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APRESENTAÇÃO 

 

A presente publicação inclui trabalhos de conclusão de curso produzidos por 

acadêmicos do Curso de Pedagogia da Universidade Anhanguera-Uniderp que  foram 

desenvolvidos ao longo dos 6º e 7º semestres letivos, do ano de 2018.  

O trabalho de conclusão de curso configura-se como um marco significativo da 

vida acadêmica, geralmente indicando a finalização da primeira etapa de estudos e a 

habilitação para o exercício da profissão, o processo de escrita além de grande 

crescimento pessoal e profissional pode gerar algumas incertezas principalmente por 

ser um caminho seguido individualmente.   

Além da significatividade individual, o trabalho de conclusão de curso, também 

representa uma contribuição para a sociedade, uma vez os acadêmicos interessados 

ou incomodados com um problema da realidade, buscam através dos estudos 

compreenderem e entenderem os fenômenos que estão associados a situações do 

cotidiano profissional, assim, aprofundam-se e colaboram para a produção de 

conhecimento na área.  

Conscientes que estes trabalhos não conseguem sozinhos solucionar os 

problemas existentes no universo da Pedagogia, mas, que podem configurar-se como 

parte do processo de tomada de consciência ou de novas descobertas para área, é 

que apresentamos esta obra em que encontram-se os trabalhos de escrita e reflexão 

dos acadêmicos de Pedagogia. 

 

 

Maiara de Oliveira Nogueira klava 

Professora do Curso de Pedagogia da Universidade Anhanguera-Uniderp 
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A TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO NA APRENDIZAGEM 
Fernanda da Silva dos Santos 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de Conclusão de Curso tem como enfoque voltar o olhar para a questão 

das tecnologias no ambiente escolar, tendo em vista que essas inovações têm afetado 

a vida das pessoas nos mais variados sentidos. Assim sendo, este trabalho teve como 

questão norteadora verificar qual a importância do envolvimento dos alunos no uso da 

tecnologia em sala de aula. O objetivo geral consistiu em compreender de que forma 

a tecnologia pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Os 

objetivos específicos versaram sobre contextualizar as novas tecnologias no âmbito 

educacional, estudar as tecnologias que estão sendo empregas em sala de aula e a 

importância dessas ferramentas no processo de ensino e aprendizagem. A 

metodologia adotada consistiu em uma pesquisa do tipo bibliográfica, por meio da 

revisão da literatura disponível, em trabalhos publicados nos últimos vinte e cinco 

anos. Sendo possível verificar que essas novas tecnologias vistas como educacionais 

contribuem significativamente para o desenvolvimento do educando, desde que sejam 

aplicadas de acordo com o projeto pedagógico e que possua um viés educacional. 

Palavras-chave: Tecnologia; Educação; Ferramentas tecnológicas; Era digital 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Diante dos avanços tecnológicos e do processo de globalização, verifica-se 

que as novas tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas 

nos mais variados ramos da vida, inclusive, chegando às escolas que, gradualmente, 

têm se adaptado a esses recursos. 

Nesse diapasão, insta salientar que é de extrema relevância compreender a 

importância que esses processos tecnológicos desempenham no espaço escolar e 

como isso influencia na formação do aluno, contribuindo, assim, para concretização 

de um efetivo processo de ensino e aprendizagem. 
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Diante do exposto, ressalta-se a importância desta pesquisa para 

compreender a importância que essas ferramentas desempenham para os alunos, 

tendo em vista que no atual cenário em que vivemos, tornou-se praticamente 

impossível separar a tecnologia das pessoas, cabendo ao professor adequá-las à 

realidade escolar, a fim de que seja possível realizar o melhor uso delas no processo 

de mediação do conhecimento. Qual é a importância do envolvimento dos alunos no 

uso da tecnologia em sala de aula, com alunos de seis a oito anos? 

Objetivo geral consistiu em verificar de que forma a tecnologia pode auxiliar 

no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, com alunos de seis a oito 

anos. Objetivos específicos em conceituar tecnologia; Contextualizar, por meio da 

bibliografia disponível, as principais ferramentas tecnológicas usadas no ambiente 

escolar; Apontar a importância da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem. 

A metodologia consiste em uma pesquisa do tipo bibliográfica, na qual há a 

revisão da literatura com consulta em livros sobre tecnologia, bem como artigos 

científicos e trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses de mestrado e 

doutorado. 
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2 TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

Desde os primórdios o homem vem procurando métodos para aperfeiçoar 

suas técnicas e satisfazer suas necessidades, por meio de suas invenções, como por 

exemplo com o advento da roda, ressaltando-se, assim, que se revela como algo 

intrínseco à natureza humana a busca pelo aperfeiçoamento e criação de meios que 

possam satisfazer suas necessidades. 

Frente a isso, quando surge uma nova ferramenta tecnológica, verifica-se que 

ela é proveniente de um processo conjunto e não fruto de algo isolado, ou seja, ela se 

remete à realidade social e da cultura ali existentes em dado momento. Surgindo como 

uma forma de atender à demanda social. (CONTIN, 2016) 

Diante disso, é importante salientar que por meio do surgimento de novos 

recursos, verifica-se que as tecnologias estão cada vez mais presentes na vida das 

pessoas, influenciando em vários ramos, inclusive no contexto escolar com 

ferramentas cada vez mais modernas como lousas digitais, computadores, entre 

outros. Altoé e Silva (2005, p.11) destacam que: 

O homem construiu uma vida melhor graças ao desenvolvimento das 
tecnologias, apesar dos impedimentos de acesso e de conexão às redes 
mundiais de comunicação. E isto não se processou de uma hora para outra. 
Até chegar ao que muitos de nós estamos vivenciando neste milênio, o 
homem, desde a pré-história, vem fazendo uso das tecnologias. Muitos 
utensílios e ferramentas foram criados em todas as épocas da existência 
humana. Sabiamente, o homem registrou sua história mediante os símbolos 
iconográficos nos quais mostrou como vivam, caçavam, pescavam e como 
eram seus rituais e suas danças. 

Sendo que em um contexto voltado à história do Brasil, as tecnologias 

educacionais se desenvolveram ao longo dos anos, sendo que pode-se destacar que, 

conforme Altoé e Silva (2005, p.11): 

No Brasil, o uso das tecnologias na educação esteve primeiramente voltado 
para o ensino à distância. O Instituto Rádio-Monitor, em 1939, e o Instituto 
Universal Brasileiro, em 1941, realizaram as primeiras experiências 
educativas com o rádio.[...] De 1967 a 1974 foi desenvolvido, em caráter 
experimental, o Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares 
(Projeto Saci) com a finalidade de usar o satélite doméstico, utilizando o rádio 
e a televisão como meios de transmissões com fins educacionais. Essas 
atividades eram subdivididas em dois projetos: um era direcionado para três 
primeiras séries do ensino fundamental e o outro para o treinamento de 
professores. 

Sendo que houve a implementação do telecurso 2º grau proposto pela 

Fundação Roberto Marinho (FRM) em conjunto com a fundação Padre Anchieta, 
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seguindo sucedida pelo Telecurso 2000 como uma forma de ensino, visando treinar 

pessoas aptas ao mercado de trabalho. (ALTOÉ; SILVA, 2005). 

De acordo com isso, em razão da presença das tecnologias no ambiente da 

escola, é possível conceber a educação, segundo Gomes e Pacífico (2014, p. 82), 

que a educação não é algo imutável, sofrendo transformações ao longo da história, 

sendo que nenhum profissional da educação deva fechar seus olhos a essa realidade. 

Compreende-se como tecnologia educacional, consoante Mazzi (1985, p. 46) 

apud Crochik, p.111), uma “utilização estratégica e consciente de princípios, métodos 

e técnicas que possam contribuir para reorientação e melhoria do ensino, dentro de 

uma perspectiva globalizante, histórica e critica”. Também a contribuição apresentada 

por Sampaio e Leite (1999, p.25) e fundamental para a compreensão das concepções 

acerca da tecnologia educacional, ao considerar essa um fator para a construção e 

efetivação desta proposta, o que segundo as autoras pode ser entendida: 

Na medida que a TE constitui o estudo teorico-pratico da utilizacao das 
tecnologias, objetivando o conhecimento, a analise e a utilizacao critica 
destas tecnologias, ela serve de instrumento aos profissionais e 
pesquisadores para realizar um trabalho pedagogico de construcao do 
conhecimento e de interpretacao e aplicacao das tecnologias presentes na 
sociedade (SAMPAIO; LEITE, 1999, p. 25). 

Nesse sentido, conforme pontuam Brito e Purificação (2012) por meio das 

ferramentas tecnológicas no espaço educacional, o educador se depara com uma 

tríplice perspectiva que, a partir dessas, deve se posicionar, optando com o melhor 

caminho que possa contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, 

destacando, assim, que: 

a comunicação escolar depara-se com três caminhos: repelir as tecnologias 
e tentar ficar fora do processo; apropriar-se da técnica e transformar a vida 
em uma corrida atrás do novo; ou apropriar-se dos processos, desenvolvendo 
habilidades que permitam o controle das tecnologias e de seus efeitos. 
(BRITO; PURIFICAÇÃO, 2012, p.07) 

De acordo com isso, verifica-se que muitos docentes ainda possuem 

resistência em aplicar as tecnologias no espaço escolar, por vários motivos, entre eles 

o fato de terem sido educados sob uma perspectiva tradicionalista, bem como há os 

que acreditam que as tecnologias podem servir como meio de distração e prejudicar 

a formação do conhecimento. 

Além disso, conforme pontua Pienta (2014), outro grande risco que pode 

surgir como empecilho para a efetividade das ferramentas tecnológicas, consiste no 
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fato de que pode parecer que apenas esses meios são eficientes para fomentar o 

aprendizado, de modo a desvalorizar os demais até antes utilizados. 

Verifica-se, assim, que essa visão é perigosa, pois os meios inovadores que 

têm surgido são úteis, mas não desvalorizam aqueles antes utilizados, como exemplo, 

uma lousa digital não desqualifica um quadro de giz e por aí vai, de modo que seja 

possível reconhecer que cada instrumento possui seu valor dentro do contexto 

educacional, não havendo uma hierarquia entre mecanismos. Sobre isso Santos e 

Moraes destacam: 

Em que se pese isso, muitos educadores ainda possuem uma considerável 
resistência ao advento e uso dessas ferramentas digitais, vendo essa forma 
de instrumentalização, uma maneira de desvirtuar o processo de ensino e 
aprendizagem, diminuindo o foco e atenção, preferindo, então as formas 
clássicas, como o quadro-negro e materiais impressos àqueles visualizados 
em telas digitais. (SANTOS; MORAES, 2008) 

Contudo, outros profissionais da educação se mostram receptivos a esse 

novo universo movido pelos métodos ligados à tecnologia, para esses que se mostram 

receptivos, é importante destacar a relevância do uso desses instrumentos estar 

alinhado à proposta pedagógica, levando em consideração o contexto educacional em 

seu sentido amplo, porque conforme as Diretrizes Bases da Educação Básica, da 

Secretaria de Estado e da Educação do estado do Paraná, o projeto educativo “precisa 

atender igualmente aos sujeitos, seja qual for sua condição social e econômica, seu 

pertencimento ético e cultural e às possíveis necessidades especiais para 

aprendizagem” (PARANA, 2008, p. 15) 

Desta forma, ressalta-se um ponto muito importante, qual seja: a vinculação 

do meio com o objeto estudado. Assim, para que a ferramenta tecnológica utilizada 

seja vista como educacional, ela precisa possuir um viés educativo, ou seja alinhado 

à proposta pedagógica. De modo que o educador tenha o cuidado em saber 

reconhecer o seu público-alvo, não possibilitando que haja discriminação, ou seja, ele 

deve ter em mente se aquela realidade faz parte do cotidiano de determinado 

aluno/classe, a fim de que este não se sinta constrangido, mas adote uma postura 

permissiva a esses novos conhecimentos que possam surgir. 

