerca dos 

conteúdos que envolvem a linguagem musical, ou seja, recebe os estímulos certos 

para desenvolver tais habilidades. A criança consegue perceber sons e se expressar 

por meio deles. Portanto, estimular atividades onde a descoberta de novos sons 

ocorra pela integração de instrumentos musicais e brinquedos comuns do cotidiano 

da criança desenvolvem capacidades como sensibilidade, criatividade, dicção e ritmo.  

Quando são levadas a explorar expressões musicais, desde os primeiros 

meses, ouvindo a voz de seus pais, balbuciando, gorgolejando, realizando emissões 

vocais em diferentes situações, imitando o fraseado rítmico e melódico de adultos e 

crianças a sua volta, sendo realizado sonoramente, bem como acompanhando essas 

expressões musicais com movimentos motores e rítmicos. Sobre essa temática, 

Sarmento e Rapoport apontam que “a linguagem musical favorece o desenvolvimento 

da expressão, do equilíbrio, da auto-estima e o autoconhecimento, contribuindo 

também nos processos de socialização infantis”. (SARMENTO; RAPOPORT, 2009, 

p.42). 

É incrível a percepção da capacidade de aprendizado das crianças em 

especial nos primeiros anos de escolarização, sua receptividade, carinho e pureza, e 

o que uma educação de qualidade e devidamente adequada ao desenvolvimento 

cognitivo, motor, social e emocional, vivenciado por elas, pode fazer em suas histórias. 

Assim, o brincar é extremamente importante para o desenvolvimento de todas as 

áreas da criança, dentro dos espaços educativos jamais pode ser considerado 
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somente como um passatempo, o professor é o mediador responsável por 

proporcionar experiências enriquecedoras para esse público, trabalhando dentro da 

premissa de escola inclusiva e qualitativa para todos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração da presente pesquisa se constituiu em um enorme desafio, a 

pesquisa em si é um exercício de organização quanto a busca daquilo que se pretende 

discursar, proporcionou o aprofundamento de novos conhecimentos fundamentais 

para a prática pedagógica a partir do momento em que a primeira etapa, a da 

graduação for transpassada. 

Ao professor se faz necessário conhecer os pressupostos teóricos que 

subsidiam o fazer pedagógico, as inúmeras teorias de aprendizagem possibilitam ao 

professor identificar quais delas se adequa melhor ao seu aluno e com isso 

estabelecer um planejamento que contemple as necessidades de sua turma, em um 

processo contínuo de desenvolvimento. 

A teoria das múltiplas inteligências concede ao professor uma maior 

autonomia ao organizar sua prática docente, ele pode atrelado ao trabalho com a 

psicopedagogia não só aprimorar o desenvolvimento de habilidades em seus 

educandos, como também atuar na prevenção de futuros problemas que dificultem ou 

prejudiquem a aprendizagem dos mesmos, por isso a necessidade de uma formação 

por parte do professor que não se restrinja somente a graduação, e sim algo que evolui 

conforme o tempo. 

Permanece clara também a premissa de que os jogos e as brincadeiras são 

extremamente importantes para o desenvolvimento infantil, eles concedem a criança 

conhecimento de seu corpo, espaço, convivências, ensinam valores e condutas que 

serão necessários pelo resto de sua vida, portanto há a necessidade em se investir 

nesses momentos prazerosos dentro da escola. 

Conclui-se então que as premissas aqui apresentadas possibilitam ao 

professor conhecimentos teóricos que subsidiarão sua prática pedagógica no tocante 

a proporcionar aos educandos atividades diversificadas que contemplem suas 

potencialidades, de uma maneira organizada e sistematizada dos conhecimentos que 

serão utilizados não somente na escola, mas também por toda a sua vida. 
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A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA FORMAÇÃO 
DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ANOS 

Brenda Maira Paixão da Costa 
 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como foco a contação de histórias e como ela tem ganhado espaço 

no âmbito escolar, como uma metodologia lúdica de ensino. O contador de histórias 

recria essa história de acordo com a sua interpretação e sensação que esta lhe causa, 

possibilitando, então que haja um envolvimento do público e estimulando várias 

sensações naqueles ali presentes. Por conta disso, suscitou interesse por esta 

temática, em razão da necessidade em se formar leitores e pessoas que saibam 

interpretar aquilo que lhes é apresentando, não sendo um mero copista. Tendo como 

problemática: qual é a influência da contação de histórias na formação de crianças na 

pré-escola. Para responder essa questão, este trabalho teve como objetivo geral 

compreender a importância da contação de histórias para a formação de crianças 

entre 04 a 05 anos. Os objetivos específicos contextualizar a contação de histórias, 

conceituar a proposta lúdica e estudar a contação de histórias como forma lúdica de 

estimular o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Findando, a metodologia 

adotada consistiu em uma pesquisa do tipo bibliográfica, por meio da revisão da 

literatura, em artigos científicos, teses e dissertações de mestrado e doutorado, pelo 

Google Acadêmico, bem como em consultas de livros físicos disponíveis na biblioteca 

da instituição de ensino, nos últimos trinta anos, adotando como autores Kishimoto 

(1997), Luckesi (2002) e Bianchini, Arruda e Gomes (2015). Resultando na 

compreensão da importância da contação de história como atividade lúdica, para o 

processo de ensino e aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 

Palavras-chave: lúdico; educação infantil; metodologia de ensino; contação de 

histórias; prática pedagógica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A contação de histórias tem ganhado espaço no âmbito escolar, como uma 

metodologia lúdica de ensino. O contador de histórias recria essa história de acordo 

com a sua interpretação e sensação que esta lhe causa, possibilitando, então que 
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haja um envolvimento do público e estimulando várias sensações naqueles ali 

presentes. 

Por conta disso, suscitou interesse por esta temática, em razão da 

necessidade em se formar leitores e pessoas que saibam interpretar aquilo que lhes 

é apresentando, não sendo um mero copista. Tendo como problemática: Qual é a 

influência da contação de histórias na formação de crianças na pré-escola? Para 

responder essa questão, este trabalho terá como objetivo geral compreender a 

importância da contação de histórias para a formação de crianças entre 04 a 05 anos. 

Os objetivos específicos contextualizar a contação de histórias, conceituar a proposta 

lúdica e estudar a contação de histórias como forma lúdica de estimular o 

desenvolvimento cognitivo dessas crianças. 

Findando, a metodologia adotada consistiu em uma pesquisa do tipo 

bibliográfica, por meio da revisão da literatura, em artigos científicos, teses e 

dissertações de mestrado e doutorado, pelo Google Acadêmico, bem como em 

consultas de livros físicos disponíveis na biblioteca da instituição de ensino, nos 

últimos trinta anos, adotando como autores Kishimoto (1997), Luckesi (2002) e 

Bianchini, Arruda e Gomes (2015). 
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2 A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

Com os avanços do processo de globalização e dos meios tecnológicos, as 

informações estão cada vez mais acessíveis às crianças, as quais ampliam os 

horizontes e saberes, assim, cada vez mais os livros estão sendo esquecidos em 

prateleiras, enquanto as crianças idealizam e manuseiam os objetos eletrônicos e são 

influenciadas por eles. 

Diante disso, frente aos vários benefícios que essa prática pode desempenhar 

para o processo de ensino e aprendizagem, constata-se a necessidade em voltar o 

olhar para esta temática. Nesse sentido, o termo contação de histórias pode ser 

compreendido como um convite ao desenvolvimento da imaginação, relacionando o 

real e o imaginário, além de estimular o gosto pela leitura, ampliar o vocabulário, 

cultural e outros elementos, podendo ser entendida como: 

A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o 
trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, 
tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como nossa e 
ampliamos nossa experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os 
fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas os 
sentimentos e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida 
real. (RODRIGUES, 2005, p. 4). 

Assim sendo, a contação de histórias se revela como uma atividade que 

proporciona a transmissão do conhecimento e de valores, sendo considerada uma 

das formas com maior significado que as pessoas encontraram para relatar suas 

experiências, ou seja, para dar continuidade no processo histórico, bem como para 

proporcionar uma fuga do real e interagir com o mundo imaginário. Sendo que Mateus 

et al. (2014, p.56) pontuam que: 

A contação de histórias, além de pertencer ao campo da educação e à área 
das ciências humanas, é uma atividade comunicativa. Por meio dela, os 
homens repassam costumes, tradições e valores capazes de estimular a 
formação do cidadão. Por isso, contar histórias é saber criar um ambiente de 
encantamento, suspense, surpresa e emoção, no qual o enredo e os 
personagens ganham vida, transformando tanto o narrador como o ouvinte. 
O ato de contar histórias deve impregnar todos os sentidos, tocando o 
coração e enriquecendo a leitura de mundo na trajetória de cada um. 

Nesse âmbito, para Mateus et al. (2014, p.56), ressalta que por meio desse 

momento em que há a contação de histórias, o professor e o aluno estabelecem um 

vínculo, por meio de uma prática que envolva o diálogo, sendo como um importante 

processo para a formação do leitor, tendo em vista isso, os autores asseveram que a 

contação de histórias: 

A contação de histórias é um momento mágico que envolve a todos que estão 
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nesse momento de fantasia. Ao contar histórias, o professor estabelece com 
o aluno um clima de cumplicidade que os remete à época dos antigos 
contadores que, ao redor do fogo, contavam a uma plateia atenta às histórias, 
costumes e valores do seu povo. A plateia não se reúne mais em volta do 
fogo, mas, nas escolas, os contadores de história são os professores, elo 
entre o aluno e o livro. O ato de contar histórias é próprio do ser humano, e o 
professor pode apropriar-se dessa característica e transformar a contação em 
um importantíssimo recurso de formação do leitor 

Além disso, a arte de contar histórias é uma das atividades de maior 

antiguidade do homem. Assim, as origens dessas histórias e dos gêneros literários 

são diversas, mas todos eles apresentam uma mesma similaridade: o estimulo ao 

imaginário e a ânsia para solucionar alguns dilemas inerentes do ser humano. Além 

disso, essa atitude consiste em uma maneira de “encantar crianças e adultos com a 

magia que representa” (LEARDINI, 2006, p.26). 

Nesse sentido, destaca-se que a contação de histórias estava além de um 

entretenimento, mas como uma forma de registrar os valores, crenças e saberes de 

determinada comunidade ao longo do tempo, tendo em vista isso Ramos (2011, p.29) 

pontua que: 

Desde há muito, a transmissão oral, passada de geração em geração, foi uma 
das soluções encontradas pelas comunidades que não possuíam a escrita, 
para informar às gerações mais novas os seus saberes, valores e crenças. 
Por conseguinte, aqueles saberes considerados imprescindíveis para a 
sobrevivência individual e grupal (RAMOS, 2011, p.29) 

Assim sendo, esses contadores eram apreciados pela sociedade e possuíam 

elevado destaque, sendo que “retiravam de suas vivências e dos saberes delas 

obtidos o que contar [...] narrar dependia de eles colheres os saberes da experiência, 

e de produzi-los em objetos (visuais, auditivos) para serem apresentados a outros”. 

(RAMOS, 2011, p.30) 

De igual forma, esse exercício de transmitir as histórias, por muito tempo ficou 

ao encargo das mulheres, na maior parte da Europa, como uma forma de atividade 

doméstica, tendo em vista que não lhes eram assegurados direitos à participação na 

vida social e política na época. 

Diante dessa perspectiva, frente às modificações que ocorreram nesse 

instituto, é importante voltar o olhar à historicidade deste instituto, a partir do século 

XVII, sendo que nesse momento, a literatura infanto-juvenil se consolidou com Charles 

Perrault, bem como destaca-se nomes como Andersen e os Irmãos Grimm. (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 1986) 
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Nesse momento, essas obras não eram destinadas apenas às crianças, mas 

para os adultos também, porque as crianças eram vistas como adultos em miniatura 

e, por isso, não havia distinção sobre qual material e atividade cada desses sujeitos 

teria acesso. Sendo que “a partir do século XVIII a criança passa a ser considerada 

um ser diferente do adulto [...] passou-se a ter necessidades e características próprias 

e teve que receber uma educação especial que a preparasse para a vida adulta”. 

(GARCIA, 2009, p.05) 

Corroborando com isso, destaca-se que foi somente com a ascensão da 

burguesia que foi dado o enfoque às crianças: 

Na transição do século XVII para o XVIII, o significado e o papel social da 
infância, assim como uma literatura adequada para esta instituição que 
apenas foi criada posteriormente, as crianças eram reconhecidas como 
pequenos adultos, possuidores de tarefas e cuidados semelhantes aos de um 
adulto, o que pode explicar a alta taxa de mortalidade infantil naquela época. 
Compartilhando todas as atividades com as pessoas mais velhas, as crianças 
também possuíam a mesma cultura literária que os demais. Apenas com a 
ascensão da burguesia e reestruturação familiar, a criança começou a ser 
reconhecida como indivíduo diferente do adulto, com atribuições diferentes. 
No século XVIII, a literatura infantil mostrou-se importante no âmbito escolar 
e na necessidade de uma mudança na mentalidade sociocognitiva que a 
criança possuía. A escola foi um dos principais agentes para que a mudança 
na literatura ocorresse. (MATEUS et al., 2014, p.55) 

No Brasil, a origem da literatura infanto-juvenil no Brasil se deu a partir das 

obras de Monteiro Lobato, tendo em vista o viés pedagógico de suas obras 

perdurando por várias gerações, destacando entre suas obras o “Sítio do Pica-Pau 

Amarelo”. (ROSA; NUNES, 2011, p.02) 

Apesar dessa influência e historicidade repleta de nomes de importância, a 

contação de história e os livros didáticos, vem sido suprimidos meios tecnológicos, 

sendo que as crianças cada vez mais querem estar com celulares, computadores, 

tablets e outros instrumentos, deixando de lado os livros, havendo uma alteração no 

cenário que antes era dominado pelos livros: 

Com o desenvolvimento tecnológico e o surgimento de novas mídias, como 
a televisão, o cinema e a internet, essa arte foi praticamente banida dos 
encontros sociais. Isso porque, segundo Donato (2005), com o advento da 
imprensa, os livros e jornais tornaram-se os grandes agentes culturais dos 
povos. Os contadores, especialmente os que narravam oralmente, passaram 
a ser esquecidos, embora muitas das histórias que sustentavam sua prática 
ainda permaneçam em cada cultura, por exemplo, sobre a modalidade 
escrita. Essa nova forma de vida social, na qual essas tecnologias 
começaram a se tornar comuns, influenciou fortemente a arte do contador 
tradicional. Mas, mesmo assim, em “uma sociedade que se organiza segundo 
as técnicas de uma industrialização sofisticada e de um olhar social cuja 
solidão e individualismo são seu tema principal” (PATRINI, 2005, p.96) 
precisa da presença de contadores e de sua atuação para suplantar os 
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problemas advindos desse modo de organização e de vida. (RAMOS, 2011, 
p. 58) 

Segundo Garcia (2009, p.03), considerando que essa contação seja uma arte, 

ela surge a partir da palavra, para melhor contextualizar esse ideia, traz como exemplo 

a obra clássica As mil e uma noites, ao compreender que: 

Na obra clássica da literatura persa, As mil e uma noites, Sherazade sabia 
disso. Sabia da importância das palavras na vida de um homem. Por isso, 
pela magia da palavra, ela começava uma longa conversa sem fim com seu 
sultão, que durou mil e uma noites. O sultão se calava e escutava suas 
palavras como se fosse música. A música dos sons ou da palavra... Ela 
produziu um efeito terapêutico; uma terapêutica pela poesia, uma terapêutica 
pela palavra. É possível que, por esse caminho, houvesse curado o rei. Mas, 
extremamente habilidosa na arte da contação de histórias, Sherazade assim 
procede durante mil e uma noites... E, suas histórias, uma mais envolvente 
que a outra, é sempre interrompida na parte mais interessante. Assim, dia 
após dia, sua morte vai sendo adiada. Por mais fértil que fosse sua 
imaginação, seria impossível inventar tanta coisa ou ler tantos livros! Na 
verdade, Sherazade aprendeu todas as histórias de As mil e uma noites com 
o seu povo, pois eram contadas de uma pessoa para outra; estavam na boca 
do povo! O final, no entanto, é sempre o mesmo: a importância que uma 
história bem contada tem na vida de uma pessoa; a diferença que faz para a 
alma humana uma história contada por alguém que tem o dom da palavra. 
Além do que, a palavra salva, regenera, transforma porque diz do outro em 
nós mesmos. 

Diante disso, segundo Abramovich (1998, p.02) é por via desses relatos que 

pode ser desenvolvido nas crianças diversas emoções, para que elas possam 

expressá-las, destacando que: 

É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, como 
a tristeza, a raiva, a irritação, o bem estar, o medo, a alegria, o pavor, a 
insegurança, a tranquilidade e tantas outras mais, viver profundamente tudo 
o que as narrativas provocam em quem as ouve – com toda amplitude, 
significância e verdade que cada uma delas fez (ou não) brotar... pois é ouvir, 
sentir e enxergar com os olhos do imaginário (ABRAMOVICH, 1998, p. 2). 

Frente ao exposto, verifica-se que a contação de histórias corresponde a uma 

forma de arte, estando diretamente relacionada ao campo da literatura, sendo que 

essa atividade humana está presente desde os primórdios com as mais variadas 

finalidades, sejam elas ligadas a transmitir rituais e crenças, bem como costumes, 

além do fato de registrar experiências de vida, estando por muito tempo ligada às 

atividades domésticas, ato que era comum às mulheres. 

Desta forma, tendo em vista a vastidão de significados e possibilidades para 

essa ferramenta, verifica-se que essa pode contribuir significativamente para o 

processo de ensino e aprendizagem.  
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3 CONCEITUAÇÃO DA PROPOSTA LÚDICA 

A ludicidade, ao ser inserida como ferramenta pedagógica, tem sido vista 

como importante meio para se efetivar um processo de ensino e aprendizagem de 

qualidade, por intermédio de uma proposta diferenciada trazida para o âmbito escolar, 

fazendo com que os discentes possam sentir prazer e motivação durantes essas 

atividades (BROUGÈRE,1998, p. 190) 

Nesse sentido, a prática lúdica tem como característica constituir maneira de 

fomentar uma relação entre fins e meios, sendo que os jogos e as brincadeiras, por 

exemplo, não são um passatempo ou algo destina a gastar a energia acumulada dos 

alunos, mas sim, ferramentas que desempenham uma finalidade didática em especial, 

merecendo valor. 

Conforme Pereira (2005, p. 19-20), as práticas lúdicas, ao serem inseridas no 

contexto escolar, se configuram como uma possibilidade para descobertas de coisas 

novas e estimular momentos de diversão e interação, contribuindo para a criação do 

diálogo entre os diferentes sujeitos que se estabelece na educação, tendo em vista 

que o aluno não é mais mero receptor do conhecimento. 

De acordo com isso, para compreender o significado de uma terminologia, é 

relevante recorrer às origens da palavra, assim sendo, o termo ludicidade é 

proveniente do latim "Ludus", o qual significa, em contexto amplo, brincar, englobando 

os jogos, brincadeiras e brinquedos. Segundo Sant'Anna e Nascimento (2011) a 

ludicidade consiste em diversão, envolvendo jogos e brincadeiras, considerando que 

esteve presente desde as origens da humana e se estende até os dias atuais, 

analisando isso eles asseveram que: 

O lúdico e a brincadeira, e o jogo, e a diversão [...]. O brincar esteve presente 
em todas as épocas da humanidade, mantendo-se ate os dias atuais. Em 
cada época, conforme o contexto histórico vivido pelos povos e conforme o 
pensamento estabelecido para tal, sempre foi algo natural, vivido por todos e 
também utilizado como um instrumento com um caráter educativo para o 
desenvolvimento do individuo. (SANT’ANNA; NASCIMENTO, 2011, p.20) 

Tendo em vista esse viés histórico do lúdico, verifica-se que desde os tempos 

antigos, o lúdico consubstanciado nas brincadeiras era feito por toda a família, 

inclusive nos momentos em que os genitores ensinavam o trabalho a seus filhos. O 

que pode ser explicado em razão de que nessas épocas não havia diferenciação entre 

adultos e crianças, sendo que essas eram todas como adultos em miniatura. 

(BIANCHINI, ARRUDA E GOMES, 2015) 
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Diante dessa perspectiva e levando em consideração que a história se 

modifica ao longo dos anos, assim como a educação e o lúdico a acompanham, 

certifica-se que os povos primitivos atribuíam especial relevância aos jogos que 

envolviam o contato físico. Sant'Anna e Nascimento (2011) apontam que: 

Na Grécia antiga era através dos jogos que se passava ensinamento às 
crianças. Os índios ensinavam e ensinam seus costumes através da 
ludicidade. No Brasil da Idade Média, os jesuítas ensinavam utilizando 
brincadeiras como instrumentos para a aprendizagem. Desde os primórdios, 
a metodologia lúdica sempre foi valorizada pelos povos, sejam quais forem 
(SANT’ANNA; NASCIMENTO, 2011, p.20) 

Sob esse enfoque, conforme Luckesi (2000), o lúdico é um estado interno do 

indivíduo, o qual tem a vivencia de uma experiencia plenamente, ou seja, máximo 

divertimento que se expressa na atitude, pensamento e no sentimento da ação e não 

propriamente apenas se reduz a jogar ou brincar, mas na relação interna q ele 

desenvolve. Assim, definindo: 

[...] o que a ludicidade traz de novo e o fato de que o ser humano, quando 
age ludicamente, vivência uma experiência plena. [...] Enquanto estamos 
participando verdadeiramente de uma atividade lúdica, não ha lugar, na 
nossa experiência, para qualquer outra coisa além desta atividade. Não ha 
divisão. Estamos inteiros, plenos, flexíveis, alegres, saudáveis. [...] Brincar, 
jogar, agir ludicamente exige uma entrega total do ser humano, corpo e mente 
ao mesmo tempo. (LUCKESI, 2000, p. 21). 