Consoante isto, verifica-se que das três atitudes dos profissionais da 

educação, conforme trazidas por Brito e Purificação (2012) a mais acertada seria a 

terceira porque ela admite uma forma do indivíduo se apropriar dessas ferramentas 

tecnológicas, de modo a desenvolver métodos de aplicação em no âmbito escolar. 
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Analisando essa questão com as seguintes palavras: 

Consideramos a terceira opção como a que melhor viabiliza uma formação 
intelectual, emocional e corporal do cidadão que lhe permita criar, planejar e 
interferir na sociedade. Pensamos na importância de um trabalho pedagógico 
em que o professor reflita sobre sua ação escolar e efetivamente elabore e 
operacionalize projetos educacionais com a inserção das novas tecnologias 
da informação e da comunicação no processo educacional, buscando integrá- 
las à ação pedagógica na comunidade intra e extraescolar e explicitá-las 
claramente na proposta educativa da escola. (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2012, 
p.08) 

Além disso, há uma enorme expectativa social de que essas tecnologias 

possam consistir em um método transformador da realidade, depositando muita 

estima como uma forma de melhorar a qualidade e reformular a educação existente 

atualmente na sociedade. De acordo com isso, Bazzo (2015, p.18) assevera que: 

Para não tomarmos posições impensadas de supervalorizar ou não os pontos 
positivos ou negativos, os efeitos e repercussões da ciência e tecnologia no 
comportamento humano, é importante que tenhamos claras as diferentes 
faces que elas assumem nas suas estreitas relações com a vida cotidiana de 
todos nós. Os aparatos, máquinas ou instrumentos, produtos da atividade 
científica, não são maus nem bons, nem positivos nem negativos em si 
mesmos. 

De igual forma, de nada adianta se valer dos mais elevados recursos 

tecnológicos e custosos, se não é investido na formação continuada de professores 

para utilizá-los e manuseá-los da maneira mais adequada, é preciso que haja uma 

preocupação com a formação continuada dos educadores, de acordo com Santos e 

Morais (2008, p.10): 

Assim, para efetivar o uso da tecnologia, como ferramenta pedagogica, e 
necessario investimento na formacao continuada. O professor precisa 
conhecer as possibilidades que os recursos tecnologicos oferecem, 
especificamente, compreender o computador para alem da tecnica. Ao longo 
de toda a reflexao e importante ter presente algumas questoes: De que forma 
esta ferramenta contribui para organizacao do trabalho pedagogico? O 
conjunto de ferramentas da tecnologia traz beneficios a acao educativa? 
Quais sao as possibilidades? Desafios que precisam ser superados? Qual a 
intencao ao utilizar determinado recurso tecnologico? 

De igual forma, a aplicação dessas ferramentas tecnológicas no contexto 

pedagógico requer um planejamento pensamento no grupo a que se pretende que 

seja atingido. “A escolha das técnicas a utilizar e o sentido que lhes dara dependera 

da atitude de cada um, no cultivo de finalidades verdadeiramente humanas, no esforco 

pela eliminação das circunstancias naturais e sociais nocivas” (PINTO, 2005, p.746). 

Diante do exposto, ressalta-se que as tecnologias educacionais precisam 

estar inseridas no espaço escolar como meio a estimular a intersecção entre as partes 
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envolvidas no processo educacional de modo que não haja a figura do professor 

sendo visto como detentor de todo o conhecimento, sem que seja aberto espaço para 

o aluno desenvolver sua participação na construção do conhecimento. 
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3 APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NO ESPAÇO ESCOLAR 

As tecnologias no espaço escolar devem servir como uma ferramenta que 

possa contribuir para o processo de ensino e aprendizagem e, por isso, não basta que 

as mesmas sejam apenas inseridas em sala de uma, mas que haja uma reflexão 

prévia do educador, sobre como ela pode se relacionar de modo significativo para a 

prática pedagógica. 

Sob esse enfoque, o papel do educador é de muita importância, porque ele é 

o responsável por relacionar a teoria à prática, sendo o responsável pela criação de 

um ambiente de aprendizagem. Koch (2013, p.13) salienta que “o professor é 

fundamental no processo de aprendizagem, no qual a principal função deste é ser um 

criador de ambientes de aprendizagem e de valorização do educando”. 

Quando se fala em tecnologias educacionais, o enfoque específico não é na 

inserção de tais ferramentas no ambiente escolar, mas em como esses mecanismos 

podem ser utilizados de modo a contribuir positivamente para o espaço escolar e não 

como algo que venha para dificultar esse processo ou desviar a atenção do educando. 

De igual modo, antes de inserir essas ferramentas tecnológicas em sala de 

aula, o professor deve refletir sobre o aluno seu contexto social vivido, de modo que 

ele possa não se sentir incomodado ou oferecer resistência ao uso dessas tecnologias 

que surgiram e estão surgindo. Esse ambiente deve estar aberto ao diálogo, 

possibilitando que aluno e professor possam interagir e trocar experiências e 

conhecimentos. 

Diante disso, ressalta-se que o professor não é mais visto como a figura 

central do processo de ensino e aprendizagem, como aquela figura intangível em que 

os alunos deveriam temer e que detinha todo o conhecimento. Na atual perspectiva, 

o educador é concebido como um mediador do conhecimento, o qual está aberto aos 

alunos, para escutá-los e identificar seus potenciais e auxiliar nas dificuldades. Sobre 

isso destaca-se que: 

a inovação não está restrita ao uso da tecnologia, mas sim na maneira de 
como o professor vai usar os recursos, criar projetos metodológicos que 
levam a produção do conhecimento, também deve haver diálogo, 
compreensão, respeito mútuo e a afetividade, interação e então 
consequentemente a tão esperada aprendizagem. O aluno precisa de afeto 
em relação ao professor e aos colegas, para sentir prazer em ir à escola e de 
aprender. (KOCH, 2013, p.14) 

Além disso, em que se pese a necessidade de uma mudança pessoal no 

educador para melhor mediar os processos de aprendizagem, verifica-se que com as 
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mudanças que ocorreram no modelo educacional tradicional, também é necessário 

que haja uma modificação de pensamentos e posturas por parte dos educandos 

também, tendo em vista que também são sujeitos ativos do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Assim sendo, para implementação de tais recursos tecnológicos, também é 

necessário que os alunos demonstrem curiosidade e motivação, pela inovação que 

lhes são apresentadas, tornando-se parceiros do educador. Conforme salienta Moran 

(2000, p. 17-18): 

As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos curiosos 
e motivados facilitam enormemente o processo, estimulam as melhores 
qualidades do professor, tornam-se interlocutores lúcidos e parceiros de 
caminhada do professor-educador. Alunos motivados aprendem e ensinam, 
avançam mais, ajudam o professor a ajudá-los melhor. Alunos que provêm 
de famílias abertas, que apóiam as mudanças, que estimulam afetivamente 
os filhos, que se envolvem ambientes culturalmente ricos, aprendem mais 
rapidamente, crescem mais confiantes e se tornam pessoas mais produtivas 
(MORAN, 2000, p 17-18). 

De igual modo, também é muito importante que haja incentivo por parte da 

gestão escolar para que esses educadores inseriram essas práticas tecnológicas e 

possam aprimorá-las. Sendo que em “todos os momentos serão desafiados a 

conhecer, manusear e se posicionar criticamente sobre informações das mais 

diversas fontes”. (KOCH, 2013, p.15) 

Nesse sentido, essas ferramentas tecnológicas, ao serem introduzidas no 

espaço escolar, permitem que haja o despertar da curiosidade por parte do educador 

e do educando também, tendo em vista que nos diversos ramos da sociedade cada 

vez mais o emprego desses mecanismos tecnológicos, sendo úteis, portanto, em 

todas as aulas, independentemente do eixo que se pretende trabalhar. 

Assim sendo, é importante que haja a relação entre a teoria e a prática, sendo 

que “a articulação entre a teoria e a prática será feita através de cursos, palestras e 

oficinas com usos de recursos tecnológicos envolvendo aluno e professores, com 

intuito de compreender a importância dos recursos nas aulas” (KOCH, 2013, p.15) 

Desta forma, ressalta-se que não basta que apenas seja inserida essas 

ferramentas tecnológicas no espaço escolar, mas também que tanto os educandos 

como os educadores precisam saber para que funcionam e como utilizá-las, pois se 

não houver essa compreensão, essas ferramentas se tornam inúteis, tendo em vista 

que não se torna possível desenvolver as atividades. Assim: 
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A criação de tecnologias, sobretudo as que atendem aos processos de 
ensino-aprendizagem, demanda um esforço de implementação e de tempo 
significativo. Considerando que é cada vez maior a procura por esses 
recursos, torna-se imprescindível pensar em soluções que minimizem tal 
esforço, favoreçam e permitam adaptações a situações particulares, 
características possíveis de serem atendidas. (KOCH, 2013, p.16) 

Desta forma, verifica-se que a escola precisa acompanhar os avanços sociais, 

o que se verifica que cada vez mais há influência da tecnologia na vida das pessoas, 

sendo difícil ver alguém sem um celular, por exemplo. Inclusive, os alunos estão cada 

vez mais inteirados sobre celulares, tablets e noções de informática, as vezes 

sabendo mais do que o professor sobre tais assuntos. Destacando que: 

A sociedade está em transformação permanente e junto a ela, a escola tenta 
se modernizar para acompanhar o mundo da tecnologia e da globalização, 
enfrentando novos desafios. Assim, é inegável a necessidade de participação 
e atualização de novas teorias facilitando a construção e transformação do 
saber científico. 
A tecnologia apresenta-se como uma ferramenta positiva, uma das 
preocupações é a forma como as informações e todos os recursos 
tecnológicos são utilizados e interpretados na escola. (KOCH, 2013,p.17) 

Nesse sentido, é importante que haja o uso adequado dessas ferramentas 

tecnológicas no espaço digital, caso contrário essa se tornará uma verdadeira vilã 

para a prática pedagógica, porque pode aproximar aqueles que estão longe, mas 

afastar os que estão perto. Assim, é imprescindível que o educador informe seus 

alunos sobre a utilização adequada da internet, por exemplo, para evitar as armadilhas 

que ela pode apresentar. 

Isso, portanto, se mostra como um grande desafio para o docente, separar 

quais práticas sejam relevantes e se tornem significativas e edificantes. Desta forma, 

SCHWARTZ (1999, p.32) destaca que a utilização do computador e da internet, se 

empregadas da forma correta proporcionam um importante instrumento para o 

processo de ensino e aprendizagem, apontando que: 

Computador e internet na sala de aula nas mãos de professores treinados 
formam um importante instrumento de ensino. Ter acesso à internet não é 
mais uma questão de aumentar a capacidade de raciocínio. Passou a ser 
vital. É como saber ler e escrever nos anos 50.” (SCHWARTZ 1999 p.32). 

Desta maneira, ressalta-se, também a necessidade em investir na formação 

continuada desse educador, não no sentido de buscar receitas prontas para empregar 

essas práticas, mas fomentando nos mesmos uma reflexão acerca da prática 

pedagógica de modo satisfatório. 
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4 A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS NA ESCOLA 

A tecnologia tem ganhado espaço em todos os ramos da sociedade, em razão 

disso no espaço educacional ela também é muito importante, porque permite uma 

facilitação no processo de ensino e aprendizagem, com utilização da slides, data- 

show, internet, computadores, tablets e outros recursos tecnológicos. 

Desta forma, o emprego dessas ferramentas tecnológicas no espaço 

educacional tem se mostrado como imprescindível, porque por esses meios é possível 

verificar falhas que afetam no aprendizado de alguns alunos e poder solucioná-los ou 

minimizá-los, tornando o processo de construção do conhecimento muito mais 

simplificado e aumentando a compreensão da criança. Sob esse enfoque, conforme 

Koch (2013, p.17) destaca: 

A importância da utilização dos recursos postos à disposição pela tecnologia 
em favor da criança, na aprendizagem é indispensável nos dias de hoje, 
porque pode identificar as falhas no aprendizado do aluno e atenuá-las, 
desenvolvendo meios que superam os problemas que afetam a 
aprendizagem. (KOCH, 2013, p.17) 

Nesse sentido, são várias as tecnologias que podem serem úteis no espaço 

educacional. Ressaltando-se, ainda, que de nada vale a inserção das mesmas no 

ambiente escolar, se não há o devido planejamento para aulas, visando o fim didático 

dessas ferramentas e não para ocupar o tempo dos alunos, sem que haja uma relação 

entre conteúdo e teoria. 