Deste conceito, extrai-se, então, que para uma atividade seja considerada 

lúdica, a pessoa que a desenvolve precisa estar conectada com a ação que pratica, 

seja ela brincar ou jogar, ele precisa estar com pensamento e sentimentos voltados 

para aquilo, sentindo uma experiência interior que lhe proporcione divertimento. De 

acordo com Luckesi (2006): 

[...] quando estamos definindo ludicidade como um estado de consciência, 
onde se da uma experiência em estado de plenitude, não estamos falando, 
em si, das atividades objetivas que podem ser descritas sociológica e 
culturalmente como atividade lúdica, como jogos ou coisa semelhante. 
Estamos, sim, falando do estado interno do sujeito que vivencia a experiência 
lúdica. Mesmo quando o sujeito esta vivenciando essa experiência com 
outros, a ludicidade e interna; a partilha e a convivência poderá lhe oferecer, 
e certamente oferece, sensações do prazer da convivência, mas, ainda 
assim, esta sensação e interna a cada um, ainda que o grupo possa 
harmonizar-se nessa sensação comum. [...] A descritiva comportamental 
individual ou coletiva, assim como os valores comunitários que sustentam 
esta experiência, compõem o entorno dessa sensação de experiência plena, 
a serem tratadas por outros âmbitos de conhecimentos [...]. (LUCKESI, 2006, 
p.14). 

Tendo em vista isso, a concepção do autor contribui para a compreensão 

sobre o lúdico e o processo educacional, verificando o que vem a ser uma educação 



 

117 
 

lúdica, considerando que ela consiste em uma ferramenta para o desenvolvimento de 

várias competências voltas à cognição, emoção, ética, criatividade e aspectos físicos, 

entre outros, considerando assim: 

transcendendo o viés estritamente racionalista que tem caracterizado a 
educação e orientando-se para o desenvolvimento cognitivo, emocional, 
ético, criativo físico do educando como um ser humano multidimensional, 
compromete-se com a promoção de aprendizagens significativas que 
possam envolver o estudante por inteiro, propiciando, assim, a integração 
harmônica do seu pensar/sentir/fazer. (SILVA, 2015) 

Assim sendo, o uso de jogos e brincadeiras ou outras atividades ligadas ao 

divertimento utilizadas como suporte para configurar ludicidade precisa estar fundada 

em estimular o interesse do aluno, e não apenas no meio racional no qual a ludicidade 

só serve de instrumentação, mas tem que ser usada como um fim em si mesma. 

De acordo com Huizinga (1980 apud Alves 2009) a ludicidade corresponde a 

um elemento cultural, o qual se demonstra presente nas diversas formas de 

organização social, em contextos primitivos até os mais modernos, atribuindo ao 

mesmo um significado, em outros termos, ele destaca que o cerne da ludicidade é 

algo imaterial, pois vai além das barreiras físicas, pois traz um valor significativo na 

vida daquele indivíduo. 

Nesse enfoque, destaca-se que o brincar não se configura como algo que é 

apresentado ao indivíduo como pronto e acabado de uma hora para outra, mas sim, 

consiste em uma ferramenta capaz de estabelecer contatos e culturas, pois “ A 

brincadeira não é algo já dado na vida do ser humano, aprende-se a brincar desde 

cedo, nas relações que os sujeitos estabelecem com os outros e com a cultura”. 

(TRISTÃO, 2010, p.05) 

Os educadores possuem várias razões para que os profissionais da educação 

utilizem as ferramentas lúdicas entre elas a primeira é que o lúdico quer dizer que há 

um impulso natural do educando e em razão disso correspondem a uma necessidade 

interior, tendo em vista que a espécie humana possui tendência à ludicidade. (NUNES, 

2004, p. 11) 

O segundo ponto destacado pelo autor é que por meio das atividades lúdicas 

é possível desenvolver o prazer e o esforço espontâneo. Diante disso, essa 

ferramenta pode ser tida como atraente porque é capaz de estimular no indivíduo um 

sentimento interno, de modo intenso e pleno, agindo de forma entusiasmática é por 

isso que ela tem essa carga de motivação, formando um estado eufórico e vibratório. 
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Assim esses mecanismos são excitantes e de algum modo requerem uma certa carga 

de esforço do indivíduo, por via de uma esquematização mental (NUNES, 2004) 

Além disso, conforme Tristão (2010) o lúdico não está ligado apenas aos jogos 

e brincadeiras, mas também às várias ações que o indivíduo atribui carga lúdica, entre 

atividades como ler e escrever, bem como ao ouvir uma música e demais ações que 

chamem a atenção das crianças e lhes proporcionem uma sensação de 

entretenimento e prazer, consistindo em: 

O lúdico não está apenas no ato de brincar, está também no ato de ler, no 
apropriar-se da literatura como forma natural de descobrimento e 
compreensão do mundo. Atividades de expressão lúdicocriativas atraem a 
atenção das crianças e podem se constituir em um mecanismo de 
potencialização da aprendizagem. Atividades lúdicas favorecem o 
desenvolvimento motor e psicomotor das crianças em suas atividades, 
principalmente em escolas de pequeno porte. (TRISTÃO, 2010, p. 03) 

De acordo com isso, acerca das concepções de ludicidades verifica-se que é 

algo amplo, assim sendo, muitas pessoas confundem as várias terminologias que 

surgem dentro delas, incluindo o jogar, o brincar e os brinquedos, pois apesar de trazer 

semelhanças, cada termo possui suas particularidades. 

Sob esse enfoque, em torno dos jogos e brincadeiras é comum haver 

confusão sobre os termos. De acordo com Bianchini, Arruda e Gomes (2015) essas 

terminologias são equivalentes no sentido serem uma ação. Mas essa ação tem uma 

característica que a diferencia das demais, qual seja o caráter lúdico. Assim 

destacando: 

[…] o conceito de jogar e brincar, no português, pois há distinção e 
semelhança. Primeiro, vamos à semelhança: brincar e jogar indicam uma 
ação. Mas não qualquer ação, e sim aquela que, pela sua característica, 
indica ser lúdica. Ou seja, uma conduta que, ao observá-la, percebemos que 
não se trata de uma situação real, e diremos: é uma brincadeira, ou é um 
jogo. Por exemplo: duas crianças estão chorando e, ao nos aproximarmos, 
percebemos que se trata de uma representação que estão fazendo de dois 
personagens que acabaram de perder um ente querido. Não é uma situação 
real. É brincadeira e, por ser brincadeira, afastamo-nos e deixamos 
prosseguirem em sua atuação. 
No jogo, a mesma coisa, quando definido enquanto uma “ação lúdica”, 
reposiciona o sujeito para uma dimensão que não é real. Vamos aos 
exemplos, pois nos ajudam a entender melhor. 

Dada a semelhança, o brincar se difere do jogar porque o primeiro 

corresponde a uma atividade espontânea, ou seja, uma atividade livre na qual o 

indivíduo fica livre para refletir sua imaginação na ação lúdica, como por exemplo, 

quando realiza brincadeiras de papéis sociais, na qual a filha imita as funções de sua 

mãe, está ali reproduzindo suas atitudes, gestos e pensamentos. 
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Segundo Kishimoto (1999 apud Bianchini, Arruda e Gomes, 2015): “O brincar 

tem prioridade das crianças que possuem flexibilidade para ensaiar novas 

combinações de ideias e de comportamentos”. Desta forma, a brincadeira se 

consubstancia em uma representação que o indivíduo faz das suas relações 

cotidianas, ou seja, as influências do meio em que a criança vive, influencia 

diretamente no seu modo de brincar, porque o significado de suas brincadeiras estará 

ligado ao meio em que vive. 

Observado isso, o jogo se caracteriza como um conjunto de regras 

previamente estabelecidos que a criança segue, assim a mesma não tem a 

liberalidade de desenvolver suas próprias regras, como ocorre na brincadeira, mas 

deve seguir aquilo que lhe é apresentado e procurar uma maneira de solucionar 

aquilo. (KISHIMOTO apud BIANCHINI, GOMES E ARRUDA, 2015, p.17) 

Salienta-se, assim, que o brinquedo pode ser definido como aquele objeto que 

auxilia na concretização da brincadeira, ou seja, é um suporte/instrumento para a 

efetivação do ato de brincar, sofrendo transformações ao longo da história, partindo 

dos mais simples até os mais sofisticados. (KISHIMOTO apud BIANCHINI, GOMES E 

ARRUDA, 2015, p.17) 

Diante dessa afirmação, é possível evidenciar que as primeiras concepções 

sobre o brinquedo, firmaram o entendimento de que eles eram tidos como 

representações de objetos do cotidiano, em que os artesãos os transformavam em 

miniatura e, as crianças, atribuíram uma significação a esses materiais, utilizando os 

mesmos em suas brincadeiras. (TRISTÃO, 2010) 

Contemplando esse enfoque, é relevante considerar que os brinquedos 

variam de acordo com o período histórico no qual ele se reproduz, porque com os 

avanços tecnológicos e dos processos de globalização, pode variar o que uma criança 

considera como brinquedo. Por exemplo, uma boneca de pano pode parecer ser 

relevância diante das bonecas modernas que hoje em dia estão a venda. 

Assim sendo, a ludicidade possui uma gama de conceituação, se 

concretizando como manifestação de um estado interno do indivíduo, a qual a 

exterioriza por meio dos jogos e brincadeiras e utiliza os brinquedos como suportes 

para concretizar essa ação lúdica. Ressaltando que esses termos não se confundem, 

porque as brincadeiras se consubstanciam em uma atitude espontânea e livre do 

indivíduo para empregar a sua imaginação, ao passo que os jogos possuem regras 
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previamente definidas, sob a qual as crianças não têm liberalidade para alterá-las, 

sendo que ambas as atividades são muito relevantes para a sua formação.  
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4 IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO PROPOSTA LÚDICA 

COM CRIANÇAS DE QUATRO A CINCO ANOS 

A ludicidade pode ser muito importante no contexto do ambiente educacional, 

permitindo o desenvolvimento de uma série de fatores, o que leva ao aprendizado de 

forma satisfatória, bem como ao desenvolvimento de várias competências nesses 

indivíduos que serão úteis para o seu futuro como cidadão, podendo decidir a partir 

de seu próprio julgamento (autonomia). 

Nesse contexto, verifica-se que por meio da ludicidade e contação de histórias 

é possível que: 

A criança é oportunizada a desenvolver-se cognitivamente e emocionalmente 
no momento em que ela viaja no maravilhoso mundo lúdico através de 
brincadeiras ou contação de histórias, seja ela um conto, uma fábula, uma 
lenda, em fim, neste momento se permite adentrar nas brincadeiras ou 
histórias, fazendo uma experimentação do real com o fantasioso, se 
emocionando e degustando sentimentos, levando-os a uma reflexão crítica 
de situações que lhes são e serão expostas cotidianamente ao longo da sua 
vida, fazendo com que se desenvolvam psicologicamente. (MATIAS; SOUZA; 
CARVALHO, 2009, p. 10) 

Deste pensamento é possível se extrair que por meio dessas práticas lúdicas 

é possível que a criança se desenvolva tanto no aspecto cognitivo como no emocional, 

permitindo que ela veja o lúdico como algo maravilhoso, podendo viajar por vários 

universos no que concerne à contação de história. 

Desta forma, de acordo com Bianchini, Arruda e Gomes (2015), extrai-se que 

os jogos e brincadeiras no contexto da educação infantil não se caracterizam como 

passatempos para que as crianças gastem energia e tempo, sem nenhum propósito 

pedagógico, pelo contrário, essas estratégias constituem uma ferramenta de muita 

utilidade, o qual possibilita que enquanto o discente aprenda determinada matéria, 

também desenvolve aspectos de sua identidade e personalidade. 

Portanto, verifica-se que é uma incumbência da educação infantil garantir que 

os educandos tenham acesso a atividades e práticas lúdicas, de forma prazerosa por 

meio de brincadeiras, jogos e linguagens que possam estimular esse estado lúdico. 

Sendo assim “a contação de história proporcionará um papel fundamental e instigador 

para uma aprendizagem satisfatória”. (MATIAS; SOUZA; CARVALHO, 2009, p.10) 

Além disso, é possível ressaltar que no instante em que há o contato com 

essas histórias, é possível que o aluno se encante e possa realizar representações 

simbólicas, se aprofundando no decorrer da história e sempre querendo saber o 
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desfecho que o espera, permitindo que ele se transporte do mundo real para o 

imaginário, proporcionando encantamento e prazer. (MATIAS; SOUZA; CARVALHO, 

2009) 

Ademais, ressalta-se que a relevância dessa contação de história no contexto 

da educação infantil se mostra no sentido de que essa etapa escolar, constitui a 

primeira etapa da educação básica e também o primeiro contato que o discente terá 

com o mundo e a sociedade. Sendo assim: 

As crianças que são proporcionadas a vivenciarem a contação de história 
desde os primeiros anos de sua vida, com o passar do tempo são 
transformadas em grandes leitores, tornando assim o ato de ler uma prática 
constante, podendo concorrer com qualquer outro entretenimento dos dias 
atuais, transformando-os em seres críticos e reflexivos com relação à 
massificação tecnológica. Fica claro, que a contação de história é peça 
fundamental para o contato da criança com a leitura, oportunizando assim 
uma maior interação com os meios culturais que lhes são expostos em seu 
convívio social. (MATIAS; SOUZA; CARVLHO, 2009, p. 11) 

Desta maneira, há a possibilidade de aplicação da ludicidade em diversas 

áreas da vida, permitindo àquele que executa essa ação, a plenitude, bem como um 

estado de consciência ampliado, relacionando as sensações que ocorre no seu íntimo 

àquilo que é oriundo de fatores externos, assim como uma atividade pode ser 

considerada lúdica ou não, dependendo da consideração do sujeito que está sendo 

afetado por ela. (IDE, 2008) 

As ferramentas lúdicas utilizadas no espaço educacional se evidenciam como 

uma oportunidade para que se possa realizar descobertas, proporcionar momentos 

de diversão e interação, além de estimular que haja a formação do diálogo entre os 

alunos (socialização) e do aluno com o seu educador, proporcionando que esse 

professor não seja visto como o detentor de todo o conhecimento, mas como um 

mediador do processo de ensino e aprendizagem. 

Desta forma, ressalta-se que todos os indivíduos são capazes de contribuir 

para a construção do conhecimento independentemente de suas características, não 

devendo ser desconsiderados os seus saberes e as experiências que carrega em sua 

história, bem como analisado o contexto social em que estão inseridos. (BIANCHINI; 

ARRUDA; GOMES, 2015) 

Contribuindo, assim, para que haja um espaço escolar democrático em que 

todos possam ter voz e serem considerados sujeitos ativos do processo de ensino e 

aprendizagem e não como meros reprodutores de uma infinidade de conhecimentos, 



 

123 
 

dados e informações que lhes são depositados, como se a figura do professor fosse 

o centro dessa relação de aprendizagem. (IDE, 2008) 

De igual modo, destaca-se que o educador deve refletir sobre sua prática, de 

forma a garantir que haja um equilíbrio em que todos estejam em um mesmo nível de 

aprendizagem, sendo que as atividades relacionadas à ludicidade podem contribuir 

para a formação desse espaço igualitário, pois, como visto, o lúdico é responsável 

pelo desenvolvimento de várias competências e habilidades, nos mais variados níveis, 

principalmente para os alunos com deficiência intelectual, visando desenvolver o 

intelecto dos mesmos. (BORBA, 2007) 

Diante disso, consoante Borba (2007) é preciso que o educador reflita sobre 

sua prática pedagógica de forma sistêmica, contínua e direcionada às habilidades e 

desempenho dos alunos, ou seja, se deve evitar que ocorra a já mencionada, 

educação bancária, em que o conhecimento, informações e demais dados são 

simplesmente depositados no aluno, sem que haja a visão de proporcionar a 

aplicabilidade desses recursos no seu cotidiano. Sendo assim, é possível perceber 

que: 

A contação de história ajuda a criança a assemelhar dados da realidade como 
regras, conhecimentos sociais, e a trabalhar conflitos internos por intermédio 
da representação simbólica, também contribui para o desenvolvimento 
infantil, uma vez que resgata no lúdico a aprendizagem, proporcionando um 
contato prazeroso com a linguagem escrita, sendo uma importante 
ferramenta não apenas para alfabetização como também para o 
conhecimento de mundo além do alto conhecimento 

Diante disso, se verifica que por meio da ludicidade, assim como da contação 

de histórias, não há uma imposição dos conteúdos aos alunos, pelo contrário, lhe são 

apresentadas oportunidades para aprendizagem por meio de uma prática alegre e 

prazerosa, podendo ser desenvolvida pelo discente ou pelo grupo, em conjunto, sendo 

realizada no momento presente, em que é possível deixar a imaginação fluir, saindo 

do mundo real e podendo participar de um mundo fantasioso. (BIANCHINI; GOMES; 

ARRUDA, 2015) 

Sob esse enfoque, destaca-se que o lúdico requer que haja uma entrega do 

indivíduo e uma conexão com a simbologia apresentada, bem como com os sonhos, 

insucessos ou alegrias que o envolvem. Essa manifestação de emoção é fundamental 

para a prática da ludicidade porque abrem passagem para a descoberta, que se 

configura a partir do autoconhecimento. 
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Portanto, vislumbra-se que a contação de histórias se baseia, ainda, em um 

recurso de grande importância para o desenvolvimento cognitivo da criança, que é a 

literatura infantil, a qual é responsável dar auxiliar a ação psicopedagógica, inclusive 

para crianças com dificuldade de aprendizagem. 

A Literatura Infantil se constitui como mecanismo de auxílio da ação 
psicopedagógica com as crianças que possuem dificuldade no processo de 
aprendizagem, contribuindo assim, para a superação dessas dificuldades. 
Dessa forma, podemos realizar diversas composições de trabalho, como por 
exemplo, leitura, contação de história, releituras, construções e 
apresentações de teatro, contribuindo na construção de interpretações, 
construções, ampliação de vocabulário, motivando a construção de suas 
próprias histórias. 

Desta forma, além dos benefícios já mencionados que a ludicidade e a 

contação de histórias podem proporcionar, como o desenvolvimento da sociabilidade, 

autonomia e imaginação, verifica-se que ao se embasar em uma literatura infantil é 

possível auxiliar crianças com dificuldade de aprendizagem, em diversas 

manifestações e desdobramentos da mesma. 

Além disso, isso contribui para que as crianças se sintam motivadas a ler e 

escrever, pois: 

Nessa ótica, podemos dizer que essas atividades garantem a oportunidade 
das crianças conviverem com a leitura e escrita, sendo estimuladas a gostar 
de ler e ainda trabalhar suas dificuldades de forma lúdica e até prazerosa. 
Sendo assim, a utilização da contação de histórias na educação Infantil, na 
sessão de psicopedagogia, pode ter a finalidade de despertar na criança o 
gosto pelos livros, pelas letras e pela leitura, reestabelecendo um vínculo que 
por ventura tenha sido fragmentado pelas dificuldades de aprendizagem. 

Desta forma, verifica-se que a ludicidade como um estado interno do sujeito, 

articulada com a contação de histórias permite que o educando desenvolva várias 

competências, assim como auxilia a aulas que possuem dificuldade de aprendizado, 

sendo importante que se inicie na educação infantil, porque esse é o primeiro contato 

que a criança tem com o espaço escolar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme visto nesse trabalho, a contação de histórias se revela como uma 

atividade que proporciona a transmissão do conhecimento e de valores, sendo 

considerada uma das formas com maior significado que as pessoas encontraram para 

relatar suas experiências, ou seja, para dar continuidade no processo histórico, bem 

como para proporcionar uma fuga do real e interagir com o mundo imaginário. 

Nesse sentido, a prática lúdica tem como característica constituir maneira de 

fomentar uma relação entre fins e meios, sendo que os jogos e as brincadeiras, por 

exemplo, não são um passatempo ou algo destina a gastar a energia acumulada dos 

alunos, mas sim, ferramentas que desempenham uma finalidade didática em especial, 

merecendo valor. 

Desta forma, destaca-se conclui-se que o lúdico requer que haja uma entrega 

do indivíduo e uma conexão com a simbologia apresentada, bem como com os 

sonhos, insucessos ou alegrias que o envolvem. Essa manifestação de emoção é 

fundamental para a prática da ludicidade porque abrem passagem para a descoberta 

e permite que haja uma melhor compreensão da criança. 
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: OS DESAFIOS PARA A 
ALFABETIZAÇÃO 

Claurineia Cardoso da Silva 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de Conclusão de Curso tem como enfoque voltar o olhar para a questão 

da alfabetização de alunos com deficiência intelectual, no ensino regular, por meio de 

uma proposta inclusiva. Sendo assim, surgiu a dúvida de como alfabetizar esses 

educandos nos anos iniciais do ensino fundamental. Razão pela qual, o objetivo geral 

consistiu em compreender o desenvolvimento da alfabetização com crianças 

Deficientes Intelectuais, nas séries iniciais do ensino fundamental. Os objetivos 

específicos buscaram conceituar essa forma de deficiência e suas principais 

características, bem como compreender o processo de inclusão de crianças com 

deficiência intelectual nas séries iniciais do ensino fundamental e estudar a 

possibilidade de alfabetizar esses discentes por meio de uma proposta lúdica, com 

jogos e brincadeiras. A metodologia consistiu em uma pesquisa bibliográfica, por via 

da revisão da literatura disponível, através de livros impressos e e-books, além de 

buscas na internet (Google Acadêmico e Bibliotecas On-line) de artigos, dissertações, 

teses e trabalhos publicados em anais de evento científico, compreendendo materiais 

disponibilizados nos últimos vinte e cinco anos. Podendo-se concluir que os alunos 

com deficiência intelectual podem extrair uma proveitosa experiência a partir da 

ludicidade, porque essa ferramenta permite o desenvolvimento de várias 

competências e habilidades no discente, permitindo que ele possa aprender e se 

divertir ao mesmo tempo. 

Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Educação Inclusiva; Ludicidade; Ensino; 

Aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O maior desafio da Educação Especial brasileira é proporcionar uma 

educação de qualidade, onde haja a Inclusão desse aluno na instituição de ensino, 

que não tenha desigualdade, que não tenha nenhum tipo de discriminação, 
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principalmente por parte dos professores, que muitos deles estão despreparados para 

receber esse tipo de aluno. 

O interesse nesse tema surgiu a partir da dificuldade em executar a tarefa de 

alfabetizar o Deficiente Intelectual, diante da situação que a criança não consegue 

reter informações, ela interage e participa das atividades propostas, momentos depois 

já esqueceram o que fizeram. 

Surgindo a seguinte problemática: Como alfabetizar um Deficiente Intelectual 

nos anos iniciais do ensino fundamental? Tendo como objetivo geral compreender o 

desenvolvimento da alfabetização com crianças Deficientes Intelectuais, nas séries 

iniciais do ensino fundamental. 

Os objetivos específicos consistiram em conceituar deficiência intelectual e 

suas principais características, bem como compreender o processo de inclusão de 

crianças com deficiência intelectual nas séries iniciais do ensino fundamental e 

estudar como seria possível desenvolver a alfabetização do discente com DI, por meio 

de ferramentas alternativas, como jogos e brincadeiras. 

A metodologia consistiu em uma pesquisa bibliográfica, por via da revisão da 

literatura disponível, através de livros impressos e e-books, além de buscas na 

internet (Google Acadêmico e Bibliotecas On-line) de artigos, dissertações, teses e 

trabalhos publicados em anais de evento científico, compreendendo materiais 

disponibilizados nos últimos vinte e cinco anos. 

Por meio dessa pesquisa, foi possível conhecer e aprimorar os conhecimentos 

perante a alfabetização por meio de ferramentas alternativas, além de procurar 

conhecer qual a melhor maneira de atingir o viés pedagógico naquele aluno com DI, 

tendo em vista, que cada um possui a sua particularidade, proporcionando a 

alfabetização e um desenvolvimento de qualidade a esses discentes. 
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2 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: CONCEITO E CARACTERÍSTICAS 

Desde 1970 foi sendo discutido entre os profissionais da educação acerca da 

inserção de alunos com deficiência no ensino regular. Atualmente, com o avanço das 

concepções sociais e advento de tratados e regulamentações nesse viés, surgiu a 

percepção em garantir uma democratização no ensino desses educandos. 

Consoante Belo et al. (2008, p.04), a deficiência intelectual pode ser verificada 

a partir de um défice intelectual e adaptativo, bem como pode ser cognitivo ou uma 

construção social. Tendo em vista isso, quanto à primeira posição destaca-se: 

Sob essa perspectiva, suscita o olhar em tratar dos alunos com deficiência 
intelectual em um enfoque ligado a um défice intelectual e adaptativo. 
Segundo Albuquerque (1996) há duas definições para o termo. A primeira 
entende que: “Deficiência mental se refere a um funcionamento intelectual 
significativa inferior à média, acompanhado de déficits no comportamento 
adaptativo, manifestado durante o período de desenvolvimento”. 
(GROSSMAN, 1993, apud ALBUQUERQUE, 1996) 

Nessa conceituação, as pessoas com deficiência intelectual são aquelas em 

que o funcionamento intelectual é consideravelmente menor que a média da 

população, ou seja, um QI (coeficiente de inteligência) igual ou inferior a 70. Sendo 

com fulcro nesta classificação que se estabeleceu as quatro categorias de deficiência 

intelectual (ligeira, moderada, severa e profunda), a depender de um parecer clínico. 

(BELO et. al, 2008, p. 05) 

Consoante Belo et. al, (2008, p. 05) a notável inovação desta conceituação foi 

a “introdução do critério de défice no comportamento adaptativo como um critério de 

diagnóstico para a deficiência intelectual”. Em razão disso, tentou-se tirar o foco do QI 

e entender que os fatores sociais também influenciam para esse tipo de deficiência. 

A segunda concepção abordada pela American Association of Mental 

Retardation (AAMR), consoante Belo et. al. (2008, p. 05), é de que o QI fique próximo 

de 70 a 75 e “os déficits globais no comportamento adaptativo dão lugar a limitações 

circunscritas a duas ou mais áreas de competências adaptativas”. 

Nessa segunda definição, não há mais uma visão em graus de deficiência, 

mas uma abordagem que vise o apoio intermitente, de forma extensiva às dimensões 

intelectuais, adaptativas, emocionais e físicas). Ou seja, que esta deficiência não 

fosse mais vista como um problema do indivíduo, mas fruto do meio social em que 

este insere-se. 

Com relação à concepção de estar relacionado a um défice cognitivo, é 

importante voltar o olhar a este aspecto, pois a deficiência intelectual pode atrapalhar 
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o processo de ensino e aprendizagem, bem como a aquisição de competências e o 

raciocínio lógico. Havendo dois modelos que se contrapõe: o desenvolvimentista (DI 

como atraso no desenvolvimento) e o modelo deficitário ou da diferença. 

Consoante Zigler apud Albuquerque (1996) quando a deficiência intelectual 

se manifestar em seu grau mais brando, ligeiramente, por via de um modelo 

desenvolvimentista, as crianças com essa característica estariam no mesmo patamar 

que aquelas que não foram diagnosticadas, diferenciando-se apenas em razão de que 

“os processos cognitivos dos sujeitos com deficiência intelectual desenvolvem-se a 

um ritmo mais lento e atingem um nível cognitivo final inferior ao dos sujeitos sem 

deficiência”. (BELO et al, 2008, p. 06). A crítica a esta concepção se encontra no fato 

de que por este modelo haver uma exclusão e ausência de comparação dos indivíduos 

que manifestam indicações claras e etiologia orgânica. 

O segundo modelo (deficitário ou da diferença) se caracteriza por defender 

que não há que se falar em diferenças de ritmos ou de desenvolvimento, mas sim que 

as pessoas com DI, pois apresentam défices cognitivos específicos. Sendo que alguns 

autores, como Paour, entendem que os dois modelos estejam corretos, devendo 

haver uma conciliação entre suas concepções (ALBUQUERQUE, 1996). 

No que tange a sua concepção como construção social, Mercer apud 

Albuquerque (1996) compreende a DI ligeira não compreende apenas uma 

exclusividade e individualidade do sujeito, sendo uma questão que afeta toda a 

sociedade. 

Tendo em vista estas concepções, é importante trazer a definição de 

deficiência mental trazida pelo material disponibilizado pelo MEC intitulado 

“Estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais”, 

o qual dispõe que corresponde a: 

Funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média, oriundo 
do período de desenvolvimento, concomitante com limitações associadas e 
duas ou mais áreas da conduta adaptada ou da capacidade do indivíduo em 
responder adequadamente ás demandas da sociedade, nos seguintes 
aspectos: comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, 
desempenho na família e comunidade, independência na locomoção, saúde 
e segurança, desempenho escolar, lazer e trabalho. (BRASIL, 2003, p.15) 

Nos dias atuais já não se usa esse termo Deficiência Mental (DM) e sim 

Deficiência Intelectual (DI), com a inclusão dos alunos deficientes nas escolas 

regulares, principalmente as escolas públicas estão trabalhando com a formação dos 
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professores nessa área, trazendo novos conceitos e preparando o professor para 

melhor receber esses alunos. 

Nesse sentido, conforme salienta Vasconcelos (2004) apud Tédde (2012, 

p.24), a deficiência intelectual consiste em uma das deficiências que incide com maior 

frequência entre crianças e adolescentes, porque atinge 1% desta população, fazendo 

com que o processo de desenvolvimento desses indivíduos seja mais devagar no seu 

modo de falar, no aspecto psicomotor e outras competências. 

Diante disso, a D.I. “não é considerada uma doença ou um transtorno 

psiquiátrico, e sim um ou mais fatores que causam prejuízo das funções cognitivas 

que acompanham o desenvolvimento diferente do cérebro” (HONORA; FRIZANCO, 

2008, p. 103 apud TÉDDE, 2012, p.23). Além disso, não é sabido as causas que levam 

ao surgimento desta perda/comprometimento das funções cognitivas, sendo que 

Tédde (2012, p.24) destaca que: 

As causas da D.I. são desconhecidas de 30 a 50% dos casos. Estas podem 
ser genéticas, congênitas ou adquiridas. Dentre as quais as mais conhecidas 
são: Síndrome de Down, Síndrome alcoólica fetal, Intoxicação por chumbo, 
Síndromes neurocutâneas, Síndrome de Rett, Síndrome do X-frágil, 
Malformações cerebrais e Desnutrição proteico- calórica. 

Nessa perspectiva, em razão da D.I., pode haver prejuízos em várias áreas 

no desenvolvimento da criança, com uma grande variação de necessidades e 

habilidades, destacando as áreas: motora, cognitiva, de comunicação e 

socioeducacional. 

Inicialmente, no que tange a área motora, algumas crianças consideradas 

com D.I. em um nível mais brando, não se diferenciam muito das demais vistas como 

“normais”, contudo pode surgir modificações na motricidade fina (movimentos finos 

com controle e destreza, como por exemplo: usar tesoura ou lápis). 

Nos casos em que a D.I. se mostra como mais severa, há incapacidades 

motoras em um nível mais acentuado, apresentando em alguns casos dificuldade para 

coordenador e manipular objetos, assim como, essas crianças podem demorar mais 

tempo para começarem a andar. (TÉDDE, 2012, p. 28) 

Com relação a área cognitiva, verifica-se que uma parcela desses alunos 

pode ter problemas em aprender questões que envolvam conceituações abstratas, 

bem como prestar atenção no que lhe está sendo ensinado, dificuldades em 

memorizar e resolver problemáticas. 
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É importante destacar, nesses casos, que mesmo que seja afetada a área 

cognitiva, esses alunos podem compreender os mesmos objetivos que os demais, 

contudo seu processo de aprendizagem se dá, em alguns casos, em um ritmo mais 

devagar. (TEDDÉ, 2012, p. 28) 

Quanto as áreas de comunicação e socioeducacional Teddé (2012, p.29) 

assegura que: 

Área da comunicação: em alguns alunos com deficiência intelectual, é 
encontrada dificuldade de comunicação, acarretando uma maior dificuldade 
em suas relações. [...] Área socioeducacional: em alguns casos de deficiência 
intelectual, ocorre uma discrepância entre a idade mental e a idade 
cronológica, porém temos de ter claro que a melhor forma de promover a 
interação social é colocando os alunos em contato com seus pares da mesma 
idade cronológica, para participar das mesmas atividades, aprendendo os 
comportamentos, valores e atitudes apropriados da sua faixa etária. O fato 
de o aluno ser inserido numa turma que tenha sua “idade mental”, ao invés 
de contribuir para seu desenvolvimento, irá infantiliza-lo, o que dificulta seu 
desenvolvimento psíquico-social. 

Desta forma, verifica-se que os alunos com D.I. pode apresentar diferentes 

características a depender de cada caso em concreto, sendo que não há um padrão 

específico para seguir no processo de ensino e aprendizagem deles, devendo o 

profissional da educação levar em consideração todo o contexto em que esteja 

inserido e as características próprias que cada um desses alunos pode carregar 

consigo, como uma forma de bagagem pessoal, na qual permite haver uma troca de 

experiências, nesse espaço escolar. 

Frente ao exposto, é possível destacar que cada indivíduo possui suas 

particularidades, sendo que as crianças com D.I. merecem o um olhar com maior 

atenção em virtude de suas características, para que seja possível desenvolver sua 

autonomia e compartilhar experiências com os demais alunos, tornando 

enriquecedora a prática pedagógica, diante da pluralidade de sujeitos envolvidos 

nessa perspectiva. 
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3 A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO AMBIENTE 

ESCOLAR 

A perspectiva inclusiva dos alunos da educação especial tem se revelado 

como um instrumento de mudanças em vários aspectos do espaço escolar, bem como 

no âmbito pessoal de todos os envolvidos nesse processo, buscando cada vez mais 

integrar as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

Nesse sentido, o Ministério da Educação em conjunto com a Secretaria da 

Educação Especial, dispõem na Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva que esse é um movimento que envolve vários 

setores entre eles o político, cultural, social e pedagógico, destacando que: 

O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e 
pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de 
estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 
discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 
diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de 
equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção 
da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 2008. p. 1). 

Nesse sentido, verifica-se que o espaço escolar desempenha um papel muito 

importante para garantir a efetivação do direito à educação, pois esta deve adotar uma 

postura que vise superar qualquer forma de discriminação existente seja por parte dos 

gestores, educadores ou até mesmo dos demais alunos. Deve ser buscado 

constantemente um ambiente que priorize pela educação de qualidade aliada a uma 

proposta igualitária que seja capaz de incluir o aluno da educação especial nas 

diferentes classes de ensino. 

Sendo assim, conforme Frias e Menezes (2008, p.03), essa realidade nem 

sempre se concretiza em razão de que em várias escolas ainda predomina uma visão 

segregatícia que regula a oferta de matrícula a esses alunos, bem como não investe 

na formação de profissionais para atendê-los e não realizam a adaptação do espaço 

físico e dispõe de um serviço especializado para atender às necessidades da clientela. 

Tendo em vista isso, diante desses vários fatores que dificultam o acesso dos 

discentes da educação especial ao contato com o ambiente escolar, o Estado, por 

meio de várias políticas públicas e leis, buscou regulamentar o acesso e permanência 

desses alunos, sendo que a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva 

da Educação Inclusiva, traz a seguinte disposição: 
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Em 1999, o Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor 
sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, define a educação especial como uma modalidade transversal a 
todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação 
complementar da educação especial ao ensino regular. (BRASIL, 2008, p.04) 

Do exposto, extrai-se que a educação especial é uma modalidade transversal, 

ou seja, a mesma está presente em todos os níveis de ensino, inclusive no espaço 

regular. Tal disposição reafirma o direito à educação consagrado no art. 6º da 

Constituição Federal que dispõe: 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (BRASIL, 1988) 

Além disso, o art. 5º da Lei Maior reforça a questão de que viola os direitos 

fundamentais qualquer forma de discriminação, ao prever que todos são iguais diante 

da lei “sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, 

segurança e à propriedade”. (BRASIL, 1988) 

Assim sendo, tanto os alunos tidos como normais e também aqueles vistos 

como deficiente, com transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, merecem o amparo do ente estatal, bem como o acesso 

ao espaço escolar no ensino regular, sem que haja especificamente uma sala para 

eles, como forma de promover uma política de segregação dos alunos da educação 

especial dos demais discentes. Destarte, quanto aos alunos com deficiência 

intelectual, Frias e Menezes (2008, p.03) pontua que: 

Como podemos perceber, é direito do aluno com deficiência intelectual estar 
incluído nas classes de ensino regular, pois é justamente por ter uma 
deficiência que se faz necessário que o aluno com deficiência esteja inserido 
nas classes comuns, para assim desenvolver-se o mais próximo possível da 
normalidade, e cabe ao educador inclusivo ter uma clareza dos objetivos que 
deseja alcançar, quebrando as barreiras do preconceito que ainda é existente 
entre os profissionais quanto à inclusão em sala de aula, e ter a convicção de 
que não somente deverá trabalhar com a transmissão do conhecimento, mas 
também oferecer afeto e disponibilidade para ajudá-lo em suas necessidades. 

Diante disso, é possível destacar que para que haja um melhor 

desenvolvimento nos mais variados níveis na vida de um aluno com deficiência 

intelectual, é imprescindível que haja essa interação com alunos que não possuam 

essa deficiência, pois é por meio desse contato que ele pode se aproximar da 
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normalidade e ter experiências mais satisfatórias para o seu processo de 

aprendizagem. 

De acordo com Ramos (2010, p. 03), por meio de uma proposta volta à 

inclusão escolar, além de voltar o olhar ao espaço escolar, também é preciso que seja 

analisado o contexto social em que este educando esteja inserido. Assim, os 

profissionais envolvidos nesse processo devem integrar a família no espaço escolar, 

sendo que compreende que só é possível estabelecer uma educação inclusiva efetiva 

e satisfatória se esta for resultado da soma dos esforços internos (ambiente escolar) 

e dos externos (família e sociedade). 

[...] o papel do educador e de toda a gestão escolar deverá ser incluir a família 
no ambiente escolar, pois de nada servirá o educador ser capacitado para 
desenvolver o aluno com deficiência sem que todos que são externos à 
escola colaborem com o processo; todos devem estar integrados, 
trabalhando para garantir a inclusão de sucesso desse aluno, para que ele 
possa desenvolver suas funções de acordo com suas capacidades e para 
que haja transformação. (FRIAS;MENEZES, 2008, p.04) 

De igual forma, considera-se que um dos maiores desafios para a inclusão de 

alunos com deficiência intelectual no espaço escolar consiste na falta de preparo dos 

educadores e demais profissionais envolvidos nesse processo para lidar com esses 

alunos. Não se diz isso apenas com relação à formação de professores no contexto 

de que ele conheça as formas da DI ou outra coisa, mas no sentido de que é comum 

que haja um pensamento de que esses alunos possuem o nível de aprendizado 

inferior aos demais e por isso deixa-os excluídos. Justificando esse posicionamento 

Frias e Menezes (2008, p.04) asseveram que: 

Quanto à inclusão do aluno com Deficiência Intelectual, um dos maiores 
equívocos na Educação Especial inclusiva de alunos com deficiência 
intelectual nas escolas regulares é a falta de preparo dos profissionais da 
educação como também da escola, pois acredita-se que esses alunos são 
diferentes e que, para a inserção destes nas salas regulares, será preciso 
toda uma experiência especial, ou seja, não estar-se-ia preparado para lidar 
com esses alunos com deficiência no dia-a-dia. Compreende-se que muitos 
professores atuantes em salas com alunos com deficiência intelectual ainda 
tendem a se igualar às pessoas que têm preconceito, prejudicando a forma 
como é vista a inclusão do aluno com deficiência, acreditando que este não 
é capaz e de aprender, desenvolver-se, deixando o mesmo excluído dos 
demais e das atividades desenvolvidas, ou até mesmo deixando a sua 
responsabilidade em sala de aula para outro, como estagiários, por exemplo. 

Assim sendo, além dos conhecimentos técnicos sobre a deficiência, é preciso 

que o profissional desenvolva um pensamento no sentido de incluir e não segregar 

esses educandos, buscando práticas que os contemplem. Consoante Santos (2012, 

p. 945): 
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As limitações e possibilidades educacionais do aluno com deficiência 
intelectual não requerem intervenções complexas em relação às práticas 
pedagógicas comuns, mas exige do professor uma atuação mais próxima, 
frequente e particular em relação a cada objetivo escolar e às habilidades 
envolvidas para que as metas se realizem. Assim, estudos de caso, 
planejamento individualizado e materiais de apoio são alguns dos elementos 
importantes para a atuação do professor junto ao aluno com deficiência 
intelectual, e não diferem dos princípios e das estratégias também utilizados 
com alunos sem deficiência. 

Desta forma, evidencia-se que cabe ao educador promover e disponibilizar o 

apoio às necessidades desses alunos, de modo que possa atender tanto os 

educandos com DI ou outras particularidades e aos demais integrantes do ensino 

regular comum. 

Assim sendo, evidenciou-se que a educação inclusiva está muito além do fato 

de garantir o acesso à escola por meio de matrículas ou outras políticas públicas que 

visem o ingresso junto à instituição, consistindo em algo mais complexo, ligado à 

integração, de modo a proporcionar um ambiente com profissionais adequados para 

atender às necessidades desses alunos, bem como um espaço físico que possua os 

recursos precisos e o atendimento especializado. 

Além disso, a possibilidade de convidar a família desses educandos ao debate 

para a melhoria, consiste em uma forma de gestão escolar democrática, visando a 

melhoria do sistema escolar, por meio da interação desses agentes, pois a educação 

inclusiva efetiva é resultado de uma soma de esforços, que envolvem os internos 

(ambiente escolar) e os externos que consistem nos familiares. 

O aluno com deficiência intelectual deve ser visto como um aluno igual a 

qualquer outro no contexto do processo de ensino e aprendizagem, pois ele também 

é capaz de aprender e contribuir para a construção do conhecimento, sendo que o 

professor não deve deixa-lo excluído ou delegar a supervisão do mesmo a um terceiro. 

Desta forma, só é possível garantir a efetivação da educação inclusiva por 

meio de um olhar voltado ao aluno como agente de aprendizagem, que seja capaz de 

contribuir para esse processo, independentemente de suas características pessoais, 

sendo que cada pessoa pode oferecer uma preciosa participação. 
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4 POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL POR MEIO DA LUDICIDADE 

O termo ludicidade é proveniente do latim ludus, o qual “abrange os jogos 

infantis, a recreação, as competições, as representações litúrgicas e teatrais e os 

jogos de azar. ” (HUIZINGA, 2004, p. 41). Além disso, esse termo é polissêmico, 

englobando também as brincadeiras e toda forma de atividade capaz de promover um 

sadio entretenimento. 