Nesse âmbito, conforme preleciona Papert (1994, p.168), o computador é 

citado como exemplo, como um mecanismo para criação de novas perspectivas. 

Assim sendo, estabelece que o mesmo funciona “como uma ferramenta para trabalhar 

e pensar, como um meio para realizar projetos, uma fonte de conceitos para pensar 

novas ideias”. 

Assim sendo, essas ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas no 

ambiente escolar como um mecanismo de suporte, em que os educandos passarão a 

utilizar para pesquisar, jogar e realizar atividades monitoradas. O que torna possível 

que eles tenham acesso a informações que sem as mesmas não poderiam, bem como 

em uma velocidade maior que as demais. 

Desta forma, o professor desempenha um importante papel, ao partir de uma 

prática reflexiva, para produzir conhecimento a partir das ferramentas tecnológicas 

utilizadas no espaço escolar. Para Libâneo (2007, p.310), “o exercício profissional do 
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professor compreende, ao menos, três atribuições: a docência, a atuação na 

organização e na gestão da escola e da produção de conhecimento pedagógico”. 

Ressalta-se, nesse sentido, que é importante que essas práticas envolvam o 

grupo, em que seja pensado para todos os alunos para terem acesso de forma 

igualitária, sem qualquer distinção, tendo em vista que a escola é um local de múltiplas 

visões e personalidades, sendo que deverá haver um olhar voltado a todos esses 

indivíduos, de forma democrática e igualitária. 

Sobre o uso da internet em sala de aula, verifica-se que ela possibilita um 

desenvolvimento na aprendizagem, de modo mais satisfatório, pois há uma constante 

descoberta de novas informações, as quais podem ser utilizadas como embasamento 

para trabalhos e em softwares educacionais que permitam uma significativa 

contribuição para o processo de ensino e aprendizagem, Koch (2013, p.18) destaca: 

O uso da Internet, seja na sala de aula ou como ferramenta de apoio ao aluno, 
pode proporcionar o melhoramento do ensino e da aprendizagem. A Internet 
oportuniza desenvolver a própria aprendizagem baseado na construção do 
conhecimento, compartilhando suas descobertas. As informações adquiridas 
podem ser transformadas em conhecimento, para isso é necessário que o 
professor conduza seus alunos a construir esses conhecimentos. Dispondo 
sobre informação e conhecimento. (KOCH, 2013, p.18) 

Nesse sentido, em razão do fenômeno da globalização, as informações e 

saberes tem sido compartilhados com maior frequência, quase que instantaneamente, 

assim, o aluno tem um acesso a um número maior de dados, podendo transformá-los 

em várias coisas, bem como permite o acesso à pessoas de outras localidades, 

permitindo uma concepção de transnacionalidade. 

Nesse sentido, o território como espaço físico, vêm dando lugar às redes de 

informação, em que tudo pode ser visto e compartilhado em frações de segundos. 

Para MORAN (2000, p.53), por meio desta ferramenta é possível que haja uma 

motivação nos alunos, vislumbrando um número muito grande de possibilidades que 

se pode atingir com esse recurso, apontando que: 

A internet é uma mídia que facilita a motivação dos alunos, pela novidade e 
pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. A Internet 
oportuniza interações significativas, através dos e-mails, as listas de 
discussão, os fóruns, os chats, os blogs, as ferramentas de comunicação 
instantânea, os sites de relacionamentos (MORAN, 2000, p.53). 

A partir dessa constatação, verifica-se a internet, como recurso tecnológico 

com viés pedagógico, desempenha um papel de muita relevância no contexto 

educacional, pois permite que todos possuam o acesso a informações que 
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anteriormente só estaria disponível a um número restrito de pessoas em uma 

determinada localidade, agora passou-se a ter uma noção de conhecimento global. 

Nesse sentido, a internet possibilitou uma forma de democratizar os saberes 

e facilitou esse acesso às informações, sendo importante que a escola conte com 

recursos audiovisuais que permitam o acesso às mesmas, bem como o serviço de 

internet disponibilizado deve ser viável para que os alunos possam realizar pesquisas 

e trabalhos de forma rápida. Destacando-se que: 

O acesso à Internet democratizou o conhecimento e com isso, as informações 
se tornaram mais acessíveis. Para acompanhar esse avanço tecnológico, se 
faz necessário que a Escola ofereça os recursos audiovisuais com acesso à 
Internet. Com esse recurso a mais, professores podem incrementar suas 
aulas e alunos podem complementar seu conhecimento. As tecnologias 
ampliam as possibilidades de o professor ensinar e do aluno aprender. 
(KOCH, 2013, p.18) 

Nesse âmbito, o espaço escolar deve buscar o máximo de suporte possíveis 

para auxiliar os alunos, de modo que sua aprendizagem seja mais satisfatória. 

LIBÂNEO (2007, p.309) destaca: “o grande objetivo das escolas é a aprendizagem 

dos alunos, e a organização escolar necessária é a que leva a melhorar a qualidade 

dessa aprendizagem”. 

Além disso, além de contribuir para os processos de ensino e aprendizagem, 

os recursos tecnológicos também se configuram como muito úteis para a formação 

continuada de professores, porque há a possibilidade de realizar cursos, 

especializações e outras atividades em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 

sem que haja um descolamento físico, sendo possível realizar isso de suas casas, 

destacando-se que: 

A tecnologia e o acesso à Internet também facilitam a formação continuada 
dos docentes. É possível fazer cursos de extensão através da EAD. Nas 
horas- atividade ou em casa, o professor pode se atualizar e realizar cursos 
a fim de adquirir novos conhecimentos didáticos e progredir na carreira. 
(KOCH, 2013, p. 19) 

Desta forma, a educação se evidencia como uma forma de promover 

modificações sociais. Assim, para que cumpra essa finalidade, é preciso que ela seja 

oferecida com qualidade, séria e que atenda ao contexto vivido pelos envolvidos. “A 

internet combina perfeitamente com os novos rumos da educação por ser adequada 

à nova relação aluno-professor, centrada no aluno e na ação deste como sujeito, e 

que requer do professor que se torne um companheiro, mais experiente, na jornada 

do conhecimento.” (SOBRAL, 1999, p.15) 
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Desta forma, visando um ambiente em que haja uma significativa troca de 

aprendizagens, o professor precisa ser um facilitador do conhecimento, buscando se 

inteirar sobre as tecnologias, bem como não opondo resistência à inserção das 

mesmas, buscando sempre seu aperfeiçoamento, no que concerne a diferentes 

conhecimentos e atitudes. 

Além disso, verifica-se que a internet fomenta a existência de novos meios de 

comunicação, formulando os alicerces de uma nova forma de conhecimento, partindo 

de uma cultura globalizada, apresentando um novo espaço para gestores e 

educadores, requerendo que revejam suas posturas e insiram novas atitudes na 

prática pedagógica, destacando que: 

a internet veio para conceber novos meios de comunicação, portanto, 
comunicar-se por meio da tecnologia é uma maneira de aprender e agir, de 
construir novos alicerces na forma de comunicação e conhecimento. Esta 
cultura globalizada que invade os espaços na escola, faz com que os 
gestores, educadores não saibam como agir diante desse novo universo 
comandado pelo capitalismo. Diante desta concepção, a escola não pode 
mais ser avaliada como ambiente independente, mas sim um lugar que, 
interage-se mutuamente. Assim, torna-se indispensável à constituição de 
novas metodologias que permitam a introdução da cultura audiovisual, por 
isto a era da informação e educação devem caminhar juntas, para que 
possam atender as necessidades contemporâneas, (KOCH, 2013, p.20) 

Frente ao exposto, as ferramentas tecnológicas possuem uma influência 

significativa no processo de ensino e aprendizagem, modificando a visão da escola e 

contribuindo para a absorção de novos conhecimentos e práticas, cada vez mais 

velozes, por meio da internet. Além do uso de outras ferramentas que surgiram para 

garantir um processo de ensino e aprendizagem de maior qualidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após realizado esse trabalho, foi possível perceber que as tecnologias 

educacionais são aquelas tecnologias que possuem um viés educativo que visa 

contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, considerando todos os sujeitos 

envolvidos no processo educacional, de modo que a escola possa rever seus 

significados fomentando um ensino pautado em mecanismos que incentivem os 

envolvidos nessa relação educacional, sem desconsiderar os métodos de ensino 

anteriormente utilizados, pois cada um possui a sua utilidade. 

Sendo assim, é importante que haja o uso adequado dessas ferramentas 

tecnológicas no espaço digital, caso contrário essa se tornará uma verdadeira vilã 

para a prática pedagógica, porque pode aproximar aqueles que estão longe, mas 

afastar os que estão perto. Assim, é imprescindível que o educador informe seus 

alunos sobre a utilização adequada da internet, por exemplo, para evitar as armadilhas 

que ela pode apresentar. 

Portanto, as ferramentas tecnológicas possuem uma influência significativa no 

processo de ensino e aprendizagem, modificando a visão da escola e contribuindo 

para a absorção de novos conhecimentos e práticas, cada vez mais velozes, por meio 

da internet. Além do uso de outras ferramentas que surgiram para garantir um 

processo de ensino e aprendizagem de maior qualidade. 
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LUDICIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DO 
BRINCAR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANÇA DE 3 

A 4 ANOS 
Geovana de Souza Queiroz Salmaze 

 

RESUMO 

 

O presente artigo visa analisar a importância do brincar para o desenvolvimento e 

aprendizagem da criança na educação infantil. Tem como objetivo refletir o significado 

do brincar, conceituar como a criança foi vista de acordo com o tempo e cultura, 

tornando também fundamental compreender o universo lúdico, onde a criança 

comunica-se consigo mesma e com o mundo, aceita a existência dos outros, 

estabelece relações sociais, constrói conhecimentos, desenvolvendo-se 

integralmente, e ainda, os benefícios que o brincar proporciona no ensino- 

aprendizagem infantil. Ainda este estudo traz algumas considerações sobre os jogos, 

brincadeiras e brinquedos e como influenciam na socialização das crianças. Portanto, 

para realizar este trabalho, foi utilizado a pesquisa bibliográfica, fundamentada na 

reflexão de leitura de livros, artigos, revistas e sites, bem como pesquisa de grandes 

autores referente a este tema. Desta forma, este estudo proporcionará uma leitura 

mais consciente acerca da importância do brincar na vida do ser humano, e, em 

especial na vida da criança. 

Palavras-chave: Brincar; Socialização; Desenvolvimento; Educação Infantil. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Entende-se a importância do brincar na infância, uma vez que múltiplas 

possibilidades podem ser desenvolvidas a partir desta ação, tais como possibilidades 

de enriquecimento da comunicação e expressão, desenvolvimento da linguagem, 

interação social. 

O brincar proporciona a criança formas de interagir com o meio e com seus 

semelhantes, sendo um facilitador no processo de aprendizagem, e desenvolvimento 

social. Possibilitando a autonomia e criatividade. O espaço e tempo contribuem para 

que o brincar aconteça. A criança é um ser ativo, que produz cultura e é transformado 

por ela, e através da interação, do faz de conta, que as emoções, sentimentos são 
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representados, expressados. Entender a importância de proporcionar momentos para 

que aconteçam tais ações contribuem para a formação integral da criança. 

A evolução da educação infantil proporcionou novos documentos que 

garantem os direitos a criança, sabe-se que depois da família a escola é o espaço de 

maior importância para a socialização, contribuindo para o desenvolvimento e 

construção. 

Compreende-se que o contato da criança com outras possibilidades no brincar 

a criança desenvolve-se de forma prazerosa, investigando e construindo seu 

aprendizado. Por isso, considera-se relevante pesquisar essa relação entre brincar e 

a aprendizagem social na faixa etária entre três e quatro anos. 