Sobre o brincar, Borba (2007, p. 35) destaca que se revela como uma 

atividade humana criadora, sendo que por meio desta ação é aberto um espaço para 

fluir o lado imaginário dos indivíduos, sendo que aquele que brinca se torna um sujeito 

ativo do processo desenvolvido e não mero espectador, destacando assim que: 

O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e 
realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, 
de expressão e de ação pelas crianças assim como de novas formas de 
construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos. Tal 
concepção se afasta da visão predominante da brincadeira com atividade 
restrita à assimilação de códigos e papéis sociais e culturais, cuja função 
principal seria facilitar o processo de socialização da criança e sua integração 
à sociedade. Ultrapassando essa ideia, o autor compreende que, se por um 
lado a criança de fato reproduz e representa o mundo por meio das situações 
criadas nas atividades de brincadeiras, por outro lado tal reprodução não se 
faz passivamente, mas mediante um processo ativo de reinterpretarão do 
mundo, que abre lugar para a invenção e a produção de novos significados, 
saberes e práticas (BORBA, 2007, p.35). 

De igual forma, convêm apontar os pensamentos de Luckesi (2004, p. 02) que 

aponta que “a ludicidade traz de novo é o fato de que o ser humano, quando age 

ludicamente, vivencia uma experiência plena. […] Não há divisão”. Assim, o lúdico 

proporciona uma experiência de plenitude para aquele que o pratica, liberando-o e 

possibilitando uma vivência satisfatória desta experiência. 

Assim sendo, toda criança precisa brincar, pois é por meio dessa atividade 

que há uma melhora na saúde física, mental e emocional deste sujeito, pois “o 

brinquedo e os jogos infantis ocupam uma função importante no desenvolvimento, 

pois são as principais atividades da criança durante a infância”. (MAFRA, 2008, p.23) 

Nesse aspecto, atinente à criança com deficiência intelectual, essa prática 

também deve ser empregada, pois embora haja retardos em seu desenvolvimento 

cognitivo e motor, também necessitam da vivência lúdica em seu cotidiano. Mafra 

(2008, p.23) aponta que: 

Toda criança necessita brincar. Pois brincar é um momento indispensável à 
saúde física, emocional e intelectual da criança. O brinquedo e os jogos 
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infantis ocupam uma função importante no desenvolvimento, pois são as 
principais atividades da criança durante a infância. Com a criança deficiente 
intelectual não é diferente. Embora apresente atrasos em seu 
desenvolvimento cognitivo e motor, também necessita de atividades lúdicas 
no seu dia a dia. Talvez até mais do que as outras crianças, por necessitar 
de muito mais estímulos para desenvolver suas habilidades cognitivas, 
motoras e sensoriais. Os jogos e brincadeiras para as crianças com 
deficiência intelectual constituem atividades primárias que trazem grandes 
benefícios do ponto de vista físico, intelectual e social. 

Desta forma, ressalta-se que por meio do brincar as crianças que possuem 

maior com deficiência intelectual podem se desenvolver e estabelecer uma 

comunicação com elas mesmas, contribuindo para a “imaginação, a confiança, 

autoestima, autocontrole e a cooperação” Mafra (2008, p. 24) 

Os jogos e brincadeiras proporcionam o aprender fazendo, o 
desenvolvimento da linguagem, o senso de companheirismo e a criatividade. 
Considera-se o jogo como exercício e preparação para a vida adulta. A 
criança aprende brincando e assim desenvolve suas potencialidades, pois é 
um ser em desenvolvimento, e cada ato seu, transforma-se em conquistas e 
motivação. Educar através do lúdico contribui e influencia na formação da 
criança e do adolescente com deficiência intelectual, favorecendo um 
crescimento sadio, pois possibilita o exercício da concentração, da atenção e 
da produção do conhecimento; promovendo ainda, a integração e a inclusão 
social. 

Diante disso, por meio dessa experiência e vivência lúdica a criança com 

deficiência intelectual pode estabelecer um relacionamento com o mundo que a cerca 

de um modo mais satisfatório, pois por meio dessas atividades há uma possibilidade 

de crescimento e amadurecimento, além disso essas crianças com DI poderão, a partir 

do lúdico, experimentar de forma corpórea os momentos de ensino e aprendizagem, 

podendo serem criativos e expressivos, enquanto interagem com outras crianças. De 

acordo com Ide (2008): 

O jogo possibilita à criança deficiente mental aprender de acordo com seu 
ritmo e suas capacidades. Há um aprendizado significativo associado à 
satisfação e ao êxito, sendo este a origem da autoestima. Quando esta 
aumenta, a ansiedade diminui, permitindo à criança participar das tarefas de 
aprendizagem com maior motivação. O uso do jogo também possibilita 
melhor interação da criança deficiente mental com os seus coetâneos 
normais e com o mediador. [...] Os jogos educativos ou didáticos estão 
orientados para estimular o desenvolvimento do conhecimento escolar mais 
elaborado: calcular, ler e escrever. São jogos fundamentais para a criança 
deficiente mental por iniciá-la em conhecimentos e favorecer o 
desenvolvimento de funções mentais superiores prejudicadas 

Outrossim, isso possibilita que as crianças com deficiência intelectual 

experimentem na prática a vivência lúdica, trocando experiências, de modo que a 

aprendizagem pode se revelar como um processo estimulante e agradável a todos os 

envolvidos. 
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Consoante Mafra (2008, p. 27): 

Os estudos de PIAGET (1975), proporcionam a concepção de que os jogos 
não são apenas uma forma de entretenimento para gastar a energia das 
crianças, mas meios que contribuem para o seu desenvolvimento intelectual. 
Os jogos e brincadeiras são instrumentos metodológicos através dos quais 
os educadores de crianças com necessidades educativas especiais podem 
estimular o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, moral, linguístico e 
físico- motor; como também propiciar aprendizagens curriculares específicas. 

Desta forma, extrai-se que os jogos não são meros passatempos para que as 

crianças gastem energia e tempo, sem nenhum propósito pedagógico, mas como uma 

ferramenta de muita utilidade. 

A ludicidade faz com que as crianças com deficiência intelectual desenvolvam 

cada vez mais a autonomia, a consciência sobre seu corpo e sobre sua autoestima, 

por meio do lúdico esse indivíduo é capaz de aprender, verbalizar e se comunicar com 

a comunidade, além de desenvolver novos comportamentos. Ide (2008) esclarece 

que: 

A possibilidade de exploração e de manipulação que o jogo oferece, 
colocando a criança deficiente mental em contato com as normais, com 
adultos, com objetos e com o meio ambiente, propiciando o estabelecimento 
de relações e contribuindo para a construção da personalidade e do 
desenvolvimento cognitivo, torna a atividade lúdica imprescindível na sua 
educação. 

Desta forma, ressalta-se que a criança com deficiência intelectual é mais do 

que um aluno ingresso da educação especial que merece atenção em razão de suas 

necessidades, mas estimular uma compreensão de que ele é “um todo integrado”, 

sendo esta uma condição basilar para que ocorra um processo de ensino e 

aprendizagem satisfatório. Além disso, o professor precisa adotar uma postura que 

viabilize esse trabalho. 

Ter consciência de que a criança com deficiência intelectual é um todo 
integrado, é condição básica para o êxito do seu desenvolvimento com o 
brinquedo. E o professor que assume uma postura metodológica pautada no 
lúdico deverá organizar o seu trabalho de forma a estimular ao máximo o 
desenvolvimento das habilidades do seu aluno, estando sempre ao seu lado, 
participando, mediando e orientando-o nas atividades realizadas com o 
brinquedo. (MAFRA, 2008, p.25) 

Desta maneira, há a possibilidade de aplicação da ludicidade em diversas 

áreas da vida, permitindo àquele que executa essa ação, a plenitude, bem como um 

estado de consciência ampliado, relacionando as sensações que ocorre no seu íntimo 

àquilo que é oriundo de fatores externos, assim como uma atividade pode ser 
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considerada lúdica ou não, dependendo da consideração do sujeito que está sendo 

afetado por ela. 

Além disso, o emprego do lúdico no espaço escolar não deve ser visto como 

mero passatempo para gastar a energia dos alunos ou para ocupar a aula diante da 

falta de planejamento. Essa ferramenta possui um caráter ainda mais robusto porque 

ela e responsável pelo desenvolvimento de várias competências. 

As ferramentas lúdicas utilizadas no espaço educacional se evidenciam como 

uma oportunidade para que se possa realizar descobertas, proporcionar momentos 

de diversão e interação, além de estimular que haja a formação do diálogo entre os 

alunos (socialização) e do aluno com o seu educador, proporcionando que esse 

professor não seja visto como o detentor de todo o conhecimento, mas como um 

mediador do processo de ensino e aprendizagem. 

Desta forma, ressalta-se que todos os indivíduos são capazes de contribuir 

para a construção do conhecimento independentemente de suas características, 

inclusive o aluno com deficiência intelectual, não devendo ser desconsiderados os 

seus saberes e as experiências que carrega em sua história, bem como analisado o 

contexto social em que estão inseridos. 

Contribuindo, assim, para que haja um espaço escolar democrático em que 

todos possam ter voz e serem considerados sujeitos ativos do processo de ensino e 

aprendizagem e não como meros reprodutores de uma infinidade de conhecimentos, 

dados e informações que lhes são depositados, como se a figura do professor fosse 

o centro dessa relação de aprendizagem. 

De igual modo, destaca-se que o educador deve refletir sobre sua prática, de 

forma a garantir que haja um equilíbrio em que todos estejam em um mesmo nível de 

aprendizagem, sendo que as atividades relacionadas à ludicidade podem contribuir 

para a formação desse espaço igualitário. 

Portanto, conforme visto durante este trabalho, a ludicidade é a responsável 

pelo desenvolvimento de várias competências e habilidades, nos mais variados níveis 

no educando, principalmente para os alunos com deficiência intelectual, visando 

desenvolver o intelecto dos mesmos e suas interações com o meio que o cerca, seja 

com professores ou outros educandos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho de conclusão de curso voltou o olhar para os alunos com 

deficiência intelectual e seu processo de alfabetização, abordando a conceituação e 

características desta deficiência, além de tratar do processo inclusivo desses 

discentes no ambiente escolar e um enfoque sobre as possibilidades de alfabetização 

dos mesmos por meio de uma proposta lúdica. 

Sendo assim, a deficiência intelectual pode ser conceituada como um défice 

intelectual, adaptativo, cognitivo ou uma construção social. Portanto, as pessoas com 

deficiência intelectual são aquelas em que o funcionamento intelectual é 

consideravelmente menor que a média da população, ou seja, um QI igual ou inferior 

a 70. 

Nesse sentido, sobre o processo inclusivo dos alunos com deficiência 

intelectual no ambiente escolar, foi possível constatar que essa medida é de grande 

importância para garantir a efetivação do direito à educação, pois esta deve adotar 

uma postura que vise superar qualquer forma de discriminação existente seja por 

parte dos gestores, educadores ou até mesmo dos demais alunos. Deve ser buscado 

constantemente um ambiente que priorize pela educação de qualidade aliada a uma 

proposta igualitária que seja capaz de incluir o aluno da educação especial nas 

diferentes classes de ensino. 

De igual forma, com relação às possibilidades de alfabetização por meio de 

uma proposta lúdica para os alunos com deficiência, verifica-se que essa medida é de 

grande contribuição, porque por meio da ludicidade é possível desempenhar várias 

competências e habilidades no discente, permitindo que ele aprenda e sinta prazer 

naquilo que esteja estudando, tornando, assim, o processo de ensino e aprendizagem 

muito mais proveitoso. 
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: A LEITURA E A ESCRITA NAS 
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Dagma Gomes França Bial 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso- TCC, tem como objetivo conhecer quais são as 

estratégias de ensino e aprendizagem que podem amenizar as dificuldades causadas 

pela não compreensão no processo de desenvolvimento da leitura e da escrita na 

aprendizagem da criança em idade escolar Analisar as possíveis causas de 

dificuldade no processo de desenvolvimento da leitura e da escrita nas séries iniciais 

do ensino fundamental com a finalidade de buscar identificar os fatores que dificultam 

a aprendizagem da criança durante o processo de alfabetização, tais fatores podem 

estar relacionado ao contexto psicológico, comportamento agressivo, baixa-estima, 

desatenção, hiperatividade, isolamento e amadurecimento da criança. É urgente que 

o educador perceba que existem ritmos de aprendizagem diferentes, cada criança tem 

um tempo para despertar a aprendizagem. O professor deve propor estratégias que 

possam ser utilizadas na prática docente, contribuindo para que a criança possa 

evoluir de maneira significativa. Pensar a alfabetização inserindo a leitura com uso 

dos diversos gêneros textuais e com uso do letramento. Sabe-se que o segredo da 

alfabetização é a leitura, escrever é decorrência desse conhecimento, onde primeiro 

o aluno se familiariza com os diversos portadores de texto para tão logo desenvolver 

a escrita. Nesse sentido ter o professor como mediador no processo de ensino e 

aprendizagem na busca da aquisição dos saberes, participando dos conhecimentos 

prévios que a criança carrega consigo e incorporar novas práticas de ensino com o 

uso da oralidade e assim desenvolver a escrita. 

Palavra-Chave: Leitura -Escrita –Letramento 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho foi abordado uma pesquisa sobre as possíveis causas das 

dificuldades de aprendizagem nas crianças das séries iniciais do ensino fundamental. 
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Visando analisar as causas das dificuldades de aprendizagem da criança, buscou-se 

identificar os fatores relacionados ao fracasso de aprendizagem das crianças. 

Justifica-se pela importância de inserir os vários portadores de texto como 

prática pedagógica e por meio deles desenvolver a oralidade e a escrita, tendo como 

hábito o prazer de ler em seu cotidiano com uso do letramento, transformando as 

crianças em cidadãos alfabetizados e letrados para se tornarem sujeitos autônomos 

em uma sociedade do futuro 

Este trabalho tem com finalidade buscar várias maneiras para que o professor 

possa intervir e evidenciar o papel de mediador no processo de aquisição da leitura e 

da escrita com o uso do letramento, para que a criança tenha em sua construção a 

formação e preparo para a inclusão na sociedade moderna. 

Como objetivo geral busca analisar as possíveis causas das dificuldades de 

aprendizagem da leitura e da escrita nas crianças nas séries iniciais e como objetivo 

específicos visam destacar a importância da leitura e escrita na aprendizagem das 

crianças com uso do letramento ora praticado no seu dia com incentivo nas narrativas, 

textuais. Contextualizar as determinadas causas e fatores que contribuem para as 

dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita nas crianças das séries iniciais. 

A fundamentação teórica tem como referência os estudiosos da linha 

Construtivista de Piaget a psicolinguística Emília Ferreiro, Magda Soares e Ana 

Teberosky, dentre outros estudiosos que trazem suas falas a respeito da 

aprendizagem da criança, discutindo vários métodos e propondo novos conceitos de 

ensino para auxiliar o desenvolvimento da criança nesta faixa escolar. 

A metodologia desta pesquisa, foi através de busca bibliográficas em artigos, 

mamografias, O Referencial Comum Curricular e sites acadêmicos conforme anexo 

nas referências. 

Espera-se ser de relevância esse processo de alfabetização e aquisição da 

aprendizagem da leitura e da escrita nas crianças deste faixa etária para que possam 

se desenvolver plenamente e transformar-se em sujeitos críticos, para fazer parte da 

sociedade do futuro. 
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2 A RELEVÂNCIA DO LER E ESCREVER PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA 

Aprender é um processo que se inicia a partir do confronto entre a realidade 

e os diferentes significados que cada pessoa constrói. Quando se fala em 

alfabetização, muitas vezes tem-se a ideia de que a alfabetização é um processo no 

qual se aprende ler e escrever. 

A leitura é um dos elementos essenciais para o ser pensante, bem como 

aquele que sempre está em busca de novas expectativas e de conhecimento. O 

homem constrói suas conquistas por meio de elementos que foram adquiridos no 

decorrer de seu desenvolvimento e o uso da leitura possibilita o conhecimento de 

mundo. 

A leitura é um processo amplo e que está ligado à escrita. Ler não é somente 

interpretar símbolos gráficos e sim interpretar o mundo, ler se torna um elo integrador 

do ser humano com a sociedade. Ler é compreender, interpretar e fazer relações com 

o que já foi percebido e vivenciado 

A criança como leitor inicia suas primeiras leituras de mundo na prática do seu 

cotidiano, ouvindo histórias narradas oralmente pela família e quando estas os 

apresenta textos escritos, são elaborados significados na descoberta que as marcas 

impressas produzem na linguagem. 

Para Soares (2010, p.47) alfabetização é a ação de ensinar/aprender a ler a 

escreve e Letramento é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e 

escrever, mas cultiva e exerce práticas sociais que usam a escrita. 

Ainda segundo a autora o letramento surge atrelado ao conceito de 

alfabetização, isso devido à “necessidade de reconhecer e nomear práticas sociais do 

ler e escrever resultantes da aprendizagem do sistema de escrita” (SOARES, 2004, 

p.6). Em relação ao letramento “O grau de letramento do aluno depende por um lado, 

da maior ou menor presença, em seu cotidiano, de prática de leitura e escrita”. 

(KLEIMAM, 2008, p. 70). 

O letramento é um conceito recente introduzido na linguagem das ciências 

linguísticas há pouco mais de duas décadas, seu surgimento se deu em decorrência 

da necessidade de nomear comportamento e práticas sociais na busca do 

desenvolvimento da oralidade e consequentemente à escrita. 
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Ainda segundo a autora (2005), explica que todos os recursos podem ser 

utilizados para ensinar a decodificar neste processo da aprendizagem da leitura e da 

escrita. Conforme Weisz (2002) as crianças das camadas mais populares tem mais 

desvantagens em relação ao aprendizado da leitura e da escrita, por não terem acesso 

aos estímulos ricos do letramento. 

A criança é um ser em processo de transformação e formação, faz se 

necessário que a escola desenvolva atividades pedagógicas significativas e atrativas 

de leitura, no processo de aprendizagem. 
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3 IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DE LEITURA COM OS DIFERENTES GÊNEROS 

TEXTUAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA 

O processo do conhecimento na criança se dá muito antes de entrar na 

escola, sabe- se que as crianças têm conhecimento de Leitura nas várias formas de 

letramento, inseridos em seu meio familiar e social, com o uso dos mais diversos 

portadores de textos, tendo o contato com a leitura nas narrativas das histórias infantis 

contadas por seus pais. 

A Leitura de qualquer gênero literário não pode ser excluída do processo de 

letramento. Não existe tipo de leitura errada, existe ‘hábito de leitura’. “O grau de 

letramento do aluno depende por um lado, da maior ou menor presença, em seu 

cotidiano, de prática de leitura e escrita”. (KLEIMAM, 2008, p. 70). 

O termo letramento surge atrelado à alfabetização, surge da necessidade de 

reconhecer e decodificar o uso da leitura e da escrita nas práticas sociais do ler que 

resultam em aprendizagens do sistema da escrita. (Soares, 2004, p.6). 

Na educação infantil o cantinho da contação de história com o uso da leitura 

é oferecido na maioria das escolas, antes mesmo do ensino fundamental. O Ato de 

ensinar as crianças a ler e escrever tem origem em pressupostos diferentes no 

processo da alfabetização, dando a ideia de que se a escrita entrasse por uma porta 

e as atividades com outras linguagens (música, brincadeira, desenho etc.) saíssem 

por outra. 

As educadoras Emília Ferreiro e Ana Teberosky(1999), em seus estudos 

defendem quando ao aplicar atividades lúdicas de forma intencionada e pedagógica 

para as crianças da faixa dos 4 aos 6 anos elas evoluem rapidamente em direção ao 

nível alfabético, é importante que sejam trabalhadas várias atividades na educação 

infantil envolvendo a familiarização com as letras do alfabeto. Para as crianças da 

faixa etária de 6 a 8 anos deve, ser inserido o trabalho com os diferentes portadores 

de texto o letramento, fazer uso de diversos instrumentos como suporte, como o 

material dourado nas atividades em sala, fará com que a criança assimile a 

alfabetização de forma mais natural e agradável, fugindo um pouco do livro didático. 

Comtemplar a compreensão do princípio da alfabetização através de vários 

gêneros textuais como: parlendas, rimas, poesias, cantigas e músicas, contos, 

narrativas teatrais e outros. 
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Segundo Soares(2009), para que a criança possa potencializar seu 

conhecimento, é necessário um espaço adequado e favorável para a iniciação à 

leitura, através do manuseio de livros onde ela possa distinguir o que é escrita de 

ilustrações, perceber que as letras contam a história e assim as motivam a querer ter 

este contato com o livro. Aprender que as páginas são folheadas da direita para a 

esquerda, que os textos são lidos da esquerda para a direita e de cima para baixo, 

que o livro têm um autor, ilustrador, têm capa e lombada. 

O trabalho com a oralidade em sala de aula é primordial, pois a fala é parte 

integrante de nossa vida. Considerando, portanto, que o desenvolvimento da 

linguagem oral se dá mediante a vivência de experiências diversificadas, propiciar por 

meio de atividades dinâmicas e envolventes, onde os alunos possam explorar e 

desenvolver-se socialmente. 