O problema de pesquisa deste trabalho de conclusão de curso consiste em: 

Como o brincar torna-se agente facilitador no processo de desenvolvimento da criança 

de 3 a 4 anos? 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a contribuição do brincar para o 

desenvolvimento através de práticas lúdicas, com espaço e tempo devidamente 

planejados. Como objetivos específicos, foram estabelecidos os seguintes: investigar 

a evolução da educação infantil; entender o brincar na educação infantil como fator 

essencial para o desenvolvimento e aprendizagem da criança; compreender o 

significado de brincadeiras, brinquedos e jogos e suas especificidades. 

O tipo de pesquisa realizado nesse Trabalho de Conclusão de Curso é 

Revisão de literatura. Os lugares de pesquisa são documentos como, Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação . Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, Portal do MEC, 

Brinquedos e brincadeiras na educação infantil. As pesquisas foram feitas em livros 

tais como, Oliveira, (2002),Moyles, (2002), Kishimoto (ano). 

Foram utilizados os descritores : Brincar, Socialização, Desenvolvimento, 

Educação Infantil. 
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2 A EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Entende-se que a educação da criança de 0 a 5 anos, teve uma longa 

construção, já foi vista de várias formas de acordo com o tempo, caracterizando-se, 

em cada época, de acordo com as concepções que se tinha de infância. É importante 

entender como esse sujeito era visto e como hoje goza de direitos. 

Hoje a criança é um sujeito de direitos, que sente, pensa, escolhe, participa e 

contribui com o mundo ao seu redor. 

Até o final da Idade Média, a criança era vista como um mini adulto, o cuidado 

e a educação era responsabilidade da família, quando então atravessava o período 

de dependência dos adultos para atender suas próprias necessidades físicas ,era apta 

a conviver em sociedade, compartilhando experiências e auxiliando os adultos nas 

atividades cotidianas, como ressalta Oliveira (2011, p.58) : 

Nas classes sociais mais privilegiadas, as crianças eram geralmente vistas 
como objeto divino, misterioso, cuja transformação em adulto também se 
fazia pela direta imersão no ambiente doméstico. Nesses casos, paparicos 
superficiais eram reservados à criança, mas sem considerar a existência de 
uma identidade pessoal. 

Ao longo da história foram culturalmente sendo criados lugares alternativos 

para o cuidado da criança pequena, aquelas em situação desfavorável, tais arranjos 

envolveram parentes, nas sociedades primitivas, ou já na Idade Antiga “mães 

mercenárias”, até a criação de “rodas”, onde existia o recolhimento dos expostos ou a 

deposição de crianças abandonadas em “lares substitutos”, já na Idade Média e 

Moderna. 

Somente no final do século XVIII, a criança pequena passou a ser vista como 

sujeito de direitos e necessidades, e então surgiram as primeiras instituições com 

intenções pedagógicas, os jardins de infância. No início de 

1930 as mulheres que trabalhavam foram em busca de locais onde pudessem 

deixar os seus filhos durante o horário de trabalho, nasce então o cunho 

assistencialista, o cuidar. Na constituição de 1988 surge a educação como dever do 

Estado, de acordo com Becker (2008, p.2): 

A Constituição de 1988 representou um grande avanço, ao estabelecer como 
dever do Estado, por meio dos municípios, a garantia à educação infantil, com 
acesso para todas as crianças de 0 a 6 anos a creches e pré-escolas. Essa 
conquista da sociedade significou uma mudança de concepção. A educação 
infantil deixava de se constituir em caridade para se transformar, ainda que 
apenas legalmente, em obrigação do Estado e direito da criança. 



 

25 
 

Basicamente ao longo das décadas, as poucas conquistas não se fizeram 

sem conflitos. Com o avanço da industrialização e o aumento das mulheres da classe 

média no mercado de trabalho, aumentou a demanda pelo serviço das instituições de 

atendimento à infância. 

Em 1996, foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação onde assegura 

a Educação Infantil primeira etapa da Educação Básica, a construção de novas 

unidades e a conservação das instalações escolares foi incluída nos orçamentos de 

educação com o objetivo de aumentar quantitativa e qualitativamente a oferta deste 

serviço. Desde então vários documentos foram criados para assegurar a criança 

pequena ao ensino de qualidade, assim mesmo como seus direitos. 

A Educação Infantil caracteriza-se como primeira etapa da Educação Básica, 

é subdivida em creche e pré-escola, segundo local no qual a criança é inserida a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Artigo 29 da Lei 9.394/96, define a 

finalidade da educação infantil nos seguintes termos: 

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. (BRASIL, 1996) 

A legislação aponta para a formação integral da criança e a considera como 

um ser ativo, que produz cultura, e ao mesmo tempo é influenciado por ela. No 

entanto, nem sempre a esse foi o entendimento a respeito da criança, em diferentes 

períodos e diferentes culturas a criança é/foi vista de diferentes formas, segundo 

Oliveira (2011, p. 127): 

Em algumas culturas afirma-se que a crianças pequenas devem ocupar-se 
apenas do jogo livre infantil. Em outras, desde muito cedo a criança é instada 
pela família a auxiliar pelo menos em tarefas domésticas , não sendo raro que 
algumas desempenham tarefas de trabalho produtivo ou peçam esmolas nas 
ruas das cidades. Há também culturas que precocemente, elas são postas 
para executar tarefas que reproduzem atividades escolares de níveis mais 
adiantados. 

A escola, depois da família, é um dos espaços de maior relevância para a 

criança, em que ela tem a possibilidade de se deparar com diferentes costumes, 

culturas. Nessas instituições de ensino destaca - se a importância e relevância do 

brincar que é um direito das crianças e recurso para o desenvolvimento social, através 

das interações as crianças se deparam com problemas e buscam soluções que 

constroem vários aprendizados, expressando-se no faz de conta, aprendendo através 

dos jogos, nas brincadeiras. 
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Trata-se do desenvolvimento da criança de zero a cinco anos de idade, 

reunindo em um todos os aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos. Para que 

a criança tenha um bom desenvolvimento nesta fase é necessário que o ambiente 

escolar seja acolhedor e harmonioso, além da família ser participativa, envolvida e 

políticas que assegurem e respeitem seus direitos. De acordo com o Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil: 

Embora as crianças desenvolvam suas capacidades de maneira 
heterogênea, a educação tem por função criar condições para o 
desenvolvimento integral de todas as crianças, considerando, também, as 
possibilidades de aprendizagem que apresentam nas diferentes faixas 
etárias. Para que isso ocorra, faz-se necessário uma atuação que propicia o 
desenvolvimento de capacidades envolvendo aquelas de ordem física, 
afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção social. 
(BRASIL, 1998b, p.47) 

O cuidar e o educar são ações indissociáveis. Nesse sentido é imprescindível 

que se compreenda as especificidades da educação infantil, considerando que este 

momento é fundamental para o estímulo de desenvolvimento das habilidades dos 

pequenos, para Vygotsky (1984), o desenvolvimento não é linear, mas evolutivo e, 

nesse trajeto, a imaginação de desenvolve. Uma vez que a criança brinca e 

desenvolve a capacidade para determinado tipo de conhecimento, ela dificilmente 

perde a capacidade. 

O desenvolvimento humano passa por mudanças e crescimento em alguns 

sentidos, sendo eles, emocional, físico, comportamental, entre outros. Cada criança 

possui seu tempo para desenvolvimento, seja mais cedo ou mais tarde, considerando 

que é o período do desenvolvimento humano mais vulnerável e que tem mais 

respostas aos estímulos, de acordo a classificação feita por Piaget de acordo com 

Cavicchia (2010, p. 4): 

O “creodo” é, então, o caminho a ser percorrido na construção da inteligência 
humana, que vai do período sensório-motor (0-2 anos) aos períodos 
simbólico ou pré- operatório (2-7 anos), lógico-concreto (7-12 anos) e formal 
(12 anos em diante). É preciso esclarecer que os estádios indicam as 
possibilidades do ser humano (sujeito epistêmico), não dizendo respeito aos 
indivíduos (sujeitos psicológicos) em si mesmos. A concretização ou 
realização dessas possibilidades dependerá do meio no qual a criança se 
desenvolve, uma vez que a capacidade de conhecer é resultado das trocas 
do organismo com o meio. Da mesma forma, essa capacidade de conhecer 
depende, também, da organização afetiva, uma vez que a afetividade e a 
cognição estão sempre presentes em toda a adaptação humana. 

A evolução da educação infantil proporcionou novas pesquisas que estudam 

o desenvolvimento da criança, sabe-se que depois da família a escola é o espaço de 
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maior importância para a socialização, contribuindo para o desenvolvimento e 

construção. 

Dessa forma, é importante que as instituições que oferecem a Educação 

Infantil busquem proporcionar e aproximar cultura, linguagem, cognição e afetividade 

como elementos que contribuem para o desenvolvimento da criança de forma integral, 

no entanto isso deve acontecer na vivência cotidiana com situações significativas, 

como formas de expressar sentimentos, desejos, medos, através de situações do 

cotidiano propiciar situações onde a criança consiga ler o mundo e ler a si mesmo, 

através de espaços elaborados intencionalmente para que haja o desenvolvimento, 

espaço amplo e livre para que a criança possa explorar o meio com segurança e 

autonomia. 
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3 O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL, FATOR ESSENCIAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 

O brincar, ato natural de expressão e experiência da criança, através deste 

ela se diverte, ensina, aprende, desenvolve o tempo todo. Ao brincar expõe sua 

concepção de mundo, seus pensamentos e sentimentos são expressos através das 

falas, dos atos. É natural, é cultural e é de direito, de tão fundamental foi incluído 

quando a ONU realizou a Convenção sobre os Direitos da Criança e declara no artigo 

31: 

Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, 
ao divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como à 
livre participação na vida cultural e artística. 

Em algumas culturas as crianças pequenas devem ocupar o seu tempo 

apenas com jogos livres, já em outras, desde muito cedo a crianças é colocada pela 

família a auxiliar pelo menos em tarefas domésticas, não extinguindo as realidades 

em que as crianças são sujeitas a desempenhar papéis de trabalho produtivo ou que 

peçam esmola nas ruas, porém como evidencia o Plano Nacional pela Primeira 

Infância,( 2010, p. 39): 

Os estabelecimentos de educação infantil complementam a educação 
recebida pela criança na família e na comunidade. Para tanto, precisam estar 
com elas articulados. Essa articulação visa ao conhecimento mútuo dos 
processos de educação, valores éticos e culturais, necessidades e 
expectativas mútuas, de tal maneira que a educação familiar e a escolar se 
enriqueçam, produzindo trocas de saberes, com aprendizagens coerentes, 
mais amplas e consistentes. 

A criança já foi vista de diversas formas de acordo com o tempo histórico o 

meio cultural, não acreditava antigamente que o brincar fosse fator essencial para a 

aprendizagem e desenvolvimento da criança, vários estudos e pesquisas surgiram 

evidenciando a importância, a sociedade então, começa a reconhecer os valor. 

No Brasil é reconhecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 

8.069/1990 em seu Capítulo II, Artigo 16º, inciso IV “o direito concedido às crianças 

de brincar, praticar esportes e divertir-se.” 

O desenvolvimento ocorre também na interação da criança com o meio na 

qual está inserida, Oliveira (2011 p. 130) evidencia: 

Dessa perspectiva, não há uma essência humana, mas uma construção do 
homem em sua permanente atividade de adaptação a um ambiente. Ao 
mesmo tempo em que a criança modifica o seu meio , é modificada por ele. 
Em outras palavras, ao construir seu meio , atribuindo-lhe a cada momento 
determinado significado , a criança é por ele constituída ; adota formas 
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culturais de ação que transformam sua maneira de expressar-se, pensar, agir 
e sentir. 