O professor como leitor regular deve em entusiasmar seus alunos nas leituras 

diversas para despertar a escuta. Contextualizar com eles as informações do autor do 

livro, como: período histórico e social em que viveu o escritor, como o ele escrevia 

suas obras e como eram ilustradas. 

A linguagem oral é um dos aspectos fundamentais na vida humana, é por 

meio dela que o homem socializa e constrói conhecimento, organiza seu pensamento 

e adquire experiência. Segundo Augusto (2011 p. 56), no desenvolvimento da 

oralidade, as crianças precisam viver experiências diversas, pois “Brincar com 

palavras é motivo, além de usarem socialmente a língua escrita, possam desenvolver 

consciência fonológica. 

A consciência fonológica compreende dois níveis: primeiro a consciência de 

que a língua falada pode ser segmentada, isto é, a frase é feita por palavras, as 

palavras em silabas e as sílabas em fonemas. No segundo nível, essas mesmas 

unidades se repetem em palavras faladas rimas por exemplo. (Soares, 2009 p.13). 

Um sujeito leitor é aquele que consegue dialogar com o texto e avaliá-lo de 

diferentes pontos de vista, sendo capaz de fazer uma leitura significativa, “Aquela que 

permite olhar os textos para além do que manifestam de forma explícita em sua 

superfície.” Cavalcanti (2010, p. 13). 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil afirma que: 

A aprendizagem oral possibilita comunicar ideias, pensamentos e intenções 
de diversas naturezas, influenciar o outro e estabelecer relações 
interpessoais. Seu aprendizado acontece dentro de um contexto. Quanto 
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mais as crianças puderem falar em situações diferentes, mais poderão 
desenvolver suas capacidades comunicativas de maneira significativa 
(BRASIL, 1998, vol.03, p.120) 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil considera que: 

O desenvolvimento da capacidade de expressão oral do aluno depende 
consideravelmente de a escola constituir-se num ambiente que respeite e 
acolha a vez e a voz, a diferença a diversidade. Mas, sobretudo, depende de 
a escola ensinar-lhe os usos da língua adequados a diferentes situações 
comunicativas (BRASIL, 1997, p. 49) 

A leitura de histórias é uma rica fonte de aprendizagem de novos vocabulários. 

Um bom texto deve admitir várias interpretações, superando-se, assim, o mito de que 

ler é somente extrair informação da escrita. 

As atividades narrativas como a contar histórias nas séries iniciais, desperta 

a curiosidade, a imaginação, desenvolve a linguagem, trabalha a atenção, a memória, 

desperta a autonomia, a sensibilidade e o pensamento. Proporciona vivenciar diversas 

emoções como medo e angústias, ajudando a criança a resolver seus conflitos 

emocionais próprios, aliviando sobrecargas emocionais 

Ainda Segundo o Referencia Curricular Nacional afirma que: 

A leitura pelo professor de textos escritos, em voz alta, em situações que 
permitem a atenção e a escuta das crianças, seja na sala, no parque debaixo 
de uma árvore, antes de dormir, numa atividade específica para tal fim etc., 
fornece às crianças um repertório rico em oralidade (BRASIL, 1998, p.135) 

O ato de contar histórias instrui, socializa e diverte as crianças. É uma 

ferramenta que desperta o interesse pela leitura, ajuda no desenvolvimento 

psicológico e moral, auxiliando na manutenção da saúde mental das crianças nesta 

fase de desenvolvimento, amplia o vocabulário e o mundo de ideias. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional: 

A leitura de histórias é um momento em que a criança pode conhecer a forma 
de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e comportamentos 
de outras culturas e a partir daí ela pode estabelecer relações com a sua 
forma de pensar e o modo de ser do grupo social ao qual pertence. (BRASIL, 
1998, p.143) 

Segundo o Referencial Curricular Nacional: 

A intenção de fazer com que as crianças, desde cedo, apreciem o momento 
de sentar para ouvir histórias exige que o professor, como leitor, preocupe-se 
em lê-la com interesse, criando um ambiente agradável e convidativo à 
escuta atenta, mobilizando a expectativa das crianças, permitindo que elas 
olhem o texto e as ilustrações enquanto a história é lida. (BRASIL,1998, pg. 
143) 

Ainda de acordo com o Referencial Curricular Nacional: 
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Uma prática constante de leitura deve considerar a qualidade literária dos 
textos. A oferta de textos supostamente mais fáceis e curtos, para crianças 
pequenas, pode resultar em um empobrecimento de possibilidades de acesso 
à boa literatura. (BRASIL,1998, p.144) 

Quando a criança se expressa oralmente ela amplia seus horizontes de 

comunicação, exercita o pensar, socializa se, organiza a sua mente, interpreta o 

mundo, expõe suas ideias, debate sua opinião, expressa sentimentos e emoções, 

desenvolve a argumentação, comunica se com facilidade, além de se preparar para 

um futuro profissional no qual ela seja capaz de expressar em público seus 

conhecimentos e ideias. 

O desenvolvimento da oralidade é uma das linguagens importantes para que 

a criança possa ampliar suas possibilidades e se inserir de forma mais participativa 

nas diversas práticas sociais, entre elas a da leitura. 

Ainda segundo o Referencial Curricular Nacional: 

Quando a criança começa a falar, percebe que a fala ocupa um lugar 
privilegiado, como um instrumento na comunicação oral e passa a usá-la 
cada vez mais com capacidade competente nas atividades cotidianas, nas 
atividades mais formais de uso da linguagem, com o uso da escuta como 
músicas, leituras de textos diversos, são experiências ricas que desenvolvem 
a linguagem oral. (BRASIL,1998, p.126) 
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4 FATORES QUE CONTRIBUEM PARA AS DIFICULDADES DE APRENDIZA 

GENS DAS CRIANÇAS 

Vários são os fatores que são relacionados ao sucesso e ao fracasso da 

aprendizagem da criança: ambiente social, problemas familiares, problemas 

neurológicos e psicológicos quando não trabalhados, além da própria metodologia da 

escola. 

Para Souza (1996), a convivência familiar pode trazer reflexos positivos, 

quanto negativos para o processo de aprendizagem, resultando muitas vezes em um 

comportamento agressivo, com baixa-estima, desatenção, hiperatividade e 

isolamento. O contexto psicológico para Stevanato (1996) é de fundamental 

importância no desenvolvimento da criança, a qual está relacionado ao ambiente 

social em que convive, trazendo consequências para o desenvolvimento da criança. 

Assis (1990) menciona que os problemas de aprendizagem podem ser 

resultado de ambientes familiares que não estimulam a criança a estudar e acredita 

que um ambiente familiar com pouca influência sociolinguística pode interferir no 

desenvolvimento das aptidões e habilidades desempenhadas pela criança. 

O processo de amadurecimento da criança, também é um fator que deve ser 

levado em consideração, pois ao alfabetiza-la a criança ainda não absorve e nem 

compreende toda essa gramática. 

Na visão de Carraher e Schliemann (1989), em muitos casos as dificuldades 

em aprendizagem, não se trata de um problema onde aluno não consiga compreender 

para aprender, ou seja, é capaz de raciocinar, mas trata-se também de problemas 

metodológicos. 

Piaget (1988) afirma que muitos dos problemas de aprendizagem são de 

ordem metodológica, ou seja, o modo como o professor ensina possibilita ou não a 

compreensão da disciplina. 

Para Ferreiro e Teberosky (1999), o grande problema da aprendizagem da 

leitura e da escrita está baseado nos métodos de ensino, pois a preocupação dos 

professores está direcionada para o método mais eficaz, considerando essa eficácia 

a partir da maior quantidade de alunos alfabetizados com mais rapidez, não se 

preocupando com a qualidade dessa aprendizagem. 

Ao propor novas metodologias de alfabetização e Letramento, associando 

teoria e prática, possibilitará o desenvolvimento da criança. Ao levar o aluno à 



 

153 
 

biblioteca, este estará contato com obras de diversos autores, livros com diversas 

formas de escrita, com uso de imagens, aguçando a imaginação da criança, trazendo 

melhores resultados na sua aprendizagem. 

O Referencial Curricular Nacional afirma que: 

Nas sociedades letradas, as crianças, desde os primeiros meses, estão em 
permanente contato com a linguagem escrita. É por meio desse contato 
diversificado em seu ambiente social que as crianças descobrem o aspecto 
funcional da comunicação escrita, desenvolvendo interesse e curiosidade por 
essa linguagem. (BRASIL,1998, p.127) 

Ao alfabetizar o professor deve valorizar o conhecimento prévio que a criança 

traz consigo, porque alfabetizar é a primeira parte necessária para o trabalho com o 

letramento. Neste processo o aluno vai construindo também um conhecimento sobre 

a sua língua materna e como fazer uso dela. 

É de suma importância o professor desenvolver diferentes práticas 

pedagógicas de alfabetização sem dissociar o letramento, pois ao fazer uso da 

linguagem oral oportunizando espaços de leitura permitindo o uso da fala, propondo 

as narrativas orais, aonde os alunos desenvolverão a consciência fonológica e 

consequentemente a escrita. 

O professor deve desenvolver estratégias de ensino “adequadas para que 

seus alunos tenham acesso a uma cultura diversificada de Letramento” (Bortoni-

Ricardo et al, 2012). O uso da leitura fará com que seus alunos desenvolvam a 

consciência fonológica desenvolvendo posteriormente a escrita. 

A linguagem oral e escrita faz-se um instrumento discursivo, ou seja, é o uso 

da língua escrita ou falada em situações sociais concretas que estabelece as 

diferentes funções, variedades de estilos e maneiras de utilizá-la”. (BATISA,2010, 

p.03). 

Busca-se uma reflexão sobre a importância de trabalhar a oralidade das 

crianças desde o início da escolarização, pois esta é determinante na vida do aluno, 

em que todo o conhecimento parte da linguagem. A fala o principal instrumento de 

comunicação, valorizar e aprimorar o trabalho com a oralidade nas séries iniciais 

constituem‐se recursos preciosos de aprendizagem. 

É preciso, portanto, ensinar à criança a utilizar adequadamente a linguagem 

oral de forma competente através do uso de leituras, pois além de melhorar seu 

vocabulário para se comunicar em instâncias públicas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas relatando a 

importância das práticas de leitura através dos diferentes gêneros textuais e com o 

uso do letramento, visando oferecer às crianças das séries iniciais no processo de 

alfabetização, o desenvolvimento da linguagem oral e escrita. 

O RCNEI- Referencial Curricular Nacional para Educação infantil confirma 

que: 

Pesquisas na área da linguagem reconhecem que o processo do letramento 
está associado a construção do discurso oral como do escrito, pois grande 
parte das crianças, desde pequenas, estão em contato com a linguagem 
escrita por meio de seus diferentes portadores de texto, como livros, jornais, 
embalagens, cartazes, placas de ônibus etc., iniciando-se no conhecimento 
das letras através desses materiais. (BRASIL, 1998, Vol. 03, p. 121) 

A criança inicia suas experiências de leituras de mundo em seu cotidiano, o 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita depende das possibilidades que cada 

criança tem em adquirir livros, revistas, acesso aos meios de leitura como celulares, 

notebooks, computadores, em que estes contribuem para seu conhecimento no 

mundo das palavras. 

Com os estudos do desenvolvimento da linguagem escrita, relata-se a 

importância da linguagem oral juntamente com a linguagem escrita, ambos 

indissociáveis, a fala atua como mediadora nesse processo do desenvolvimento da 

escrita. 

O uso da leitura para o desenvolvimento da escrita, são estratégias que irão 

contribuir para amenizar o fracasso escolar e certamente contribuirá para o 

desenvolvimento da aprendizagem da criança no processo de alfabetização. 

Neste sentido é extremamente importante entendermos sobre todos os 

mecanismos de produção da escrita da criança que estão envolvidos desde o convívio 

familiar e social, até chegar no aprendizado sistemático- A escrita. 
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO: O ENSINO DA MATEMÁTICA E OS 
JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM CRIANÇAS DE QUATRO A 

CINCO ANOS 
Daniela Ribeiro Bazan 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como enfoque o ensino da matemática 

baseado na proposta lúdica, tendo em vista que muitos alunos se sentem 

desmotivados a aprender esse conteúdo. Nesse sentido, a questão norteadora deste 

trabalho teve como enfoque como ensinar matemática a partir do lúdico na educação 

infantil. O objetivo geral consistiu em compreender o ensino da matemática por meio 

do lúdico na educação infantil. Os objetivos específicos se deram em caracterizar 

ludicidade, bem como compreender a prática pedagógica a partir da inserção do lúdico 

e estudar a importância dessa ferramenta lúdica no processo de ensino e 

aprendizagem. A metodologia se deu a partir de uma pesquisa bibliográfica, por meio 

da revisão da literatura de materiais publicados nos últimos trinta anos. Desta forma, 

foi possível constatar que a ludicidade nos anos iniciais do ensino fundamental 

contribui para o desenvolvimento da criança, bem como para o surgimento e 

aprimoramento de várias competências e habilidades. 

Palavras-chave: Ferramenta lúdica; lúdico; aprendizagem; matemática. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa voltar o olhar acerca do uso dos jogos lúdicos no ensino da 

matemática, no âmbito da educação infantil, especificamente com crianças de quatro 

a cinco anos, visando compreender como é realizado o ensino da matemática nesse 

contexto e a importância dessas ferramentas para a concretização do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Ressalta-se que a presente temática despertou interesse, em razão da 

concepção das dificuldades enfrentadas pelos alunos no aprendizado da matemática, 

bem como ao analisar a atualidade, verifica-se que a tendência lúdica vem ganhando 

espaço nos ambientes escolares, assim vê-se a necessidade da escola acompanhar 

o processo evolutivo, propondo diferentes formas de garantir o aprendizado, buscando 
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não apenas aquele modelo tradicional que há muito tempo já se mostrou como 

ultrapassado. 

Considerando que a educação infantil é o momento basilar do indivíduo, 

vislumbra-se a necessidade de empregar o uso dos jogos lúdicos no ensino da 

matemática, de modo proveitoso, desde essa fase, surgindo a seguinte problemática: 

Como ensinar matemática a partir de jogos, na educação infantil, com crianças de 

quatro a cinco anos? 

Para responder isso, adotou-se como objetivo geral compreender o ensino da 

matemática por meio de uma proposta lúdica (jogos) no âmbito da educação infantil, 

com crianças de quatro a cinco anos. Os objetivos específicos consistiram em 

conceituar ludicidade e os jogos lúdicos, bem como estudar o lúdico na prática 

pedagógica na educação infantil e a importância deles para o ensino da matemática. 

Por fim, a metodologia escolhida visou uma pesquisa bibliográfica, por meio 

da revisão da bibliografia, em buscas em livros e artigos científicos, além de teses e 

dissertações, por via de consultas a internet no Google Acadêmico e em bibliotecas 

disponíveis, com filtro no período dos materiais publicados nos últimos vinte anos. 
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2 A LUDICIDADE E OS JOGOS LÚDICOS NO ESPAÇO ESCOLAR 

Os profissionais da educação se deparam com grandes desafios para a 

concretização de um efetivo processo de ensino e aprendizagem. Em razão disso, a 

ludicidade surge como uma forma de contribuir para a construção do conhecimento, 

dirimindo a falta de interesse que muitas das vezes podem se manifestar nos 

educandos, para a realização das atividades. 

Nesse sentido, segundo Santos e Rocha (2017, p.65) a palavra ludicidade é 

proveniente da terminologia latina “ludus”, a qual significa brincar. Dentro deste termo 

estariam inclusos, então, os jogos, brincadeiras, brinquedos e entretenimentos que 

surgem para aqueles que brincam, jogam e se divertem. 

Diante disso, entende-se que a concepção acerca do lúdico é ampla e dotado 

de objetivação, a qual pode ser mudada no meio da atividade, conforme bem entender 

a criança, assim sendo, Bruner citado por Brougère define a ferramenta lúdica como 

sendo: 

A atividade lúdica se caracteriza por uma articulação muito frouxa entre o fim 
e os meios. Isso não quer dizer que as crianças não tendam a um objetivo 
quando jogam e que não executem certos meios para atingi-lo, mas é 
frequente que modifiquem seus objetivos durante o percurso para se adaptar 
a novos meios ou vice-versa [...], portanto, o jogo não é somente um meio de 
exploração, mas também de invenção (Bruner, apud Brougère, 1998, p.193). 

Nesse sentido, verifica-se que a ludicidade pode se mostrar como versátil. 

Salientando, assim, Biachini, Arruda e Gomes (2015) que com o passar dos anos, 

foram se modificando as formas de brincar, os espaços dessa prática e tempos para 

exercer essa atividade. 

Sob essa perspectiva, verifica-se que o lúdico consiste em um reflexo do 

momento histórico no qual é desenvolvido, pois ele sempre esteve presente na história 

da humanidade, como algo natural, comum a todas as pessoas e usado com um viés 

educativo para desenvolvimento dos sujeitos que o praticavam. (SANT’ANA; 

NASCIMENTO, 2011) 

Em momento inicial, as brincadeiras, os jogos e os brinquedos não eram 

restritos às crianças, sendo que por muito tempo isso foi comum aos jovens e aos 

adultos, não havia uma divisão em razão da faixa etária. A criança era vista como uma 

forma de adulto em miniatura. 

Por volta do século XV e anos seguintes, conforme a industrialização ia 

tomando conta do cenário vivido, surgiu a ideia em representar objetos normais em 
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miniaturas como forma de decoração, por meio de processos artesanais. Com essa 

característica, as crianças gostaram (BENJAMIN apud BIANCHINI; ARRUDA; 

GOMES, 2015, p.12). 

Além disso, quando as bonecas surgiram ela não era destina apenas às 

meninas como hoje é apresentado, elas representavam os adultos, utilizando como 

material a porcelana. Assim, tanto os meninos e as meninas brincavam com a mesma, 

sem distinção de gênero. 

Para Huizinga (1999), no início da civilização, a atividade lúdica aparecia na 
conduta humana, inclusive com um papel importante, na criação da cultura. 
Era possível ver a ludicidade até mesmo nas atividades básicas de 
subsistência, como a caça e a pesca; hoje, poderíamos comparar tais 
atividades ao trabalho. Por isso, para o autor, através da ludicidade, o homem 
se desenvolveu enquanto civilização e humanizou-se. (BIANCHINI; 
ARRUDA; GOMES, 2015) 

Além disso, os autores salientam ainda que: 

Se voltarmos à história do próprio homem, veremos que gradativamente o 
processo civilizatório que gerou a industrialização e o sistema capitalista, com 
suas regras de conduta, foi cobrando do adulto uma postura de ações 
diferentes da criança ou adolescente. Ou seja, esperava-se do homem adulto 
uma atitude mais séria e rígida, pois, à medida que entra no mundo do 
trabalho, criam-se novos cargos e posições sociais, novas responsabilidades 
são assumidas e com elas novas condutas rígidas envolvendo, horários, 
novas ações etc. (BIANCHINI; ARRUDA; GOMES, 2015) 

Diante do termo ludicidade e em vista deste englobar as brincadeiras, os 

jogos e os brinquedos, é importante diferenciar tais institutos, porque é comum que 

haja uma confusão entre eles e que todos sejam vistos como a mesma coisa, mas 

apesar de em princípio serem semelhantes, carregam suas particularidades. 

Segundo Bianchini, Arruda e Gomes (2015) os jogos e as brincadeiras se 

caracterizam como uma ação, mas não como qualquer uma, mas como uma ação 

lúdica, ou seja, é uma atitude da qual o espectador pode olhar e identificar que trata , 

por exemplo, quando há uma representação de personagem no qual uma criança 

chora porque perdeu um familiar querido, verifica-se que aquilo não é real porque 

trata-se de uma representação, o lúdico está ali para desencadear esse processo de 

imaginação, na qual ela desenvolve um papel social. 

De igual forma acontece com os jogos, ao atribuir o valor lúdico em uma ação, 

a mesma não se torna real. Assim, em ambas as ocasiões, verifica-se que está 

presente um deslocamento do “sujeito de uma atuação real (que exige uma conduta 

com regras próprias da realidade) para uma dimensão não reconhecida como real, 
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uma dimensão lúdica (que flexibiliza nossas ações)” (BIANCHINI, ARRUDA e 

GOMES, 2015) 

Nesse âmbito, tanto o brincar como o jogar variam conforme a tradução do 

idioma selecionado, sendo que no inglês e no francês eles tem um significado amplo, 

enquanto no português não é bem assim e, em razão disso, é possível diferencia-los 

com maior facilidade. 

Nesse sentido, a brincadeira é concebida como uma atividade livre, 

proporcionando à criança condições favoráveis para seu desenvolvimento 

biopsicossocial, assim, é pelas brincadeiras que a criança aprende sobre papéis 

sociais e, pelos jogos, sobre as regras. Consoante Macedo, Petty e Passos (2005): 

O jogar é um dos sucedâneos mais importantes do brincar. O jogar é o brincar 
em um contexto de regras e com um objetivo predefinido. Jogar certo, 
segundo certas regras e objetivos, diferencia-se de =jogar bem, ou seja, da 
qualidade e do efeito das decisões ou dos riscos. O brincar é um jogar com 
ideias, sentimentos pessoas, situações e objetos em que as regulações e os 
objetivos não estão necessariamente predertiminados. No jogo, ganha-se ou 
perde-se. Nas brincadeiras, diverte-se, passa-se um tempo, faz-se de conta. 
No jogo, as delimitações (tabuleiro, peças, objetivos, regras, alternância entre 
jogadores, tempo, etc.) são condições fundamentais para sua realização. O 
jogo é uma brincadeira que evoluiu. A brincadeira é uma necessidade da 
criança; o jogo, uma de suas possibilidades à medida que nos tornamos mais 
velhos. Quem brinca sobreviveu (simbolicamente); quem joga jurou (regras, 
propósitos, responsabilidades, comparações). 

Dada essa exposição, verifica-se que o brincar não se restringe apenas às 

crianças e aos jovens, mas que a ludicidade está presente para todos, inclusive 

adultos e idosos. Assim Bianchini, Arruda e Gomes (2015) vislumbram: 

O brincar é um tema que sempre abre caminho para debates dentro e fora do 
contexto escolar, devido à sua importância na vida de todo ser humano. O 
brincar é universal e todas as pessoas brincaram ou pelo menos deveriam ter 
brincado um dia, é o que nos diz Winnicott (1975) através de sua teoria sobre 
o brincar apresentada na seção 1.2. Entretanto, no decorrer dos tempos, o 
brincar foi incorporando à dicotomia de valores e significados diversos, em 
diferentes contextos sociais. Pesquisas têm apresentado, por exemplo, 
resultados interessantes quanto às diferenças culturais referentes ao valor do 
brinquedo. Em muitos lugares, temos visto um aumento de brinquedos 
chamados educativos, com a finalidade de que a criança desenvolva apenas 
habilidades cognitivas. 

Assim, percebe-se que há um preconceito quanto ao lúdico, o qual acaba por 

ser estendido à pessoa mais idosa, mesmo que a mesma já não tenha mais os 

afazeres e trabalhos, mas permitindo que este se sinta tímido e com insegurança de 

praticar atividades lúdicas, pois a visão de que o lúdico se restringe apenas às 

crianças limita esse olhar de que a ludicidade se estende por todas as idades. 
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Contudo, mesmo que este idoso possua tempo livre, isso também não significa que 

seja lúdico, devendo observada de pessoa a pessoa. 

Além disso, outro estereótipo que cerca as práticas lúdicas é a de que ele se 

configura apenas como um mero passatempo para ocupar as crianças e não como 

instrumento de aprendizagem, tendo em vista que muitos educadores ainda possuem 

concepções ultrapassadas, pensando em uma escola tradicionalista, sob a qual o 

professor é o detentor do conhecimento e não o mero transmissor e mediador do 

processo de ensino e aprendizagem. Diante disso: 

O lúdico, enquanto uma linguagem infantil estimuladora do desenvolvimento 
da criança, nem sempre é reconhecido com relevância nas práticas infantis 
e, muitas vezes, o que se vê é um trabalho desarticulado do brincar com as 
demais atividades realizadas na instituição. Isso pode se dar devido ao fato 
de, hoje, muitos pais procurarem as escolas privilegiando o atendimento 
escolarizante, pois compreendem que as crianças quando brincam não estão 
estudando. (BIANCHINI; ARRUDA; GOMES, 2015) 

Com relação aos jogos lúdicos, consoante Caillois citado por Kishimoto (2008, 

p. 24) o jogo é “uma ação voluntária da criança, um fim em si mesmo, não pode criar 

nada, não visa um resultado final”. Assim, o que é levado em conta é o brincar naquele 

momento, há um conjunto de regras e a criança apenas executa, não há um processo 

de criação e desenvolvimento da imaginação. 

Sobre o jogo, segundo Segantini (2013), o mesmo pode ser desenvolvido por 

dois ou mais jogadores, tendo um objetivo comum e esses jogadores devem seguir 

regras já estabelecidas, estimulando o desenvolvimento de competências no 

educando, destacando que: 

O jogo é, em geral, uma atividade que envolve dois ou mais jogadores, que 
tem um objetivo comum a ser alcançado e regras preestabelecidas sugeridas 
pelo professor de acordo com o conteúdo proposto. O jogo pode despertar 
àquele aluno que possui certa dificuldade em cálculos estimulando-o, onde o 
primeiro a alcançar esse objetivo será o vencedor. Dependendo do jogo, os 
alunos podem desenvolver diversas competências e habilidades como: 
socialização, cooperação, competição, interação, criatividade e raciocínio 
lógico. 

Desta forma, as práticas lúdicas se revelam como a manifestação de um 

estado do indivíduo que brinca/joga, trazendo divertimento para o mesmo. 

Destacando-se que a ludicidade não é restrita apenas às crianças, atingindo os 

adultos e os idosos, pois ela é reflexo de um processo histórico, surgindo desde os 

primórdios até a atualidade, sendo utilizada em várias acepções, inclusive com uma 

proposta pedagógica para fomentar a construção do conhecimento do discente. 

  



 

163 
 

3 LUDICIDADE NO COTIDIANO ESCOLAR 

A utilização da ludicidade no espaço escolar deve estar devidamente 

relacionada à prática pedagógica, visando que o lúdico tenha um viés pedagógico, 

porque pode haver situações em que uma ação é lúdica, mas que não tem um objetivo 

relacionado à educação, devendo haver um planejamento da escola para o trabalho 

com essas ferramentas, bem como articular a ludicidade com as práticas 

metodológicas adotadas no espaço escolar. 

Inicialmente, ao planejar uma aula que utilize a ludicidade, o educador deve 

ter em mente que no momento em que a criança tem acesso aos jogos e brincadeiras, 

ela passa a experimentar sensações, inventar realidades em seu mundo imaginativo, 

aprende e desenvolve competências e habilidades, se torna mais autônoma e melhora 

no aspecto linguístico e de interação social. 

Assim, por meio desse ato de brincar/jogar a criança experimenta variadas 

sensações, englobando diversos objetivos. Ela consegue assimilar os conteúdos de 

forma mais informal e descompromissada, de modo que aprende os conteúdos 

escolares sem perceber, porque está se divertindo e a massividade que pode haver 

na disciplina, é quebrada, a partir de um olhar alegre e prazeroso que essas atividades 

proporcionam. 

Para melhor compreensão da aplicabilidade do lúdico no cotidiano escolar, 

faz- se alusão a um adulto que acaba de comprar um novo equipamento. De acordo 

com Moyles (2002, p. 11) “quando uma pessoa adquire um novo equipamento, tal 

como uma máquina de lavar, a maioria dos adultos vai dispensar a formalidade de ler 

o manual de ponta a ponta e preferir “brincar” com os controles e funções”. 

Para Holtz (1998, p.12): 

o brincar deve ser valorizado por aqueles envolvidos na educação e na 
criação das crianças pequenas, fazendo a escolha dos materiais lúdicos que 
são reservados no brincar, cujo objetivo deve ter seu efeito sobre o 
desenvolvimento da criança. Porque muitas crianças chegam à escola 
maternal incapazes de envolver-se no brincar, em virtude de uma educação 
passiva que via o brincar como uma atividade barulhenta, desorganizada e 
desnecessária. 

Assim sendo, verifica-se que a escola possui currículos e métodos a serem 

cumpridos, mas precisa buscar meios para que haja a efetivação da ludicidade em 

seu contexto. O educador é considerado como o grande responsável pela mediação 

do conhecimento, pois ela é o meio pelo qual há desenvolvimento intelectual, físico e 

emocional do sujeito. 
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No que concerne ao planejamento, Santos, Costa e Martins (2015, p. 11) 

destacam que: 

aos planejar atividades lúdicas é importante que o educador tenha em mente 
que quando brinca a criança experimenta, descobre, inventa, aprende e 
confere habilidades, além de desenvolver competências, estimular a 
autoconfiança e a autonomia, proporcionar o desenvolvimento da linguagem, 
do pensamento, da concentração e atenção que são essenciais ao bom 
desempenho da criança na escola e na vida. 

Assim, conforme Andrade (2012), quando o professor encontrar dificuldade 

para definir como será desenvolvida sua aula, ele pode trabalhar com a realidade que 

o cerca, bem como com o pátio da escola, devendo utilizar a sua imaginação para 

realizar esse intercâmbio entre real e imaginário para as crianças. 

Nessa perspectiva, também é importante ressaltar o papel que desempenha 

a formação de professores para assegurar a realização de tais atividades lúdicas de 

modo efetivo e satisfatório. O que para Prieto (2006, p. 57) pode se revelar como: 

(...) analisar os domínios de conhecimentos atuais dos alunos, as diferentes 
necessidades demandadas nos seus processos de aprendizagem, bem como 
(...) elaborar atividades, criar ou adaptar materiais, além de prever formas de 
avaliar os alunos para que as informações sirvam para retroalimentar seu 
planejamento e aprimorar o atendimento aos alunos. 

Revelando-se, assim, que o professor deve buscar uma prática reflexiva, em 

que analise todos os conhecimentos dos alunos e possa adaptá-los ao espaço 

escolar, bem como elaborando atividades que servem para avaliar os alunos ao 

mesmo tempo em que eles se sintam motivados, daí a devida necessidade de garantir 

profissionais que saibam trabalhar com a ferramenta lúdica, como satisfatória para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

De igual modo Gomes (2006), conclui que esses professores precisam estar 

bem preparados para garantir a aplicabilidade do lúdico como ferramenta de ensino e 

aprendizagem, porque se corre o risco de simplesmente dar uma atividade lúdica às 

crianças, mas que não tenha o viés pedagógico pretendido, para tanto, entende que: 

Os professores precisam estar bem preparados para desenvolver conteúdos 
e estratégias da proposta curricular de uma maneira mais prazerosa, tanto 
para o aluno como ele mesmo. O adulto deve ser um estimulador e condutor, 
fazendo o aluno participar de forma crítica, livre e criativa, partindo de suas 
necessidades e interesses. Quando um professor desperta na criança a 
paixão pelos estudos, ela 20 mesma buscará o conhecimento e fará tudo para 
corresponder. Isso se consegue despertando, conscientizando e confiando 
no aluno e no trabalho. 

Diante disso, a educação como um direito à todos, deve haver um 

pensamento voltado a garantir que ela se efetive, respeitando o processo de 
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construção do pensando, possibilitando o desenvolvimento de várias atividades, o que 

para Kishimoto (2001, p. 54): 

[...] é preciso resgatar o direito da criança a uma educação que respeite seu 
processo de construção do pensamento, que lhe permita desenvolver-se nas 
linguagens expressivas do jogo, do desenho e da música. Estes, como 
instrumentos simbólicos de leitura e escrita de mundo, articulam-se ao 
sistema de representação da linguagem escrita, cuja elaboração mais 
complexa exige formas de pensamento mais sofisticadas para sua plena 
utilização. 

Desta forma, deve haver uma integração entre a teoria e a prática 

possibilitando um melhor processo de ensino e aprendizagem que se mostre como 

satisfatório para os alunos e também para os educadores, contribuindo para a 

construção do conhecimento. 

Destaca-se, portanto, que ao inserir o lúdico no espaço escolar, o educador 

deve rever todo a sua prática, tendo em vista os vários benefícios que essas práticas 

podem trazer, tanto ligados ao desenvolvimento da criança, como para todo o meio 

social, incluindo professores e gestores, porque o ambiente se torna mais leve e 

divertido. 

Desse modo é que se vê a relevância em voltar o olhar para a formação de 

professores, buscando um profissional preparado que seja capaz de unir a teoria e a 

prática lúdica, de maneira que a criança nem perceba que esteja aprendendo 

enquanto brinca. Isso só se torna possível a partir do investimento na formação de 

professores e que também parta de uma conduta pessoal desses profissionais para 

que vejam no lúdico um importante mecanismo para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Frente ao exposto, no momento em que planeja a aula, o professor deve se 

atentar se aquela atividade lúdica é relacionada ou não ao conteúdo que pretende 

desenvolver, pois de nada adianta inserir essas ferramentas no espaço escolar, se 

não servir para a melhora na educação das crianças, permitindo que essas 

desenvolvam suas habilidades e tenham a autonomia de perceber quais práticas lhes 

são mais favoráveis e em quais eixos possui maior dificuldade de aprendizado, sem 

que isso possa lhe trazer qualquer forma de mal estar. 
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4 IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

Os educadores podem enfrentar muitos desafios para concretizar o ensino da 

matemática, quer seja por aulas desmotivantes ou que causem tédio nesses 

educandos. As atividades lúdicas são imprescindíveis para o desenvolvimento de 

várias competências nas crianças, assim como para o seu bem-estar social, 

psicológico e de sua saúde. 

Nesse sentido, destaca-se que as brincadeiras fazem parte da essência da 

criança, sendo que por meio desta ação, ela interage com o mundo que a cerca, 

exercitando sua criatividade, imaginação e contribuindo para sua saúde física e 

mental. Assim sendo, conforme Heldert (2010, p.23) “a escola como instituição 

educativa tem o compromisso de fazer com que essa prática lúdica de fato aconteça”. 

Sob esse enfoque, ressalta-se que deve haver uma adequação à metodologia 

utilizada no espaço escolar, visando a inserção de tais atividades, porque por meio 

desta prática há a presença de sensações como de prazer e significância, fazendo 

com que essa criança que pratica tais atividades, estabeleçam uma melhor relação 

com a sociedade e o meio que a cerca. 

Em razão disso, é possível compreender que essas atividades relacionadas 

às brincadeiras apresentam benefícios em várias idades e grupos sociais, sendo 

acessível a todos, pois o “brincar sempre foi e sempre será uma atividade espontânea 

e muito prazerosa, acessível a todo o ser humano, de qualquer faixa etária, classe 

social ou condição econômica”. (MALUF, 2009, p.17) 

De igual modo Santos (1997, p.20) afirma: 

brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e 
social, pois, através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, 
relaciona ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e 
corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, integra na 
sociedade e constrói seu próprio conhecimento (1997, p. 20) 

Muitas escolas não dão importância ao brincar, considerando esse momento 

como mero passatempo ou forma de gastar a energia das crianças, bem como 

ausência de um planejamento específico, definindo como um momento para sua 

prática durante intervalos, no descanso ou como forma de retribuir uma tarefa 

cumprida, deixando de lado o lúdico como ferramenta de aprendizagem. Maluf (2009, 

p.28) salienta que são raras as instituições escolares que investem na ludicidade, 

porque “na sala de aula ou ela é utilizada com um papel didático, ou é considerada 
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uma perda de tempo. Até o recreio a criança precisa conviver com um monte de 

proibições.” 

Pereira (2005) aponta que: 

As atividades lúdicas são muito mais que momentos divertidos ou simples 
passatempos e, sim, momentos de descoberta, construção e compreensão 
de si; estímulos à autonomia, à criatividade, à expressão pessoal. Dessa 
forma, possibilitam a aquisição e o desenvolvimento de aspectos importantes 
para a construção da aprendizagem. Possibilitam, ainda, que educadores e 
educandos se descubram, se integrem e encontrem novas formas de viver a 
educação (p. 19-20). 

Um professor lúdico compreende que a inserção do lúdico na educação está 

muito além de apresentar às crianças os jogos e as brincadeiras, tendo em mente que 

todos esses mecanismos possuem um significado para desenvolver suas 

competências e fazer com que ela se sinta motivada e veja como uma coisa 

prazerosa, contribuindo para sua autonomia e habilidades sociais. 

Para alguns teóricos o jogo e a brincadeira é visto como inutilidade na sala 
de aula, como um passatempo na educação da criança. Para o professor o 
lúdico vai muito além de um simples jogar e brincar tem todo um significado 
com referência no conteúdo trabalhado com a criança, um instrumento de 
estudo agradável para estar auxiliando a criança a obter conhecimentos de 
forma prazerosa onde ela mesma tem sua própria ação com as brincadeiras 
e jogos. Que permitem ela ter sua autonomia com um aprendizado cheio de 
informações para seu crescimento social. (HUTIM,2010) 

Nesse sentido, o educador precisa ter em mente que o espaço escolar é 

formado por vários sujeitos, cada um com suas características especiais e, portanto, 

deve adequar a sua prática de modo que atinja a todos esses públicos de forma 

satisfatória, sem que haja uma prática especificamente destinada a um grupo, 

esquecendo-se dos demais presentes. 

Além disso, a concepção do professor como detentor de todo o conhecimento, 

vem dando lugar à visão deste profissional como um mediador do conhecimento, pois 

este realiza uma ponte do conhecimento com esses alunos, permitindo que haja uma 

educação em que se configura a partir do diálogo e de uma prática reflexiva, levando 

em conta o contexto social em que este educando está inserido. 

Todo agente possui seu papel de importância na relação de aprendizagem, 

sendo que o aluno não pode ser visto mais como um sujeito passivo, o qual 

simplesmente aceita as informações e dados que lhe são transmitidos, pelo contrário, 

esse educando também pode contribuir para a construção do conhecimento, tendo 

em vista que é sujeito repleto de características e bagagens pessoais. 
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Nesse sentido, para que haja essa relação dialógica entre as partes, é preciso 

que seja investido na práxis educacional voltada ao lúdico, porque por meio das 

brincadeiras há o estímulo ao imaginar, criar fantasias e realidade, podendo surgir 

novas possibilidades para relacionar o real e o imaginário, bem como para a 

construção de relações sociais. Para Borba (2007, p.35): 

O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e 
realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, 
de expressão e de ação pelas crianças assim como de novas formas de 
construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos. Tal 
concepção se afasta da visão predominante da brincadeira com atividade 
restrita à assimilação de códigos e papéis sociais e culturais, cuja função 
principal seria facilitar o processo de socialização da criança e sua integração 
à sociedade. Ultrapassando essa ideia, [...] se por um lado a criança de fato 
reproduz e representa o mundo por meio das situações criadas nas atividades 
de brincadeiras, por outro lado tal reprodução não se faz passivamente, mas 
mediante um processo ativo de reinterpretarão do mundo, que abre lugar para 
a invenção e a produção de novos significados, saberes e práticas (BORBA, 
2007, p.35). 

Sobre os brinquedos, Kishimoto (2003, p.37), a autora destaca que eles 

causam o divertimento, sendo que os jogos e brincadeiras possuem uma natureza 

livre: 

A função lúdica na educação: o brinquedo propicia diversão, prazer e até 
desprazer, quando escolhido voluntariamente a função educativa, o 
brinquedo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, 
seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. O brincar e jogar e dotado 
de natureza livre típica de uns processos educativos. Como reunir dentro da 
mesma situação o brincar e o educar. Essa e a especificidade do brinquedo 
educativo. (KISHIMOTO, 2003, p.37). 

Assim, ao inserir essas práticas na educação significa proporcionar que haja 

o desenvolvimento de múltiplas inteligências, bem como uma diversificação no modo 

de aprendizagem, tornando o ambiente agradável, que estimule esses educandos ao 

estudar e avançar nos processos de construção do conhecimento. 

O desenvolvimento pessoal funda-se em um processo de auto descoberta, 
onde cada qual tende a tomar consciência do que sabe fazer e do que tem 
dificuldade, como pode potencializar aquilo que faz bem e conviver, ou 
diminuir, com afeitos daquilo que tem menos habilidades. O processo de 
comparação pode ser doloroso, porém é eficaz e, às vezes, inevitável. Porém, 
atividade lúdica pode compor este processo de comparação de forma 
agradável, divertida e em um clima de camaradagem. Quando a criança joga, 
ela percebe suas possibilidades e a dos companheiros. (DHOME, 2003, 
p.124-125). 

Assim sendo, esse momento lúdico se configura como uma oportunidade de 

descobertas para a criança, sendo que nesse meio ela poderá compreender em quais 
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atividades possui mais facilidade de realizar e quais possui dificuldades, 

correspondendo, portanto, a um processo de autodescoberta. 

Diante disso, e possível compreender que as ferramentas lúdicas são de 

muita importância no espaço escolar, principalmente no momento de alfabetização, 

sendo que esse período será determinante para que a criança possa reconhecer as 

áreas em que sente maior facilidade, bem como aquelas que possuem um maior 

desafio. 

De igual modo, por ser uma atividade espontânea e voluntaria, permite que 

aquele que brincar ou jogar tenham uma experiência que reflita em seu interior, que 

seja exteriorizada no mundo, proporcionando a interação com os demais integrantes 

da comunidade. 

A figura do professor como detentor de todo o conhecimento e único sujeito 

ativo em sala de aula, tem dado lugar à visão deste como um mediador, que abre 

espaço para que o aluno possa se expressar e dar a sua contribuição no espaço 

escolar. 

Diante disso, o aluno sai da figura de sujeito passivo e se torna sujeito ativo 

também, porque pode contribuir significativamente para o processo de ensino e 

aprendizagem, não sendo um mero depositário de todas as informações que lhes são 

transmitidas. 

Diante disso, o lúdico é uma oportunidade para a interação entre diferentes 

sujeitos, possibilitando que haja esse diálogo entre os alunos e seus pares, bem como 

entre esses educandos e seus educadores, possibilitando que haja uma prática 

reflexiva. 

Assim sendo, é importante que haja um combate à resistência de muitas 

escolas em inserir o lúdico como ferramenta de aprendizagem e restringi-lo apenas 

aos horários de recreio ou como uma recompensa pela criança ter atingindo 

determinado objetivo, deve ser buscado o lúdico como uma ferramenta auxiliar capaz 

de influenciar significativamente na prática pedagógica, formando alunos que tenham 

o raciocínio crítico, sabendo distinguir as informações que lhes são apresentadas, sem 

que recaia no senso comum. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme visto ao longo do trabalho, os profissionais da educação se 

deparam com grandes desafios para a concretização de um efetivo processo de 

ensino e aprendizagem. Em razão disso, a ludicidade surge como uma forma de 

contribuir para a construção do conhecimento, dirimindo a falta de interesse que 

muitas das vezes podem se manifestar nos educandos, para a realização das 

atividades, principalmente no que se refere à aprendizagem da matemática. 