Entende-se que criança na faixa etária de três a quatro anos tende a utilizar 

muito a imaginação devido ao simbolismo do seu pensamento, começando a se 

expressar por imitações de pessoas, falas, desenhos, personagens infantis, e usando 

o faz-de-conta e a imitação para se expressar. De acordo com o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil: 

A imitação é resultado da capacidade de a criança observar e aprender com 
os outros e de seu desejo de se identificar com eles, ser aceita e de 
diferenciar-se. É entendida aqui como reconstrução interna e não meramente 
uma cópia ou repetição mecânica. As crianças tendem a observar, de início, 
as ações mais simples e mais próximas à sua compreensão, especialmente 
aquelas apresentadas por gestos ou cenas atrativas ou por pessoas de seu 
círculo afetivo. A observação é uma das capacidades humanas que auxiliam 
as crianças a construírem um processo de diferenciação dos outros e 
consequentemente sua identidade. (BRASIL, 1998, p. 21) 

A criança nessa faixa etária está em construção de identidade e 

reconhecimento do próprio corpo, portanto não somente as capacidades cognitivas 

devem ser exploradas, mas também devem ser estimuladas as capacidades motoras, 

reforçando o uso de brincadeiras e jogos que objetivam a exploração do movimento, 

destreza no espaço, e confiança em sua motricidade. 

Na psicologia surgiram estudos que evidenciam a relação recíproca do sujeito 

com o meio, é a vertente interacionista, que um dos autores que estudam essa linha 

teórica chamada sócio histórica, por levar em consideração a constituição social do 

sujeito dentro de uma cultura é Levy Vygotsky. De acordo com Oliveira (2011, p.130) 

exemplifica: 

Segundo Vygotsky, a construção do pensamento e da subjetividade é um 
processo cultural, e não formação natural e universal da espécie humana. Ela 
se dá graças ao uso de signos e ao emprego de instrumentos elaborados 
através da história humana em um contexto social determinado. Enquanto os 
animais agem e reagem à natureza de uma forma sensorial instintiva, o 
homem extrapola suas capacidades sensoriais pelo uso de instrumentos 
construídos por meio do trabalho coletivo no qual interage com outros 
homens. 

A criança é um ser ativo, produz cultura e ao mesmo tempo é modificado por 

ela, através da interação ocorre o desenvolvimento, através do brincar, de momentos 

e lugares onde é propiciado momentos de aprendizado. De acordo com Vygotsky 

(2008, p.24 ) : “Parece-me que, do ponto de vista do desenvolvimento, a brincadeira 

não é uma forma predominante de atividade, mas, em certo sentido, é a linha principal 

do desenvolvimento na idade pré- escolar.” . 



 

30 
 

A zona de desenvolvimento proximal, ou ZDP, é um conceito importante da 

teoria de Vygotsky, o autor afirma dois níveis de desenvolvimento: o real, 

representando o que a criança consegue realizar sozinha, e o potencial, que são as 

atividades que a criança possui a capacidade de realizar, mas ainda não o faz. A zona 

de desenvolvimento proximal, encontra-se entre esses dois níveis de 

desenvolvimento, ela representa o que a criança consegue realizar, mas contando 

com a ajuda de um mediador, um professor ou um adulto. O que está na zona de 

desenvolvimento proximal hoje, amanhã pode ser desenvolvimento real. Oliveira 

(2011, p.133) ressalta: 

Segundo ele, a criança transforma as informações que recebe de acordo com 
as estratégias e conhecimentos por ela já adquiridos em situações vividas 
com outros parceiros mais experientes. A noção de zona de desenvolvimento 
proximal refere-se à distância entre o nível de desenvolvimento atual do 
individuo (ou seja, sua capacidade de apresentar uma ação 
independentemente de pistas externas – compreendendo, portanto, funções 
já amadurecidas) e a capacidade de responder orientado por indicações 
externas a ele (ou seja, baseada em funções em processo de 
amadurecimento). 

Ou seja, é essencial para o aprendizado criar a zona de desenvolvimento 

proximal, o brincar é o fator principal para que ocorra o desenvolvimento da criança. 

O brincar é necessário, é por meio dele que as crianças descobrem o mundo, 

se comunicam e se inserem em um contexto social, a brincadeira possui um contexto 

social e cultural, sendo um processo. 

Por meio o ato de brincar a criança explora o mundo e sua possibilidades e 

há a inserção nele de maneira divertida e espontânea, assim desenvolvendo suas 

capacidades motoras, cognitivas e afetivas, Vygotsky (2008, p. 26) declara: 

Na brincadeira, a criança cria uma situação imaginária. Parece- me que é 
esse o critério que deve ser adotado para distinguir a atividade de brincar 
dentro do grupo geral de outras formas de atividade da criança. Isso torna-se 
possível em razão da divergência, que surge na idade pré escolar, entre o 
campo visual e o semântico. 

Diante essa situação, para a criança, vale tanto o seu pensamento, sua 

imaginação, seus sentimentos, quanto o objeto que ela tem palpável e real, é 

importante ver como um processo e não apenas como resultado de uma atividade. 

Se o brincar é social, a criança não brinca sozinha, ela tem um espaço, um 

brinquedo, uma história, um amigo, um professor que media essa relação e que faz 

do brincar algo estimulante e criativo, ou seja, a forma como o brincar é mediado pelo 

contexto da instituição é importante para que seja de qualidade e realmente oportunize 
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de diferentes aprendizagens para a criança. De acordo com o Plano Nacional pela 

Primeira Infância (2010, p. 52) : 

Quando uma criança brinca, ela entra em contato com suas fantasias, 
desejos e sentimentos, conhece a força e os limites do próprio corpo e 
estabelece relações de confiança com o outro. No momento em que está 
descobrindo o mundo, ao brincar testa suas habilidades e competências, 
aprende regras de convivência com outras crianças e com os adultos, 
desenvolve diversas linguagens e formas de expressão e amplia sua visão 
sobre o ambiente que a cerca. Brincando, brincando, constitui sua identidade 
sem se basear em um modelo único (às vezes carregado de rótulos e 
preconceitos), pois tem a oportunidade de experimentar as situações de 
maneiras diferentes daquelas vividas no mundo “real”. 

A criança explora o seu meio, aprende a pensar e usa esse pensamento para 

descobrir o mundo dela. A criança hoje é vista como cidadã de direito, direito a brincar, 

a ser protagonista, o contexto, a realidade social é muito importante para o brincar 

infantil. O brincar não pode ser separado das influências cotidiano, pois não é uma 

atividade interna da criança, mas é pleno de significação social. De acordo com 

Brougère (2002) a criança é um ser social e aprende a brincar. A brincadeira 

pressupõe uma aprendizagem social. “A criança não brinca numa ilha deserta. Ela 

brinca com as substâncias materiais e imateriais que lhe são propostas, ela brinca 

com o que tem na mão e com o que tem na cabeça” (BROUGÈRE, 2001, p.105).  
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4 BRINQUEDOS, BRINCADEIRAS E JOGOS: O DESENVOLVIMENTO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ao brincar a criança torna-se sujeito da ação, ela manipula, imagina, cria e 

formula realidades diversas durante sua interação com o brinquedo, é neste momento 

que sua aprendizagem é desenvolvida. Segundo Oliveira (2011, p.164): 

Ao brincar, afeto, motricidade, linguagem, percepção, representação, 
memória e outras funções cognitivas estão profundamente interligados. A 
brincadeira favorece o equilíbrio afetivo da criança e contribui para o processo 
de apropriação de signos sociais. Cria condições para uma transformação 
significativa da consciência infantil, por exigir das crianças formas mais 
complexas de relacionamento com o mundo. 

A brincadeira favorece a autoestima da criança contribuindo a superar, 

progressivamente, suas conquistas de forma criativa, nas brincadeiras, as crianças 

transformam os conhecimentos que já possuem em conceitos gerais com os quais 

brincam, através da imitação. 

Seus conhecimentos a principio vem da imitações de pessoas que estão ao 

seu redor, de uma experiência vivida na família, na escola, ou ambientes que 

frequenta, do relato de um colega ou de um adulto, de cenas assistidas na televisão, 

no cinema, vistas na rua, as fontes de seus conhecimentos são múltiplas. De acordo 

com Wajskop (1999, p.67): 

Ou, seja, a brincadeira infantil constitui-se numa atividade em que as 
crianças, sozinhas ou em grupo, procuram compreender o mundo e as ações 
humanas a partir geralmente do primeiro ao terceiro ano de idade, variam 
conforme a origem sociocultural das crianças. 

Ao brincar a criança pequena passa a compreender o funcionamento, as 

características de objetos, elementos da natureza, situações do cotidiano, portanto 

passa a observar e perceber diferentes perspectivas de situações o que facilita a 

realização de diálogo interior marcante de seu pensamento verbal. 

As brincadeiras cantadas e de rodas, proporcionam o movimento, a 

percepção rítmica, o contato físico, a dança, a criança pode expressar seus 

sentimentos, anseios, através dos gestos, de acordo com o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil: 

Brincadeiras que envolvam o canto e o movimento, simultaneamente, 
possibilitam a percepção rítmica, a identificação de segmentos do corpo e o 
contato físico. A cultura popular infantil é uma riquíssima fonte na qual se 
pode buscar cantigas e brincadeiras de cunho afetivo nas quais o contato 
corporal é o seu principal conteúdo, como no seguinte exemplo: “& Conheço 
um jacaré &que gosta de comer. & Esconda a sua perna, & senão o jacaré 
come sua perna e o seu dedão do pé &” . (BRASIL, 1998, p.30) 
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No brinquedo acontece as maiores apropriações de uma criança, e são elas 

que se tornarão, no futuro, seu nível de ação real e moralidade. No brinquedo a criança 

não passa a agir apenas pela percepção imediata dos objetos, mas por exemplo, 

quando vê uma folha de papel e imediatamente a amassa ou rasga, ela começa a 

coordenar suas ações de forma independente daquilo que ela vê, ela pode ver uma 

folha de papel e brincar de “aviãozinho”. De acordo com Vygotsky (2007, p.134): 

No brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento 
habitual de sua idade, além do seu comportamento diário; no brinquedo é 
como se ela fosse maior do que ela é na realidade. Como no foco de uma 
lente de aumento, o brinquedo contém todas as tendências do 
desenvolvimento sob forma condensada, sendo ele mesmo uma grande fonte 
de desenvolvimento. 

Estabelece uma nova relação entre o que a criança vê, sua assimilação visual, 

e o que a criança pensa, o significado que aquela ação e aquele objeto tem para ela 

naquele momento. Um cabo de vassoura pode deixar de ser simplesmente um pedaço 

de madeira, para a criança para se tornar um cavalo. 

Existe através da brincadeira um enredo, uma situação imaginária a partir da 

qual as crianças se comunicam e brincam, atribuindo diversos significados as ações 

e objetos, essas características podem ser identificadas por uma maneira singular na 

linguagem, através do condicionamento verbal ou de gestos, movimentos e 

expressões corporais a brincadeira. É durante todo o processo de interação entre as 

crianças que são distribuídos significados as ações, aos personagens e aos objetos, 

as brincadeiras se edificam durante o processo do brincar. 

Quanto ao brinquedo, para Kishimoto (2003) brinquedo é entendido como 

objeto, ou suporte de brincadeira. Brincadeira é concebida como “[...] a descrição de 

uma conduta estruturada, com regras e jogo infantil para designar tanto o objeto e as 

regras do jogo da criança (brinquedo e brincadeira).” (KISHIMOTO,2003 p. 7). 

É na cultura que as brincadeiras e os jogos se materializam Piaget (1978), 

apresenta três tipos de jogos: o primeiro, jogo de exercício, que aparece durante os 

primeiros 18 meses de vida e abrange a repetição de sequência já estabelecidas de 

ações e manipulações. O segundo, o jogo simbólico, que surge durante o segundo 

ano de vida com o aparecimento da linguagem e da representação; e o terceiro, o jogo 

de regras, que marca a transição da atividade individual para a socialização, não 

ocorre antes de 4 a 
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7 anos e predomina no período de 7 a 11, estágio em que são construídas as 

regras implícitas e explícitas. 

O jogo simbólico, que surge durante o segundo ano de vida da criança, 

paralelamente à imitação e a outras características constitui-se o jogo simbólico ou 

brincadeira de faz de conta, que consiste na apropriação do egocentrismo real a 

atividade própria da criança que transforma o mundo naquilo que ela quer que ele 

seja. 

Segundo Piaget (1978), a forma mais pura do pensamento egocêntrico que 

consiste num pensamento focado ponto de vista da criança, dominado pela aparência 

do real e centrado sobre a concepção da informação. 

Trata-se de um pensamento imediato que imita, ou seja, copia o real sem o 

corrigir, transformando-o. Característico da inteligência representativa ou pré-

operatória, esse pensamento se manifesta claramente no jogo simbólico do qual a 

criança nessa faixa etária assimila o real a seus próprios interesses, expressando-o 

pelos símbolos que o seu eu modela. 

O jogo simbólico desempenha um papel importante na vida da criança. Piaget 

(1978, p.55-56) ressalta a importância desse papel quando afirma: 

Obrigada a adaptar-se, sem cessar, a um mundo social dos mais velhos, 
cujos interesses e cujas regras lhe permanecem exteriores, e a um mundo 
físico que ela ainda mal compreende, a criança não consegue, como nós, 
satisfazer as necessidades afetivas e até intelectuais do seu eu nessas 
adaptações, as quais, para os adultos, são mais ou menos completos, mas 
que permanecem para ela tanto mais inacabadas quanto mais jovem for. É, 
portanto, indispensável ao seu equilíbrio afetivo e intelectual que possa dispor 
de um setor de atividade cuja motivação não seja a adaptação ao real senão, 
pelo contrário, a assimilação do real ao eu, sem coações nem sanções [....]. 

Enquanto a imitação é a acomodação mais ou menos pura aos modelos 

exteriores, o jogo simbólico é a assimilação mais ou menos pura desses modelos. Na 

imitação ocorre uma espécie de adaptação por acomodação dos esquemas aos 

modelos exteriores. No jogo simbólico há um relaxamento do esforço adaptativo que 

se caracteriza pelo exercício dos esquemas de ação pelo simples prazer de fazê-los 

funcionar. 

No jogo simbólico, a criança tem a liberdade de transformar as situações do 

seu cotidiano, situações que são controladas pelos adultos, por meio de normas e 

regras muito rígidas, muitas delas a criança não consegue compreender, surge a 



 

35 
 

necessidade de interpretar a partir do faz de conta, como um meio para expressar 

seus sentimentos, medos, desejos e conflitos para poder adaptar-se a esse mundo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No transcorrer desta pesquisa ocorreram reflexões sobre a importância do 

brincar na educação infantil, sendo possível desvelar que a tal prática é de extrema 

relevância para o desenvolvimento integral da criança e são elementos indispensáveis 

para o relacionamento. 

Assim, a criança estabelece com os jogos e as brincadeiras uma relação 

natural e consegue expressar suas alegrias e tristezas, angústias, entusiasmos, é por 

meio da brincadeira que a criança envolve-se no jogo e partilha com o outro. 

Além da interação, a brincadeira, o brinquedo e o jogo proporcionam 

mecanismo para desenvolver a memória, a linguagem, a atenção, a percepção, a 

criatividade e habilidade para melhor desenvolver a aprendizagem. Nessa 

perspectiva, as brincadeiras, os brinquedos e os jogos vêm contribuir de forma 

significativa para o importante desenvolvimento das estruturas sociais, cognitivas, 

motoras da criança. 
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO: O LÚDICO NO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM 

Geylliane Ruffo de Souza 

 

RESUMO 

 

Este trabalho foi realizado pela relevância em se discutir a importância do lúdico no 

processo de ensino e aprendizagem na educação infantil na faixa etária entre 4 

(quatro) e 5 (cinco) anos, verificou-se que a ludicidade, pode ser um fator esse 

imprescindível para o desenvolvimento, interação e a socialização da criança. Este 

trabalho tem por objetivo geral contribuir para a implementação de jogos e 

brincadeiras como prática educativa na educação infantil. A pesquisa se classifica 

como descritiva, caracterizada por revisão literária. O presente trabalho discorreu 

através de busca de dados em artigos científicos publicados, livros encontrados em 

biblioteca física e com base no Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil. O resultado da pesquisa mostra a compreensão correta do termo lúdico e o 

quão é importante e fundamental a utilização da ludicidade no meio educacional, 

auxiliando no desenvolvimento psicomotor e cognitivo da criança, podendo ser 

trabalhado a autoestima, autocuidado, autoconfiança nas atitudes e entendo os seus 

limites. 

Palavras-chave: Ludicidade; Educação Infantil; Psicomotor; Cognitivo; Prática 

Educativa. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho buscará destacar a importância da ludicidade no 

desenvolvimento da criança na faixa etária entre 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, 

abordando os jogos e brincadeiras como um instrumento facilitador da aprendizagem, 

uma vez que múltiplas potencialidades podem ser desenvolvidas a partir desta ação. 

As brincadeiras e os jogos oferecem às crianças um ambiente envolvente e 

interessante, possibilitando assim, o aprendizado de várias habilidades úteis em sua 

vida escolar. No momento em que a criança é envolvida pela brincadeira e pela 

fantasia, libera sua imaginação explorando todo o seu potencial. 
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Por isso, faz-se necessário a compreensão correta do termo lúdico, para que 

assim, o meio educacional possa aplicar de forma coerente tal ensino, contribuindo 

para o desenvolvimento integral da criança, pois através dos jogos e brincadeiras, é 

possível que as crianças entendam a importância das regras e limites que existem, 

não somente nestes, mas no meio escolar e na sociedade. 

Existem formas em que as atividades lúdicas podem proporcionar muitos 

benefícios para as crianças, por intermédio dos jogos e brincadeiras é possível 

desenvolver a interação e a socialização, além de auxiliar na aprendizagem 

psicomotora e cognitiva da criança. A ludicidade deve ser compreendida como um 

método didático, tornando o aprendizado do aluno mais prazeroso e eficaz, por isso 

questiona-se: Qual é a importância dos jogos e brincadeiras para a aprendizagem da 

criança na faixa etária entre 4 (quatro) e 5 (cinco) anos na educação infantil? 

Este trabalho tem por objetivo geral contribuir para a implementação de jogos 

e brincadeiras como prática educativa com crianças na faixa etária entre 4 (quatro) e 

5 (cinco) anos na educação infantil. Também se constituem os objetivos secundários 

deste pesquisar sobre a importância dos jogos e brincadeiras no processo de 

aprendizagem das crianças na faixa etária entre 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, 

compreender os benefícios oferecidos através de atividades lúdicas para as crianças 

na faixa etária entre 4 (quatro) e 5 anos (cinco) e, por fim, compreender a função dos 

brinquedos e como auxiliam na construção do conhecimento das crianças na faixa 

etária entre 4 (quatro) e 5 (cinco) anos. 

Utilizou-se como metodologia, a revisão de literatura, com base no Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil, Friedmann (1996), Kishimoto 

(1994/1996/2008), Moyles (2002), Piaget (1976), Santos (1997/2000), Vygotsky 

(1984) e sites de bancos de dados como a SciELO publicados nos últimos dez anos. 
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2 A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E DAS BRINCADEIRAS NO PROCESSO DE 

APREDIZAGEM 

Ao longo de muito tempo as brincadeiras e os jogos infantis foram 

considerados como ocupações sem importância, não levando em apreço esta ação, 

contudo, o brincar é um recurso de fundamental relevância em que as crianças usufrui 

para lidar com o mundo da fantasia, visto que, quando está jogando ela distingue 

perfeitamente o mundo real do jogo, embora que relembre de determinadas ações, 

vivências, experiências que já tenha obtido em seu cotidiano. 

Nas palavras de Kishimoto (1996, p.17): 

No Brasil, termos como jogo, brinquedo e brincadeira ainda são empregados 
de forma indistinta, demonstrando um nível baixo de conceituação deste 
campo. Enfim cada contexto social constrói uma imagem de jogo conforme 
seus valores e modo de vida, que se expressa por meio da linguagem. 

Uma das primeiras atividades humanas é a brincadeira. Jogos e brincadeiras 

são mediadores nas relações com os acontecimentos do mundo e, por meio deles, a 

criança desenvolve a interação social. De acordo com Kishimoto (2008, p. 27) “a 

cultura lúdica como toda cultura é o produto da interação social que lança suas raízes, 

como já foi dito, na interação precoce entre a mãe e o bebê.” 

Compreende-se que os jogos e brincadeiras já estão presentes no cotidiano 

da criança, onde o aprendizado acontece indiretamente, ao longo das interações com 

as demais crianças e objetos que há acercam. Por meio da brincadeira a criança é 

integrada no meio Sócio - Cultural do adulto constituindo-se num modo de assimilação 

e recriação da realidade. De acordo com Vygotsky (1984, p. 118) “a criança começa 

com uma situação imaginária, que é uma reprodução da situação real.” 

O uso de jogos e brincadeiras na faixa etária entre 4 (quatro) e 5 (cinco) anos 

se torna importante, visto que, através do brincar a criança desenvolve suas 

aprendizagens e habilidades, como também aprende sobre regras e limites de 

convivência em sociedade. De acordo com Piaget (1976, p.76) “o ser humano possui 

um impulso para o jogo e verificou este tipo de impulso lúdico já nos primeiros meses 

de vida.” 

O ambiente escolar é necessário ser um local onde se busque 

incessantemente a eficácia no processo educativo através de momentos em que os 

jogos possam estar inseridos para se auxiliar a construção de conhecimentos de 

maneira duradouro e contagiante. 
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Nas palavras de Kishimoto (1996 p.80): 

O jogo como promotor de aprendizagem e do desenvolvimento passa a ser 
considerado nas práticas escolares como importante aliado para o ensino, já 
que coloca o aluno diante de situações lúdicas como o jogo pode ser uma 
boa estratégia para aproximá-los dos conteúdos culturais a serem vinculados 
na escola, além de poder estar promovendo o desenvolvimento de novas 
estruturas cognitivas. 

Na Educação Infantil, os jogos e brincadeiras podem ser um método de ensino 

significativo, que facilita o processo de expressividade, mediante a prática diária de 

atividades dirigidas, auxiliando o desenvolvimento de habilidades psicomotoras, sócio 

afetivas e intelectuais da criança. 

Para que se tenham resultados fidedignos na coleta de dados BRASIL (1998, 

p. 21) declara que: 

As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres 
que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas interações que 
estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe são próximas e com o meio 
que as circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo 
em que vivem, as relações contraditórias que presenciam e, por meio das 
brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão submetidas e seus 
anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças 
se utilizam das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que 
possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo que buscam 
desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir 
das interações que estabelecem com as outras pessoas e com o meio em 
que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, 
fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. 

O uso das brincadeiras e jogos no meio escolar pode-se tornar também um 

método avaliativo, onde o docente pode observar e construir uma visão dos processos 

de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma individualmente, 

registrando suas capacidades de uso das linguagens, capacidades sociais, recursos 

afetivos e emocionais. 

Nas palavras de Kishimoto (1996, p.36): 

O uso do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos para a 
relevância desse instrumento para situações de ensino-aprendizagem e de 
desenvolvimento infantil. Se considerarmos que as crianças pré-escolar 
aprende de modo intuitivo, adquire noções espontâneas, em processos 
interativos, envolvendo o ser humano inteiro com suas cognições, afetividade, 
corpo e interações sociais, o brinquedo desempenha um papel de grande 
relevância para desenvolve-la. 

Portanto, o brincar e o jogar, na Educação Infantil, pode ser utilizado como 

uma estratégia utilizada pelo docente e deve beneficiar o ensino dos conteúdos da 

realidade, tendo o brincar e os jogos como uma ferramenta importante no 

planejamento pedagógico. 
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2.1 OS JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Os jogos concedem as crianças a liberdade de ação do jogador auxiliado pela 

ação lúdica; o prazer (ou desprazer) a significância do processo de brincar, as 

imprecisões de seus resultados, a ilustração da realidade, a criatividade e a 

contextualização no tempo e no espaço. 

Nas palavras de Kishimoto (2008, p.28): 

Na realidade, há jogo quando a criança dispõe de significações, de esquemas 
em estruturas que ela constrói no contexto de interações sociais que lhe dão 
acesso a eles. Assim ela constrói no contexto de interações sociais que lhe 
dão acesso a eles. Assim ela co-produz sua cultura lúdica, diversificada 
conforme os indivíduos, o sexo, a idade, o meio social. Efetivamente, de 
acordo com essas categorias, as experiências e as interações serão 
diferentes. 