Nesse sentido, verificou-se que a utilização da ludicidade no espaço escolar 

deve estar devidamente relacionada à prática pedagógica, visando que o lúdico tenha 

um viés pedagógico, porque pode haver situações em que uma ação é lúdica, mas 

que não tem um objetivo relacionado à educação, devendo haver um planejamento 

da escola para o trabalho com essas ferramentas, bem como articular a ludicidade 

com as práticas metodológicas adotadas no espaço escolar. 

Portanto, ressaltou-se que deve haver uma adequação à metodologia 

utilizada no espaço escolar, visando a inserção de tais atividades, porque por meio 

desta prática há a presença de sensações como de prazer e significância, fazendo 

com que essa criança que pratica tais atividades, estabeleçam uma melhor relação 

com a sociedade e o meio que a cerca. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: OS DESAFIOS DA INCLUSÃO DE ALUNOS 
SURDOS NO ENSINO REGULAR 

Edilaine Ferreira da Silva 

 

RESUMO 

 

A escola objetiva a transmissão de saberes e conhecimentos, por meio da reestrutura 

dessa organização atingiremos o respeito às pessoas em suas diversidades e 

poderemos compreendê-las como indivíduos de valor e de direito. Nesse contexto, 

pode-se identificar que o encaminhamento pedagógico Do deficiente auditivo é de 

suma importância para seu desenvolvimento acadêmico, a metodologia, técnica 

empregada e até mesmo conhecimentos não provenientes da área educacional 

certamente farão toda a diferença durante esse processo. Assim, no presente trabalho 

busca-se apresentar alguns apontamentos relacionados com o tema e instigar novas 

pesquisas sobre a integração dos alunos com deficiência auditiva nas escolas de 

ensino regular, seu desenvolvimento pedagógico, e formação continuada de 

professores, pesquisados e produzidos a partir dos referenciais histórico-sociais; 

mapear e desvelar os estudos produzidos sobre as temáticas, na perspectiva de 

possibilitar maiores aprofundamentos acerca dos estudos abordados no referido 

artigo. Só assim, romperemos com alguns “pré-conceitos” já enraizados 

proporcionando à pessoa com Deficiência Auditiva uma participação ativa no processo 

sócio-político-histórico-cultural da sociedade vigente e futura. 

Palavras-chave: Deficiência Auditiva 1;Sócio-político-histórico-cultural 2; Integração 

3. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O termo inclusão não se encontra mais na esfera da discussão de ser ou não 

ser possível, de ser ou não o melhor para esta ou aquela criança, essa barreira já foi 

transpassada, o doravante sobre o qual devemos apontar é o melhor caminho a 

percorrer a fim de que se obtenha êxito neste processo.  

Segundo o documento norteador do Ministério Nacional da Educação/MEC 

(2007) “todas as crianças devem aprender em condições de igualdade, sem sofrer 
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nenhum tipo de preconceito e discriminação”, pressupõe-se que nesse contexto a 

necessidade educacional de cada um e as ferramentas que serão utilizadas para este 

fim enquadra-se perfeitamente como mecanismo imprescindível para que aconteça a 

aprendizagem. Vygotsky (1989), afirma que o futuro de uma criança independente de 

qualquer limitação, dependerá muito das possibilidades que ela venha a ter na 

interação com o meio, em resumo, o tipo de tratamento que os profissionais atuantes 

desempenharão em tal situação fará toda a diferença. Assim, pode-se compreender 

que o encaminhamento pedagógico da criança com deficiência auditiva é de suma 

importância para seu desenvolvimento acadêmico, ele possibilitará um maior sucesso 

em seu processo de aprendizagem. 

Independente do talento, cultura, classe social ou ainda deficiência o ensino 

deve constituir-se de uma prática em que ocorra a inclusão de todos, uma prática em 

que o ambiente escolar, o público interno e externo, atenda as necessidades 

específicas de cada educando, possibilitando o acesso à educação para todos. Em 

síntese, todos os colaboradores da escola, alunos, as famílias possuem um papel de 

suma importância na inclusão e acesso desse aluno na escola.  

Para tanto o presente estudo justificou-se pela necessidade de 

complementação entre teoria e prática, desmistificando possíveis rótulos e lançando 

luz sobre algumas possibilidades e caminhos a serem percorridos objetivando a 

efetiva inclusão dos alunos com deficiência auditiva nas escolas de ensino regular. 

O processo de chegada dos alunos com deficiência auditiva nas escolas de 

ensino regular ainda é algo que descontrói e desafia os professores e demais 

funcionários da instituição, nesse sentido nos deparamos com a seguinte 

problemática: de que maneira é possível realizar a inclusão do aluno surdo numa sala 

de ouvintes, adequando o ambiente escolar para que este se sinta parte do meio?  

Assim este estudo buscou compreender os desafios enfrentados dentro do 

processo de inclusão social e educacional dos alunos com deficiência auditiva no 

ensino regular. Enquanto compreensões secundárias conhecer acerca da 

escolarização dos deficientes auditivos, o ensino de libras na rede regular de ensino 

e a difusão da Língua Brasileira de Sinais no Contexto Educacional. 

A metodologia de pesquisa adotada privilegiou o estudo teórico com 

abordagem e análise bibliográfica documental com enfoque qualitativo, a partir de 

coleta, seleção e análise de autores como Vigotski (1998), Salles (2004) e Fernandez 
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(2003). Posteriormente à pesquisa os dados foram analisados de maneira que se 

buscou contemplar o objetivo proposto da pesquisa e fornecer instrumentos de 

reflexão para a práxis pedagógica. 
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2 CONCEITUANDO INCLUSÃO X INTEGRAÇÃO 

Segundo Voivodic (2008, P.26), no seu sentido etimológico, integração vem 

do verbo integrar, que significa formar, coordenar ou combinar num todo unificado. 

Inclusão vem do verbo incluir, significa compreender, fazer parte de, ou participar de. 

Enquanto que a integração para Silva, (2008, P. 152) 

[...] a integração nada ou pouco exige da sociedade em termos de 
modificação de atitudes, de espaços físicos, de objetos e de práticas sociais. 
No modelo integrativo, a sociedade, praticamente de braços cruzados, aceita 
receber portadores de deficiência desde que estes sejam capazes de [...] 
(Apud, SASSAKI, 1997, p.35) 

Tanto a sociedade, quanto a comunidade escolar, acredita que o simples ato 

de receber as pessoas com deficiência já significa que estão cumprindo com o seu 

papel de cidadão inclusivo,assim, acreditam que não há necessidade de quebrar as 

barreiras atitudinais e / ou as arquitetônicas.Para Silva a inclusão é, (2008, P. 153) 

O processo pelo qual a sociedade adapta se para poder incluir, em seus 
sistemas sociais e gerais, pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. 
A inclusão social constitui então um processo bilateral no qual as pessoas, 
ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, 
decidir sobre soluções e efetivar a equiparação para todos. (Apud, SASSAKI, 
1997, p. 42) 

De acordo com Silva, (2008, p. 155): 

Participar de um processo inclusivo é estar predisposto, sobretudo, a 
considerar e respeitar as diferenças individuais, criando a possibilidade de 
aprender sobre si mesmo s sobre cada um dos outros em situação de 
diversidade de idéias, sentimentos e ações [...]. ( APUD, PEDRINELLI, 2002, 
P.54) 

Porém a atual sociedade não se dá conta que para a inclusão acontecer é 

necessário que a aceitação seja interna, e que as ações precisam corresponder ao 

verdadeiro sentido da inclusão. Um Paralelo Entre a Educação do Ensino Regular 

Comum e a Educação do Ensino Regular Especial. A educação seja ela Comum ou 

Especial tem por objetivo preparar os indivíduos para o futuro tornando-os eficientes, 

capazes, realizados, além de proporcioná-los a autonomia. 

De certa forma, no Brasil a história da educação das pessoas com deficiência 

não é a das mais felizes, ou seja, desde o início elas eram segregadas, ou eram 

atendidas assistencialmente. Silva (2006, p.9), diz que, 

No Brasil, só no século XIX esses indivíduos começaram a ser objeto de 
alguma forma de ensino, ainda que claramente segregados, e só quase nos 
finais do século XX começaram a se “beneficiar” de uma educação com seus 
iguais nas escolas de ensino regular... 
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Porém, para que realmente as escolas regulares comuns possam oferecer 

este ensino, elas precisam reestruturar os sistemas de ensino adequando – os às 

necessidades de cada aluno. De acordo com Voivodic (Apud Mendes, 2002, P. 76) 

Para atender às necessidades educacionais de seus alunos, é preciso que a 
escola se modifique. Nesse momento caberá a ela atender a uma parcela 
social que até então esteve excluída de seus projetos e planos de trabalho, 
ainda que estivesse presente em suas dependências, seja na classe especial, 
na classe de recurso ou na classe comum.  

Alguns anos atrás um portador de deficiência, somente frequentava sala de 

recursos, ou em sala especiais, e não salas de aula no ensino regular ficavam assim 

segregadas, longe dos demais. 

Segundo Voivodic (Apud Bueno, 1997, P.57): 

A educação especial tem cumprido, na sociedade moderna, duplo papel de 
complementaridade da educação regular. Isto é, atende por um lado à 
democratização do ensino, na medida em que responde às necessidades de 
parcela da população que não consegue usufruir dos processos regulares de 
ensino; por outro lado, responde, ao processo de segregação da criança 
‘diferente’, legitimando a ação seletiva da escola regular a ação seletiva da 
escola regular.  

Hoje a Educação Especial atende as necessidades das crianças com algum 

comprometimento, e ao mesmo tempo a exclui, separando-a dos demais alunos, 

tornado assim uma educação ambígua. 

No que se refere à criança portadora de surdez na escola, a grande dificuldade 

se encontra na forma como se quer que este aluno se enquadre a escola, no entanto 

com a inclusão seria correto perguntar como o ouvinte iria se adaptar no mundo dos 

surdos. Segundo SASSAK (2004 P. 23) ‘‘inclusão é uma ponte para a formação de 

um novo tipo de sociedade através de suas transformações’’. 

Na prática da inclusão, aos educadores é necessário aprender a conviver e 

respeitar as diferenças individuais, incentivar e promover a valorização das pessoas 

e a cooperação entre elas. 

Diante desta reflexão podemos analisar que a pratica pedagógica, vem se 

atualizando para receber estas crianças, apesar da fragilidade apresentada pelos 

professores na formação de cada um, mas a inclusão hoje é um meio de transformar 

o modelo de sociedade, e os professores tem o papel fundamental deste processo. 

Segundo Mantoan (2006, P. 53) “As crianças aprendem a cooperar e não 

deixam de aprender quando dividem entre si suas tarefas, principalmente quando esta 
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visão é espontânea baseada no interesse e nas possibilidades de cada aluno, este 

interesse vem das possibilidades”. 

Promover a crianças no ensino regular nas serie inicial a oportunidade de 

agregar na grade curricular a língua brasileira de sinais (libras) seria de suma 

importância como eixo de comunicação com o mundo dos surdos. Preparar uma 

sociedade para as diferenças é dever da escola, contribuir neste aspecto para que 

haja uma nova visão sobre as diferenças. 

Ainda segundo Mantoan (2006, p.103): 

Todos os alunos sejam suas capacidades reais ou circunstanciais, físicas ou 
intelectuais, sociais, tem as mesmas necessidades de serem aceitos, 
compreendidos e respeitados em seus diferentes estilos e maneiras de 
aprender e quanto ao tempo, interesse e possibilidades de ampliar e 
aprofundar conhecimentos, em qualquer nível escolar. 

É possível considerar esta contribuição como uma expectativa de um esforço 

de melhorar o ambiente escolar junto à inclusão na sociedade em que vivemos, 

possibilitando sempre o dialogo entre as diferenças. 

No que diz respeito ao âmbito escolares pessoas estão incluídas, mas os 

profissionais que são responsáveis pela a educação delas não estão preparados para 

atendê-las adequadamente conforme suas necessidades. A inclusão é um processo 

gradativo que leva tempo, é complexo, tem de ser construído aos poucos, sendo que 

a condição essencial para que esse processo ocorra baseia-se na mudança de 

postura perante a heterogeneidade humana, mediante a valorização da diversidade 

como um elemento enriquecedor do desenvolvimento. Sendo necessário o empenho 

de toda equipe escolar para que a inclusão deixe de ser um desafio e se torne um 

conquista. 
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3 ESCOLARIZAÇÃO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS: ALGUMAS 

APROXIMAÇÕES HISTÓRICAS 

A trajetória da escolarização das pessoas surdas é marcada por períodos de 

repúdio e negação aos diferentes, assim como as demais deficiências; muitos foram 

os sacrifícios, o abandono, e atitudes com requintes de crueldade. Houveram-se 

também períodos em que esses indivíduos eram atendidos mais sob o caráter do 

assistencialismo, da saúde do que no campo pedagógico. 

Segundo Lacerda (1998), durante a antiguidade e por quase toda a Idade 

Media, os surdos eram vistos como “pessoas não educáveis”, uma vez que, vinculava-

se a construção do pensamento e consequentemente de conhecimento ao 

desenvolvimento da fala. Através do trabalho desenvolvido por algumas figuras 

(quase em sua maioria de cunho religioso) no inicio do século XVI este cenário mudou, 

começou admitir-se que os surdos pudessem aprender por meio de algumas 

metodologias pedagógicas, métodos que versavam entre escolarizar os surdos por 

meio das mesmas práticas ditas “normais”, mas que também se faziam valer de 

alguma representatividade por meio de gestos. 

Esses fatores contribuíram para que ao longo da história, houvesse a 

mudança de conduta da sociedade em relação a pessoas surdas, com isso 

começaram a surgir as primeiras instituições especializadas. Em 1760 foi criando na 

França o primeiro Instituto Nacional de Surdos- Mudos, atribuindo ao surdo o 

reconhecimento de seu espaço, entretanto, foi um processo ainda lento, por não ter 

apoio da sociedade, apesar de estudiosos interessados a estudar e se dedicar a este 

processo. 

No tocante ao Brasil, o primeiro Instituto voltado para o atendimento de 

surdos-mudos foi criado em 1857 no estado do Rio de Janeiro, por meio de decreto 

Imperial, como fruto de incansáveis lutas por direitos humanos. 

A partir da promulgação da Constituição Federal ocorrida em 1988, houve a 

necessidade do surgimento de propostas educacionais que respaldassem o acesso a 

condições igualitárias na educação, assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

vem possibilitar a legitimação dessa luta, posteriormente houve também o 

reconhecimento da língua brasileira de sinais como uma língua de fato no Brasil. 

Algumas contribuições acerca da organização e formação da libras são 

também ocorreram, de forma que a linguagem em si possui suas maneiras próprias 
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de situar e localizar tanto o sujeito que discursa quanto o sujeito de quem ou para 

quem se esta falando, sempre salientando a importância das expressões faciais, que 

reforçam o caráter complexo da libras que expressa em si a capacidade humana para 

a linguagem. 

Assim, durante a década de 90, a proposta de inclusão escolar tem seu 

advento, apresentada nas Diretrizes Bases da Educação Brasileira, objetivando 

oferecer o ensino especial preferencialmente no ensino regular, contudo, este ensino 

se dava mediante as orientações clinicas e não pedagógicas. 

Ser contrario a inclusão escolar de alunos com surdez é defender guetos 
moralizadores que, em nomes das diferenças existentes entre pessoas com 
surdez e ouvintes, se homogeneízam a educação escolar. As pessoas com 
surdez e/ ou alguns profissionais que atuam na sua educação, em alguns 
momentos, usam discursos multicultural, defendem as identidades não 
fixadas, o pluralismo cultural, mas, enfatizam as relações de poder majoritário 
de ouvintes sobre o grupo minoritário de pessoas com surdez. \ escolaridade 
que testificada tem sido defendida, pautada em, cultura, língua e comunidade 
próprias para pessoas com surdez e que esta posição se baseia em teorias 
que estão camuflando a visão segregacionista em nomes das diferenças. 
(DAMAZIO, 2005, P.45) 

Ainda sobre o assunto, Spenassato (2009, p.89) aponta que “a maioria das 

escolas não apresenta o quadro de inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais, dentre estes os surdos”. Apesar de grande avanço no 

atendimento especializado, para estes alunos, existem ainda barreiras a serem 

ultrapassadas, considerando que em muitas escolas é transmitido o ensino tradicional, 

sem levar em considerações a vivência desta nova clientela na escola, utilizando de 

métodos e estratégias pedagógicas que não valoriza o indivíduo surdo. 

Segundo Muhl apud Spenassato, (2009): 

A educação inclusiva consiste no sistema de ensino de qualidade que atenda 
a todos, exigindo um novo posicionamento das escolas em quanto à 
reestruturação, o aperfeiçoamento dos professores, de suas praticas 
pedagógicas, da reformulação das políticas educacionais e implementações 
de projetos educacionais inclusivos. Para que o aluno surdo construa seu 
conhecimento em uma sala de aula inclusiva, ele deve ser estimulado a 
pensar e raciocinar, assim como os outros alunos ouvintes. (MUHL apud 
SPENASSATO, 2009, P.69) 

Ainda que os discursos sejam muitos, as leis que existam no Brasil zelem pela 

garantia de direitos, a consolidação da organização da educação especial não é tarefa 

fácil, ainda há uma segregação na educação, as práticas evidenciam o aprendizado e 

os resulta dois sem considerar a importância da vivencia entre as diferenças. 

[...] o principio fundamental da escola inclusiva, consiste em que todas as 
pessoas devam aprender juntas, onde quer que seja possível, não importa 
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quais dificuldades ou diferenças elas possuam ter. As escolas Inclusivas 
precisam reconhecer e responder as necessidades diversificadas de seus 
alunos, acomodando os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e 
assegurando educação de qualidade para todos mediante currículos 
apropriados, mudanças organizacionais, estratégias de ensino, uso de 
recursos e parcerias com suas comunidades. (DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA, 1994, P.32). 

Portanto, é possível identificar que a educação inclusiva a fim de educar e 

socializar a todos que possuem algum tipo deficiência sofra uma nova releitura de seu 

papel mediante as demandas que surgem constantemente, ela necessita acima de 

tudo, oferecer as novas gerações uma preparação sem barreiras ou preconceito. 

Ainda que já existam políticas educacionais já instituídas, os debates e reflexões 

tornam-se essenciais no aprimoramento do processo de quebra e modificação de 

paradigmas. Dentro do processo educacional está o exercício da cidadania e 

consequentemente as escolas são os espaços em que o cruzamento das diversas 

culturas acontece por isso a necessidade desse constante processo de reformulação. 

 

3.1 A INCLUSÃO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS NO ENSINO COMUM 

A função primordial das instituições escolares é fornecer acesso e garantir a 

permanência qualitativa dos alunos no ensino regular. Muito fala-se sobre inclusão, 

mas de fato o que seria essa tal de inclusão? Matricular a criança e fisicamente 

garantir uma carteira dentro de uma sala não é inclusão; Realizar a equivalência 

idade/série sem contemplar o devido apoio pedagógico também não é inclusão; 

Atribuir-lhe o mesmo nível pedagógico dos demais alunos no sentido literal, sem real 

significado, jamais será inclusão. 

A inclusão realmente acontece quando a escola facilita a independência e 

autonomia, possibilitando aos discriminados a ocupação do seu espaço na sociedade. 

É necessário enaltecer as potencialidades e não as limitações.  

Moura (1997) discursa sobre alguns pontos da trajetória dos surdos no âmbito 

educacional:  

A história da educação de surdos passou por vários períodos turbulentos em 
sua essência. Na antiguidade, as pessoas surdas eram tidas como 
castigadas pelos deuses e por isso eram abandonadas ou sacrificadas. 
Anteriormente ao Século XIX, quem realizava a educação dos surdos eram, 
em sua maioria, professores surdos, e a educação se realizava por meio de 
linguagem de sinais. (MOURA 1997, P.56) 

Nesse contexto verificamos as raízes do preconceito com a acessibilidade das 

pessoas surdas no ensino regular, após divergências na metodologia mais indicada 
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para o ensino de surdos, e da discussão entre professores, estudiosos e surdos, em 

1880, no Congresso Mundial de Professores Surdos, realizado em Milão, ficou 

decidido que os surdos somente aprenderiam pelo método oral e a linguagem de 

sinais ficava proibida. A partir desta data, têm-se mais de um século de opressão que 

os surdos passaram com consequências sociais e educacionais negativas. Provocou, 

a partir daí, o surgimento de uma geração de pessoas, que não apenas fracassou no 

domínio da linguagem oral, mas também no desenvolvimento acadêmico, social e 

emocional. E esse paradigma reflete a situação dos surdos no mundo todo  

Nas palavras de Vygotsky (1993, p.48), “a linguagem possui além da função 

comunicativa, a função de constituir o pensamento. O processo pelo qual a criança 

adquire a linguagem segue o sentido do exterior para o interior, do meio social para o 

individual”. Trazendo essas afirmações para a realidade do surdo, torna-se claro que 

os problemas de interação, comunicação e cognitivos da criança surda muitas vezes 

não têm origem na criança e sim no contexto social em que ela está inserida que, 

frequentemente, não é adequado em termos de linguagem e comunicação, o 

desenvolvimento do ser humano acontece uma interação entre os aspectos biológicos 

e Vygotsky (1983/1997, P.45) discursa sobre esta afirmação ao declarar que é no 

“desenvolvimento cultural que se abre um caminho infinitamente maior de 

possibilidades para a compensação da deficiência”. 

Indiscriminadamente todos devem ter acesso às escolas comuns e essas por 

sua vez devem buscar uma pedagogia centralizada para a diferença se tornar 

acessível; A fim de que cada sujeito consiga se sentir capaz perante suas 

necessidades. A pedagogia deve caminhar junta a estes preceitos e dessa forma 

tornar a escola uma facilitadora das possibilidades às pessoas com necessidades 

especiais. 

Ainda de acordo com Vygotsky (1983/1997), a escolarização desempenha um 

papel fundamental na constituição de um individuo, uma vez que ele faz parte de uma 

sociedade complexa pelas inúmeras discrepâncias sociais mas, letrada. Para muitos, 

a frequência da criança na escola é suficiente para que os processos de exclusão, 

fracasso e abandono por parte dos alunos sejam resolvidos, as pessoas que pensam 

isso estão equivocadas, tem que haver uma parceria entre família e escola para que 

isso ocorra de fato, "cabe à escola encontrar respostas educativas para as 

necessidades de seus alunos". (MANTOAN, 1997, P.68) 
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Sem contar no acolhimento desses alunos, atividades prazerosas que 

despertem, nos mesmos sensações de compreensão e pertencimento do mundo ao 

seu redor, se levarmos em consideração esse pensamento teremos não uma sala 

com um aluno com deficiência e sim uma sala complexa com os mais diversos seres 

humanos, cada um com suas peculiaridades, neste aspecto fica mais fácil realizar 

ações efetivas que busquem a igualdade na aquisição de conhecimento, inclusão não 

significa segregação e sim um novo olhar sobre a realidade de tal forma que cada um 

seja respeitado por aquilo que é e pode tornar a ser e não pelo que carrega consigo. 

A ideia de inclusão não é incompatível com a de integração, porém aborda a 

inserção de uma forma mais sistemática, completa e radical. Trata-se de uma 

conceptualização no cerne da vida social e educativa, todos os alunos devem ser 

incluídos nas escolas regulares e não somente colocados no centro da metodologia 

do ensino. O vocábulo integração é deixado de lado, uma vez que a objetivação é 

incluir um indivíduo ou um grupo de indivíduo que já foram anteriormente excluídos; a 

meta primordial da inclusão é a de não marginalizar nenhum grupo ou indivíduo do 

processo educativo.  

Em verdade, as escolas que contemplam a inclusão devem propor um modo 

de constituir um sistema educacional que considera as necessidades de todos os 

alunos e que é estruturado em função dessas necessidades. A inclusão, portanto 

ocasiona uma mudança de perspectiva educacional, uma vez que não se limitaa 

ajudar somente os alunos com deficiência auditiva ou outro comprometimento 

qualquer, mas apoia a todos: professores, alunos, pessoal administrativo, a fim de que 

ocorra sucesso em todas as fases do processo educativo.  

Cabe então à metáfora a do caleidoscópio, este necessita de todos os 

pedaços que o compõem. Quando se retira pedaços dele, o desenho se torna menos 

complexo, menos rico. Segundo Forest et Lusthaus (1987) “crianças se desenvolvem, 

aprendem e evoluem melhor em um ambiente rico e variado", a integração escolar é 

uma forma condicional de inserção em que vai depender do aluno, sua capacidade de 

adaptação às opções do sistema escolar, e dos esforços que serão empregados por 

parte da equipe escolar e familiar para efetivar realmente a sua integração, seja em 

uma sala regular, uma classe especial, ou mesmo em instituições especializadas.  

Portanto, uma prática escolar baseada nesses princípios deverá, 

obrigatoriamente, considerar o sujeito ativo (e interativo) no seu processo de 
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conhecimento, já que ele não é visto como aquele que recebe passivamente as 

informações do exterior. Entretanto, a atividade espontânea e individual da criança, 

mesmo sendo de extrema importância, não é suficiente para a apropriação dos 

conhecimentos acumulados pela humanidade. Assim, deve-se considerar também a 

importância da intervenção do professor (entendido como alguém mais experiente em 

termos de cultura) e, finalmente, as trocas efetivadas entre as crianças (que também 

contribuem para os desenvolvimentos individuais). 
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4 O ENSINO DE LIBRAS NA REDE REGULAR DE ENSINO 

Nos tópicos anteriores discursou-se acerca da escola enquanto espaço na 

construção do conhecimento de seus indivíduos. Em especial as crianças com 

deficiência auditiva entram na escola sem o conhecimento da língua, sendo que a 

maioria delas vem de famílias ouvintes, que não sabem a língua de sinais, existe 

portanto a necessidade que a LIBRAS seja no âmbito escolar não só língua de 

instrução, que ela em verdade seja compreendida e aceita como linguagem, uma 

disciplina a ser ensinada, assim, seu ensino deve ocorrer nos primeiros anos do 

ensino fundamental para que esse surdo possa adquirir uma língua e posteriormente 

receber informações escolares em língua de sinais. 

Sobre isto, SALLES (2004), menciona: 

A LIBRAS é adotada de uma gramática constituída a partir de elementos 
Constitutivos das palavras ou itens lexicais e de um léxico que se estruturam 
a partir de mecanismos fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos 
que apresentam também especificidades, mas seguem também princípios 
básicos gerais. É adotada também de componentes pragmáticos 
convencionais codificados no léxico e nas estruturas da LIBRAS e de 
princípios pragmáticos que permitem a geração de implícitos sentidos 
metafóricos, ironias e outros significados não literais. A LIBRAS é a língua 
utilizada pelos surdos que vivem em cidades do Brasil, portanto não é uma 
língua universal. (SALLES, 2004,P.69) 

O papel da língua de sinais na escola vai além da sua importância para o 

desenvolvimento do surdo, por isso, não basta somente a escola colocar duas línguas 

nas classes, é necessário que aconteça a adequação curricular necessária, apoio 

para os profissionais especializados para favorecer surdos e ouvintes, a fim de tornar 

o ensino apropriado a particularidade de cada aluno. Sobre isso Skliar (2005) 

menciona: “usufruir da língua de sinais é um direito do surdo e não uma concessão 

de alguns professores e escolas”. 

A escola deve apresentar alternativas voltadas ás necessidades linguísticas 

dos surdos, promovendo estratégias que permitam a incursão e o desenvolvimento 

da língua de sinais como primeira língua. 

Os surdos possuem desenvolvimento cognitivo compatível de aprender como 

qualquer ouvinte, no entanto, os surdos que não adquirem uma língua, têm dificuldade 

de perceber as relações e o contexto mais amplo das atividades em que estão 

inseridos, assim o seu desenvolvimento e aprendizagem ficam fragmentados. As 

barreiras comunicativas criam dificuldades de desenvolvimento das estruturas 

mentais dos surdos, portanto, a ênfase não deve ser dada à falta, à deficiência da 
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audição, mas à dimensão linguística e cultural que caracteriza a diferença do surdo. 

O surdo percebe o mundo de forma diferenciada dos ouvintes, por meio de uma 

experiência visual e faz uso de uma linguagem específica, a língua de sinais. 

Porém, ainda que não tenha contato com o letramento formal, não se deve 

ignorar que o aluno não é uma tábua rasa, desprovida de qualquer conhecimento, 

esse aluno ao entrar na escola, já um vasto conhecimento de mundo. Ainda que não 

exerça domínio sobre a representação do código gráfico, não se pode afirmar que a 

mesma é iletrada, fora do contexto escolar, reconhece placas, letreiros, anúncios, 

rótulos, embalagens, os quais fazem parte de sua vivência e está acostumada a 

visualizar. Por exemplo, mesmo que uma criança não saiba ler, é capaz de identificar 

entre várias embalagens o sabão em pó utilizado por sua família, o que significa que, 

embora não compreenda os códigos linguísticos, está em processo inicial de 

letramento. 

As diferentes formas de proporcionar uma educação à criança de uma escola, 

dependem das decisões político-pedagógicas adotadas pela escola. Ao optar por essa 

educação, o estabelecimento de ensino assume uma política em que duas línguas 

passarão a ser exercitadas no espaço escolar.  

Assim é imprescindível que o professor obtenha a formação necessária para 

lidar com as situações de aprendizagem e os sujeitos alvo dela que estão dentro do 

espaço educativo, é ele quem conduzirá esse processo, é por meio do trabalho dele 

que as desigualdades serão minimizadas, excluídas ou extintas. 

 

4.1. SUGESTÕES PARA DIFUSÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS NO 

CONTEXTO EDUCACIONAL 

O trabalho pedagógico a ser realizado com alunos surdos precisa conter a 

qualidade necessária para contemplar as necessidades específicas de cada indivíduo, 

uma vez que, dentro de um grupo de alunos surdos, cada um pode apresentar 

dificuldades de aprendizagem específicas, assim como ritmos de aprendizagem 

diferenciados. 

É válido ressaltar que não existe um método ideal para o direcionamento das 

atividades para os alunos surdos, contudo, a abordagem contextualizada visual 

precisa estar presente na gama de recursos e estratégias de ensino a serem 

empregadas, como já foi abordado na questão anterior. Neste contexto surgem os 
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mais diversos mecanismos que possam viabilizar esse trabalho, tais como: material 

didático ampliado, substituição de lápis ou outro material pelo alfabeto móvel, jogos 

educativos que promovam a aprendizagem significativa, computadores e softwares 

que possibilitem uma melhor compreensão pedagógica visual, dentre outros. 

Assim, quanto mais diversificadas forem as estratégias de ensino, melhor 

serão ajustadas às diferenças de ritmo e de estilo de aprendizagem dos alunos, bem 

como menores serão as barreiras de aprendizagem. Para que esse adequado 

direcionamento ocorra, é necessário planejamento e este deve ser entendido como 

um processo, ou seja, ele deve ser flexível e passível de alterações sempre que 

necessário se faça. 

O documento do Ministério da Educação intitulado Abordagem Bilíngue na 

Escolarização de Pessoas com Surdez, publicado no ano de 2010, aponta que devido 

aos extensos prejuízos ocasionados no decorrer dos anos pela negação da língua 

natural dos surdos, a proposta educacional deve pautar-se na abordagem bilíngue 

uma vez que “estudos têm demonstrado que esta abordagem corresponde melhor às 

necessidades dos alunos com surdez, em virtude de respeitar a língua natural e 

construir um ambiente propício para sua aprendizagem escolar” (BRASIL, 2010, p. 

07). 

Partindo do ponto de vista de uma compreensão mais aprofundada desse 

individuo e das ferramentas que o professor dispõe para lhe dar apoio, cada professor 

pode adaptar as ideias que lhe serão oferecidas ao espaço de sala de aula e aos 

recursos disponíveis, atribuindo-lhes também características próprias, mas sempre 

tendo como objetivação a aprendizagem significativa de seus estudantes. 

Aqui se abre um parêntese sobre o Atendimento Educacional Especializado, 

que é construído para responder exatamente ao específico do aluno. As atividades do 

AEE devem valer-se do uso de práticas sociais discursivas: seu ambiente educacional 

planejado com objetivo pré-definido, onde os alunos ampliam suas vivências fazendo 

descobertas que resultam em aprendizagens. A proposta para a prática pedagógica 

fundamenta-se em metodologias ativas de aprendizagem, estruturada por projetos 

como formas de produção e organização do conhecimento que colocam a 

aprendizagem no centro do processo educativo, reconhecendo a multiplicidade das 

áreas do conhecimento e o trânsito livre entre elas. 

No qual os alunos com surdez terão aula de LIBRAS, favorecendo o 
conhecimento e a aquisição principalmente de termos científicos. Este 
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trabalho é realizado pelo professor e/ou instrutor de LIBRAS 
(preferencialmente surdo), de acordo com o estágio do desenvolvimento da 
Língua de Sinais em que o aluno se encontra. (DAMÁZIO,2007, P.38) 

É necessário também para se promover a inclusão dos alunos surdos no 

contexto escolar, que os alunos ouvintes sejam alcançados pelas práticas utilizadas 

para os alunos surdos. Deve ser construída uma via de mão dupla, um espaço rico 

em que as diferenças não se sobreponham ao objetivo comum: a aprendizagem 

significativa. A partir do momento que a língua de sinais tornarem-se comum ao 

universo dos ouvintes também a escola verdadeiramente torna-se uma escola 

bilíngue, em que as diferenças são reconhecidas não com a intenção de destaca-las, 

mas sim no sentido de cooperação, em que uma se alia a outra, quebrando barreiras 

e garantindo o acesso pleno de cidadania no espaço educativo “a inclusão de pessoas 

com surdez na escola comum requer que se busquem meios para beneficiar sua 

participação e aprendizagem tanta na sala de aula como no Atendimento Educacional 

Especializado”.(DAMÁZIO, 2007, p.14). 

Portanto, o aluno se identificado no processo inicial de investigação a 

necessidade, pode ter o AEE no contraturno escolar em libras de forma que aconteça 

uma maior compreensão dos conteúdos pedagógicos ministrados em aula, assim 

como também pode receber o AEE voltado para aquisição da leitura e escrita da língua 

portuguesa com um profissional que não utilize a libras, e promova estratégias que 

enfatizem o ensino das formas lexicais e gramaticais da língua portuguesa. Em sala 

de aula o professor utiliza-se do apoio metodológico do intérprete para identificar as 

dificuldades do aluno e também para sistematizar o ensino dos conteúdos pertinentes 

ao contexto no qual este encontra-se inserido. É necessário frisar que a interlocução 

entre os profissionais precisa existir, visto que o objetivo em relação ao aluno é o 

mesmo: a obtenção do seu sucesso. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É inegável que a educação brasileira vive um intenso processo de 

transformação, as guisas da efetivação da educação inclusiva, compreendida, muito 

além do acesso efetivado por meio da matrícula. 

Em um passado não muito distante, o discurso girava em torno do direito à 

matrícula que, muitas vezes, era negada com naturalidade. Hoje, há base legal 

solidamente construída que garante o acesso e desnaturaliza a exclusão, considera-

se assim uma importante conquista. 

Para acompanhar tal avanço é necessário que exista uma profunda mudança 

em curso; Não basta estar; há que se fazer parte. Assim, a deficiência não se 

estabelece como invalidez ou doença e as políticas sociais, destinadas a este grupo 

populacional, não se restringem às ações de caráter clínico e assistencial. 

Diante dessa premissa, a luta pelo direito à educação revela-se altamente 

necessária dos demais setores da sociedade, transpondo muros da escola, atingindo 

o cerne das discussões fundantes sobre os grandes desafios da educação 

contemporânea, onde se assenta a concepção de educação especial na perspectiva 

inclusiva. 

Assim, a presente pesquisa exigida pela instituição foi substancial para 

compreender que o processo de aquisição da língua escrita pelos alunos surdos deva 

ser tratado a partir da individualidade da criança e da função social da leitura e da 

escrita, respeitando o seu direito de ser assistido em sua língua natural: a libras. 

Durante o mesmo torna-se imprescindível às relações interpessoais como 

motivadoras de situações reais de uso da leitura e da escrita no ambiente escolar, o 

intérprete possui função específica assim como o professor regente e os profissionais 

que o acompanham no AEE. Quanto mais significativas forem essas relações e 

condições efetivas (visuais) de leitura e escrita, maiores serão os resultados de 

aquisição dessa gama de conteúdos por parte dos alunos surdos. 

O papel do educador também é de extrema importância, pois é por meio do 

seu trabalho que se mostra o quanto são grandes as possibilidades de 

desenvolvimento dos educandos quando as práticas pedagógicas são bem 

empregadas. 

Por tudo isso, a efetivação do direito à educação requer uma organização 

eficaz no tocante às disparidades que se interpõem durante o processo de construção 
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dos sistemas educacionais inclusivos. Um dos caminhos seguros na consecução 

desta tarefa passa pela consolidação de políticas institucionais de acessibilidade, tal 

como o AEE que busca diminuir e/ou erradicar a exclusão dos alunos com deficiência 

do sistema educação. 

 

 

  



 

190 
 

REFERÊNCIAS 

 
BRACHMANN, Thais Wolff. Currículo como Cultura da Escola. Dourados/MS: 

UFMS, 2005. 
 
BRAGA, L.W. Cognição e paralisia cerebral: Piaget e Vygotsky em questão. 
Salvador, BA: SarahLetras,1995.  
 
BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego. A inclusão de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho. 2. ed. Brasília: MTE, SIT, 2007. 
 
_________. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília: Senado, 1988.  
 
______. Abordagem bilíngue na escolarização de pessoas com surdez. Brasília: 
MEC/SEESP/UFC, 2010. 
 
Bock AMB, F. O, T. MLT. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. 
13ª ed. São Paulo (SP): Saraiva; 1999. Disponível em: <http://ad.rosana.unesp.br/ 
docview/directories/Arquivos/Cursos/Apoio%20Did%C3%A1tico/Luciana%20Codogn
oto%20da%20Silva/Psicologia%20Aplicada%20ao%20Turismo/Psicologias.pdf.> 
Acesso em: janeiro de 2018. 
 
CARABETTI, S. C., LEME, M. I. S., & Prieto, R. G. A construção do conceito de 
númeroem dois alunos com paralisia cerebral. Boletim de Psicologia, 55(122), 23-

41. 2005. 
 
DAYRELL, Juarez. A escola como espaço sócio-cultural. In: Múltiplos olhares 
sobreeducação e cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996, p. 136-161. 
 
DAMÁZIO, Mirlene Ferreira Macedo. Atendimento educacional especializado: pessoa 
com surdez. Brasília: MEC/SEESP/SEED, 1997.  
 
FELIPE, Tanya Amara. Escola inclusiva e os direitos linguísticos dos surdos. Espaço. 
Rio de Janeiro: INES, p. 41-46, junho. 1997.  
 
FERACINE, L. O professor como agente de mudança social. São Paulo: EPU, 
1990. 
 
FERNANDES, S.F. Educação Bilíngue para surdos: identidades, diferenças, 
contradições e mistérios. 2003. 202f. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba. Disponível em: <http://acervodigital.ufpr.br/ 
bitstream/handle/1884/24287/T%20-%20FERNANDES,%20SUELI%20DE%20FATI 
MA%20.pdf?sequence=1> Acesso em: janeiro de 2018. 
 
GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? crenças e preconceitos em torno da 
língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 
 



 

191 
 

HAIDT, R. C. C. Curso de Didática Geral. São Paulo: Ática, 2006. Disponível 

em:<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=
0ahUKEwiB2LK5rIrNAhVFPiYKHWR3BVMQFggwMAQ&url=http%3A%2F%2Fbaixar
download.jegueajato.com%2FRegina%2520Celia%2520C.%2520Haydt%2FCurso%
2520de%2520Didatica%2520Geral%2520(390)%2FCurso%2520de%2520Didatica%
2520Geral%2520%2520Regina%2520Celia%2520C.%2520Haydt.pdf&usg=AFQjCN
Gb8isqQ7wfRW7fT2A_PvnIEG6aTQ&cad=rja> Acesso em: janeiro de 2018. 
 
HUBERMAN, M.; GUSKEY, T.R. The Diversities of professional development. In: 
GUSKEY, T.R.; HUBERMAN, M. (Eds.). Professional development in education. 
New York: Teachers College. 1995. 
 
LEITE, S. A. da S.Afetividade e práticas pedagógicas Campinas: Alínea, 2006. 

 
LIBÂNEO, J. C.. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. revista e 

ampliada. Goiânia: Editora Alternativa, 2004. Paulo: Martins Fontes, 2001 (v.1). 
 
QUADROS, R. M. de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua 
portuguesa. Brasília: MEC/SEE, 2004. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf> Acesso em: janeiro de 
2018. 
 
RODRIGUES, D. As novas tecnologias em Educação Especial: do assombro à 
realidade. Lisboa. Temas de Novas Tecnologias. 1 : 9-15, 1990 . 
 
SALLES, H. M. M. L.; FAULSTICH, E.; CARVALHO, O.L.; RAMOS, A. A. L.. Ensino 
de Língua Portuguesa para Surdos, vol. 1 - caminhos para a pratica pedagógica, 

Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos, 2004. 
 
SKLIAR, C.; A Surdez, um olhar sobre as diferenças. 3ª edição; ed. Mediação – 
Porto Alegre – RS – 2005. 
 
SILVA, R. K. A neuroplasticidade no desenvolvimento de crianças com paralisia 
cerebral. Temas sobre Desenvolvimento, 34(6), 7-13. 1997. 
 
VEDOATO, S. C. M. Desafio Profissional de Psicologia da Educação e Teorias da 
Aprendizagem; Redes Sociais e Comunicação; Língua Brasileira de Sinais; 

Responsabilidade e Meio Ambiente e Didática. [Online]. Valinhos, 2016, p. 01-06. 
Disponível em: <www.anhanguera.edu.br/cead>. Acesso em: janeiro 2018. 
 
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente (6. ed.). São Paulo, SP: Martins 

Fontes, 1998. 


	LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO O BRINCAR NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO, NA EDUCAÇÃO INFANTIL
	O ENSINO DA MATEMÁTICA E OS JOGOS LÚDICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
	O ALUNO COM PARALISIA CEREBRAL E SUA INSERÇÃO NO ENSINO COMUM NOS PRIMEIROS ANOS DE ESCOLARIZAÇÃO
	CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN: OS JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
	LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS
	A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA FORMAÇÃO DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ANOS
	DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: OS DESAFIOS PARA A ALFABETIZAÇÃO
	ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: A LEITURA E A ESCRITA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
	LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO: O ENSINO DA MATEMÁTICA E OS JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM CRIANÇAS DE QUATRO A CINCO ANOS
	EDUCAÇÃO INCLUSIVA: OS DESAFIOS DA INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NO ENSINO REGULAR