Os jogos se apresentam eficientes no desenvolvimento educativo, pois além 

de contribuir na cognição, faz com que transparecem os sentimentos da criança. 

Diante dessas situações o profissional atento consegue captar que as crianças 

espelham e representam a sua vida cotidiana, além de perfeiçoar suas habilidades 

motoras. De acordo com Kishimoto (1996, p.100) “os jogos educativos ou didáticos 

estão orientados para estimular o desenvolvimento cognitivo e são importantes para 

o desenvolvimento do conhecimento.” 

O jogar é um estimulo na vida da criança, pois através dos próprios, a criança 

entra em contato com situações diversas, desenvolve e incentiva sua linguagem, 

favorecendo o desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor, social e moral. 

Os jogos conquistam as crianças devido não associar a realidade que as 

cercam, permitindo o desenvolvimento de sua imaginação, inteligência, sensibilidade, 

habilidades e criatividade. 

Nas palavras de Kishimoto (1996, p.24): 

Entende-se que o jogo, por ser uma ação voluntária da criança, um fim em si 
mesmo, não pode criar nada, não visa a um resultado final. O que importa é 
o processo em si de brincar que a criança se impõe. Quando ela brinca, não 
está preocupada com a aquisição de conhecimento ou desenvolvimento de 
qualquer habilidade mental ou física. Da mesma forma, a incerteza presente 
em toda conduta lúdica é outro ponto que merece destaque. No jogo, nunca 
se sabem os rumos da ação do jogador, que dependerá, sempre, de fatores 
internos, de motivações pessoais e de estímulos externos, como a conduta 
de outros parceiros. 

As atividades didáticas realizadas através de jogos contribuem para a 

formação de conhecimento do aluno, não deve ser confundida como um passatempo, 



 

43 
 

e sim como um meio fundamental para promover a aprendizagem. De acordo com 

Kishimoto (1996, p. 17) “em tempos passados, o jogo era visto como inútil, como coisa 

não-séria. Já nos tempos do Romantismo, o jogo aparece como algo sério e destinado 

a educar a criança.” 

Através dos jogos é possível desenvolver com as crianças as habilidades de 

persistir, resistir, perseverar, visto que os jogos possuem atribuições como o saber 

ganhar, o saber perder e também o tentar outra vez. De acordo com Kishimoto (1996, 

p. 21) “é a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao 

mergulhar na ação lúdica.” 

Pode-se verificar que os jogos podem ser utilizados em diversas situações 

educacionais sendo um meio para o docente analisar e avaliar a aprendizagens 

específicas, competências e potencialidades das crianças desenvolvidas, construindo 

seu processo de ensino-aprendizagem em diferentes meios e estratégias. 

Nas palavras de Kishimoto (1996, p.96): 

As crianças ficam mais motivadas a usar a inteligência, pois querem jogar 
bem; sendo assim, esforçam-se para superar obstáculos, tanto cognitivos 
quanto emocionais. Estando mais motivados durante o jogo, ficam também 
mais ativas mentalmente. 

Jogando, a criança experimenta, inventa, reinventa, descobre, redescobre, 

aprende e confere habilidades. Também estimula a psicomotricidade, favorecendo a 

concentração, a atenção, o engajamento e a imaginação. Jogar é importante para o 

desenvolvimento integral da criança, por meio dos jogos a criança compreende que 

há momento para tudo, inclusive para pensar com calma e aguardar a vez. Os jogos 

propiciam o entendimento dos limites, ganhar, perder, esperar, prosseguir, por fim, 

acabam favorecendo as relações com outras crianças e adultos. 

 

2.1.1 As brincadeiras na educação infantil 

Ao brincar a criança aprende a se relacionar, amplia os seus conhecimentos 

no decorrer das conversações e até mesmo nas discussões que podem ocasionar 

durante a interação com as outras crianças. Aprendendo também quando está só, 

pois ela utiliza a sua imaginação e fantasias que há dentro de si mesma, fazendo com 

que brinquedos e objetos criem vidas e aprendam a dialogar. 

Nas palavras de Kishimoto (1996, p.18): 

Uma boneca permite à criança várias formas de brincadeiras, desde a 
manipulação até a realização de brincadeiras como “mamãe e filhinha”. O 
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brinquedo estimula a representação, a expressão de imagens que evocam 
aspectos da realidade. 

As brincadeiras de faz-de-conta, também conhecida como simbólica, de 

representação de papéis ou sociodramática, é a que deixa mais evidente a presença 

da situação imaginária. 

Nas palavras de Kishimoto (1996, p.39): 

É alterando o significado de objetos, de situações, é criando novos 
significados que se desenvolve a função simbólica, o elemento que garante 
a racionalidade ao ser humano. Ao brincar de faz de conta a criança está 
aprendendo a criar símbolos. 

As brincadeiras tradicionais infantis, filiada ao folclore, incorpora a 

mentalidade popular, passa-se de geração em geração, pode ser que o nome mude 

dependendo da parte do mundo em que a atividade se desenvolva, e que tenha 

algumas variações ou regras diferentes, mas se trata da mesma finalidade e tendo o 

mesmo objetivo. 

Nas palavras de Kishimoto (1996, p.38): 

A tradicionalidade e universilidade das brincadeiras assentam-se no fato de 
que povos distintos e antigos, como os da Grécia e do Oriente, brincaram de 
amarelinha, empinar papagaios, jogar pedrinhas e até hoje as crianças o 
fazem quase da mesma forma. Tais brincadeiras foram transmitidas de 
geração em geração através de conhecimentos empíricos e permanecem da 
memória infantil. 

As brincadeiras também intervêm positivamente no desenvolvimento 

psicomotor e cognitivo da criança, resultando em situações importantíssimas que 

necessitam serem aprendidas e entendidas durante a infância, tais como: aguardar a 

sua vez, compreender que haverá situações onde ganharemos algo, e em outra 

perderemos, compreender que existem regras e limites que necessitam serem 

cumpridas, visto que vivemos em sociedade e não podemos realizar tudo o que 

queremos, por fim, compreender que determinadas situações não aconteceram 

sempre do modo que almejamos. 

O ato de brincar proporciona flexibilidade, organização e objetivos. Existem 

determinados objetivos que se podem adquirir mediante o recurso de brincadeiras 

específicas e dirigidas, no entanto, todo método de ensino necessita de estudos e de 

planejamento, as informações necessitam serem nítidas e compreensivas, de modo 

que as crianças as compreendam e se relacionem. 

Friedmann (1996, p. 54) argumenta que: 
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A escola é um elemento de transformação da sociedade, sua função é 
contribuir, junto com outras instâncias da vida social, para que essas 
transformações se efetivem. Nesse sentido, o trabalho da escola deve 
considerar as crianças como seres sociais e trabalhar com elas no sentido de 
que sua integração seja construtiva. 

Pode-se verificar que o brincar contribuirá com o desenvolvimento da 

comunicação afetiva, amplifica determinados domínios de reações, intensificando o 

ensino de forma prazerosa, possibilitam as crianças maior segurança, amplia suas 

ideias e a sua própria postura, onde passa a se expressar de modo mais claro. 

Nas palavras de Kishimoto (1996, p.21): 

Hoje, a imagem da infância é enriquecida, também, com o auxílio de 
concepções psicológicas e pedagógicas, que reconhecem o papel de 
brinquedos e brincadeiras no desenvolvimento e na construção do 
conhecimento infantil. 

O prazer adquirido decorrente das brincadeiras é relevante, principalmente 

para constituir a identidade de grupo. Não importa o tipo de brincadeira nem o local, a 

alegria de brincar é semelhante em todo o mundo. De acordo com Kishimoto (1996, 

p. 18) “brinquedo é outro termo indispensável para compreender esse campo”. 

As brincadeiras podem ser realizadas de modo construtivista e não como uma 

série de preenchimento de lacunas em lições, ou como atuações sem sentido. Por 

meio das brincadeiras podem solucionar problemas, auxiliar na superação das 

barreiras entre outras crianças, desenvolve-se interesses e despertam entusiasmo e 

a autoconfiança. A utilização da prática possui finalidade e eficácia, podendo se 

transformar em uma moldura na qual se potencializa todas as outras atividades. 
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3 O PROCESSO DE APRENDIZAGEM A CRIANÇA ATRAVÉS DE ATIVIDADES 

LÚDICAS 

Verifica-se que, a educação lúdica sempre esteve presente na vida do ser 

humano desde a antiguidade, mas nos dias de hoje a visão sobre o lúdico é diferente. 

Envolve-se o seu uso em diferentes estratégias em torno da pratica educacional, 

sendo de grande importância no desenvolvimento do indivíduo na educação infantil. 

O lúdico como recurso pedagógico direcionado às áreas de desenvolvimento 

e aprendizagem pode ser muito significativo no sentido de encorajar as crianças a 

tomar consciência dos conhecimentos sociais que são desenvolvidos durante o jogo 

e as brincadeiras, os quais podem ser usados para ajuda-las no desenvolvimento de 

uma compreensão positiva da sociedade e na aquisição de habilidades. 

Nas palavras de Moyles (2002, p.71): 

Até crianças bem pequenas são claramente capazes de fazer muitas 
perguntas do tipo “por que”, e isso nos dá certa indicação de que, com um 
pouco de ajuda e encorajamento para utilizar suas experiências ainda 
limitadas, há respostas que a própria criança pode descobrir. 

Portanto, para que o lúdico auxilie na construção do conhecimento faz-se 

necessário que o docente direcione toda a atividade e estabeleça os objetivos fazendo 

com que a brincadeira tenha um caráter pedagógico e não uma mera brincadeira, 

propiciando, assim, interação social e o desenvolvimento de habilidades intelectivas. 

De acordo com Kishimoto (1996, p. 95) “o jogo não pode ser visto, apenas, como 

divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o 

desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral.” 

Desse modo, é relevante a aplicação das brincadeiras e dos jogos no 

processo ensino pedagógico, à frente de conteúdos que podem ser instruídos por 

intermédio de atividades lúdicas em que as crianças entram em contato com 

diferentes atividades, manuseando vários materiais, tais como jogos educativos, os 

didáticos, os jogos de construção e os apoios de expressão. De acordo com 

Friedmann (1996, p. 17) “através do jogo a criança fornece informações, e o jogo pode 

ser útil para estimular o desenvolvimento integral da criança e trabalhar conteúdos 

curriculares.” 

Nessa perspectiva, os estudos sobre a atividade lúdica no contexto 

educacional apontam o jogo como um recurso pedagógico que possibilita o 

desenvolvimento de determinadas áreas e a promoção de aprendizagens específicas. 
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Nas palavras de Kishimoto (1996, p.78): 

Desta maneira, as situações de jogo são consideradas como parte das 
atividades pedagógicas, porque são elementos estimuladores do 
desenvolvimento. Sendo assim, o jogo é elemento do ensino apenas como 
possibilitador de colocar em ação um pensamento que ruma para uma nova 
estrutura. O jogo, ainda segundo essa concepção, deve ser usado na 
educação matemática obedecendo a certos níveis de conhecimento dos 
alunos tidos como mais ou menos fixos. 

O brincar é uma atividade contínua na vida de toda criança, algo que lhe é 

natural e muito significativo para o seu desenvolvimento. As brincadeiras, para a 

criança, estabelecem atividades exploratórias que trazem grandes benefícios do ponto 

de vista físico, intelectual e social e a maneira como a mesma brinca reflete sua forma 

de pensar e agir. 

Nas palavras de Moyles (2002, p.36): 

O brincar “aberto”, aquele que poderíamos chamar de verdadeira situação de 
brincar, apresenta uma esfera de possibilidades para a criança, satisfazendo 
suas necessidades de aprendizagem e tornando mais clara a sua 
aprendizagem explícita. 

A capacidade de brincar possibilita às crianças um espaço para resolução dos 

problemas que as rodeiam. As crianças, por intermédio da brincadeira, experimentam 

e simbolizam o mundo real, físico, por meio do lúdico. O brincar faz- de-conta, 

especialmente envolvendo o uso da linguagem auxilia a explorar os conceitos e 

imagens criados dentro da criança, podendo ajudar a aprender alguma situação sem 

vivencia-la por si mesma. 

Nas palavras de Moyles (2002, p.83): 

As crianças criam e recriam constantemente ideias e imagens que lhes 
permitem representar e entender a si mesmas e suas ideias sobre a 
realidade. Isso pode ser percebido em suas conversas, desenhos, pinturas, 
artesanatos, design, música, dança, teatro e, evidentemente no brincar. 

Através das atividades lúdicas, a criança representa muitas situações vividas 

em seu cotidiano, as quais, pela imaginação e pelo faz-de-conta, são reelaboradas. A 

brincadeira lúdica vem amplificando sua importância, deixando de ser um simples 

divertimento e tornando-se uma ponte entre a infância e a educação. 

Nas palavras de Vygotsky (1984, p.118): 

Sendo a brincadeira muito mais a lembrança de alguma coisa que realmente 
aconteceu, do que uma situação imaginária nova. À medida que a brincadeira 
se desenvolve, observamos um movimento em direção a realização 
consciente de seu propósito. 
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Assim, o brincar constitui-se em uma atividade que coloca à disposição do 

educador e do educando questões do cotidiano que envolvem as relações sociais. O 

resgate da memória da infância, suas relações familiares, a visão que a criança tem 

de sua própria vida real são conteúdos férteis para ser trabalhados, pois coloca em 

ação pensamentos, imaginação, raciocínio, memória, sentimentos, resolução de 

conflitos, entre outros aspectos. 

O faz-de-conta infantil é uns dos meios de brincar mais saudáveis para o 

desenvolvimento da criança, razão pelo qual deve ser tratado e amparado com 

seriedade, atribuindo uma função relevante no ato de brincar e na constituição do 

pensamento infantil. É brincando e jogando que a criança demonstra seu estado 

cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, modo de aprender e entrar em uma relação 

cognitiva com o mundo. 

Nas palavras de Kishimoto (2008, p.36): 

Ao permitir a ação intencional (afetividade), a construção de representações 
mentais (cognição), a manipulação de objetos e o desempenho de ações 
sensório-motoras (físico) e as trocas nas interações (social), o jogo contempla 
várias formas de representação da criança ou suas múltiplas inteligências, 
contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 

As atividades lúdicas têm objetivos diversos, usadas para divertir, outras 

vezes para socializar, promover a união de grupos e, num enfoque pedagógico, serve 

como instrumento para transmitir conhecimentos. De acordo com Moyles (2002, p.41): 

“acima de tudo, o brincar motiva. É por isso que ele proporciona um clima especial 

para a aprendizagem.” 

Desse modo, pode-se dizer que, situações lúdicas elaboradas pelos docentes 

com o objetivo de estimular aprendizagens específicas caracterizam a dimensão 

educativa do jogo, que atende às necessidades e potencialidades da educação infantil 

e dos anos iniciais do ensino fundamental. 
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4 O BRINQUEDO E SUA FUNÇÃO EDUCACIONAL 

O brinquedo é entendido como objeto, suporte da brincadeira, supõe relação 

íntima com a criança, seu nível de desenvolvimento e indeterminação quanto ao uso, 

ou seja, a ausência de um sistema de regras que organize sua utilização. O brinquedo 

contém sempre referência ao tempo de infância do adulto com representações 

veiculadas pela memória e imaginação. De acordo com Kishimoto (1994, p.8): “é 

possível entender o brinquedo em outra dimensão, como objeto cultural.” 

Verifica-se que, o brinquedo propõe um mundo imaginário à criança, e 

representa a visão que a criança tem do adulto. O mesmo coloca a criança na 

presença de reproduções humanas. Pode-se dizer que um dos objetivos do brinquedo 

é dar à criança um substituto dos objetos reais, para que ela possa manipulá-los. 

Nas palavras de Kishimoto (2008, p. 18): 

Uma boneca permite a criança várias formas de brincadeiras desde a 
manipulação até a realização de brincadeiras como mamãe e filhinha. O 
brinquedo estimula a representação e a expressão que evocam aspectos da 
realidade. Ao contrário, jogos como xadrez e de construção exigem o 
desempenho de certas habilidades definidas por uma estrutura preexistente 
no próprio objeto e suas regras. 

A brincadeira é constituída pela própria criança de forma espontânea e 

autônoma. A cooperação do docente é mínima, pois a brincadeira faz-de-conta 

através da utilização dos brinquedos permite a criança a criar situações onde o aluno 

irá adentrar em um personagem onde não há necessidade de intervenções do 

docente. Este tipo de brincadeira é característica nas crianças, portanto, já são 

capazes de representar simbolicamente e de se envolver numa situação imaginária. 

Nas palavras de Santos (1997, p. 24): 

O brinquedo propõe um mundo imaginário à criança e representa a visão que 
o adulto tem da criança. No caso da criança, o imaginário varia conforme a 
idade: para o pré-escolar de 3 anos, está carregado de animismo; de 5 a 6 
anos, integra predominantemente elementos da realidade. O adulto introduz 
nos brinquedos imagens que variam de acordo com a sua cultura. 

Portanto, verifica-se que, a brincadeira com a utilização de brinquedos é uma 

situação didática que auxilia na aprendizagem infantil onde o desenvolvimento pode 

alcançar níveis mais complexos, propriamente pela possibilidade de interação e 

socialização entre as crianças, em uma situação imaginária e pelo entendimento de 

regras de convivência e de conteúdos temáticos. 

Brincando as crianças recriam o mundo, refazem os fatos, não para mudá-los 

simplesmente para contestá-los, mas para adequá-los aos filtros da compreensão. E 
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há dois tipos de filtros: o cognitivo e o afetivo. Algo pode caber ao cognitivo, mas não 

no afetivo. De acordo com Santos (1997, p. 24): “a infância é, também, a idade do 

possível. Pode-se projetar sobre ela a esperança de mudança, de transformação 

social e renovação moral.” 

Friedmann (1996) destaca que o brinquedo na infância proporciona à criança 

de viver a idade do possível, na qual se pode projetar uma imagem de inocência, pois 

a infância expressa no brinquedo o que contém o mundo real, com seus valores, 

modos de pensar e de agir e o imaginário do criador do objeto. 

As crianças se deparam com dois tipos de brinquedos, sendo o brinquedo 

tradicional e o brinquedo industrializado. O brinquedo tradicional normalmente é criado 

ou confeccionado pela criança e para a criança, situado na concepção infantil de um 

objeto para brincar, este tipo de brinquedo nos remete a fazer uma ligação com a 

cultura artesanal, um modo de se expressar através do fazer. O brinquedo 

industrializado é idealizado pelo ser adulto para a criança, perante a concepção que 

o adulto possui, não oportunizando à criança no fazer e no criar. 

Para que se tenham resultados fidedignos na coleta de dados BRASIL (1998, 

p. 28) declara que: 

Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginativas e criadas por elas 
mesmas, as crianças podem acionar seus pensamentos para a resolução de 
problemas que lhes são importantes e significativos. Propiciando a 
brincadeira, portanto, cria-se um espaço no qual as crianças podem 
experimentar o mundo e internalizar uma compreensão particular sobre as 
pessoas, os sentimentos e os diversos conhecimentos. 

Portanto, verifica-se que, o brinquedo auxilia no desenvolvimento da criança 

de forma prazerosa e lúdica. A autonomia e a independência são características que 

a criança adquire com o passar dos anos, e os brinquedos fazem parte deste 

processo, no ato do brincar a criança irá ser a criadora de suas próprias atitudes. De 

acordo com Santos (2000, p. 11): “ é desse homem criativo e autônomo que a 

sociedade precisa. Criatividade e autonomia se desenvolvem quando se propicia à 

criança um ambiente familiar e escolar que favorece essas características.” 

Desse modo, pode-se dizer que, os brinquedos são apontados como um 

instrumento importante no processo de aprendizagem das crianças. Por meio do 

brincar, a criança desenvolve elementos fundamentais na formação da personalidade, 

visto que aprende, experimenta situações, organiza suas emoções, processa 

informações, constrói autonomia de ação. As crianças podem construir os seus 
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próprios brinquedos, estarão desenvolvendo a criatividade e também novas formas 

de regras. 

 

4.1 A BRINQUEDOTECA E SUA IMPORTÂNCIA EDUCACIONAL 

A brinquedoteca foi criada para atender às necessidades das crianças que 

têm pouca ou nenhuma condição para brincar, aquelas que estão distantes dos 

direitos da infância. As brinquedotecas são mais comuns nas escolas de educação 

infantil, que adotam o brincar com finalidades pedagógicas, as mesmas proporcionam 

também aos docentes recursos lúdicos voltados à aprendizagem. 

Segundo Friedmann (1996, p. 41), os principais objetivos da brinquedoteca 

são: 

Valorizar os brinquedos e as atividades lúdicas e criativas, possibilitar o 
acesso a variedade de brinquedos, emprestar brinquedos, dar orientação 
sobre adequação e utilização de brinquedos, dar condições para que as 
crianças brinquem espontaneamente, criar um espaço de convivência que 
propicie interações espontâneas e desprovidas de preconceitos. 

Desse modo, verifica-se que, um dos fundamentos pela implantação 

educacional da brinquedoteca é a valorização da atividade lúdica, que tem como 

retorno o respeito às necessidades afetivas da criança. Esse ambiente tem como 

objetivo incentivar a criança nas brincadeiras faz de conta, na construção do 

pensamento, na resolução de problemas seja imaginário ou do mundo real, na 

interação e na socialização com outras crianças. 

Nas palavras de Santos (1997, p. 86): 

O porquê de uma brinquedoteca justifica-se também por implicações de 
outras ordens, tão relevantes quando aquelas até agora apontadas, como por 
exemplo o valor sociológico que ela abarca, onde a comunicação, a 
convivência e a interação grupal servem para humanizar o indivíduo. 

A brinquedoteca é um espaço criado para oportunizar a brincadeira em todos 

os aspectos, sendo um espaço em que as crianças podem brincar livremente. Os 

jogos e os brinquedos proporcionam a criança um ambiente convidativo e mágico que 

permitem a expressão da criatividade e espontaneidade. De acordo com Friedmann 

(1996, p.40): “é um espaço preparado para estimular a criança a brincar, possibilitando 

o acesso a uma grande variedade de brinquedos, dentro de um ambiente 

especialmente lúdico.” 

Compreende-se que as crianças são livres para descobrir novos conceitos, 

realizar experiências, criar seus próprios significados. A brinquedoteca pode promover 
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diversas situações que favorecem as emoções, as vivências, o desenvolvimento da 

imaginação, da autoestima, da construção de conhecimentos e habilidades. 

Nas palavras de Santos (1997, p. 22): 

A brinquedoteca tem uma mensagem a dar para a escola porque pode ajudar 
as crianças a formarem um bom conceito de mundo, um mundo onde a 
afetividade é acolhida, a criatividade estimulada e os direitos da criança 
respeitados. 

Em suma, a brinquedoteca, tem de ser um espaço que proporciona a 

construção de conhecimentos, no qual brincar e aprender são considerados por conta 

da estrutura criativa e lúdica, sinônimos e pertencentes ao ser humano. De acordo 

com Santos (1997, p. 21): “brinquedoteca é o espaço para brincar. Não é preciso 

acrescentar mais objetivos, é preciso valorizar a ação da criança que brinca, é preciso 

transcender o visível e pressentir a seriedade do fenômeno.” 

Portanto, praticar a ludicidade no meio educacional pode ser relevante ao 

aluno, possibilitando um aprendizado mais significativo, onde suas interações, 

vivências e criatividades serão valorizadas. A brinquedoteca é o espaço da criança, o 

melhor lugar que proporciona ao docente conhecer e observar o seu aluno. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do presente estudo compreende-se a importância da utilização dos 

jogos e brincadeiras no processo de ensino e aprendizagem, pelo meio do brincar a 

criança desenvolve suas aprendizagens e habilidades, como também aprende sobre 

regras e limites de convivência em sociedade. O brincar está relacionado no dia a dia 

da criança, tornando-o mediador nas relações com os acontecimentos do mundo. 

Nesse contexto é notório a relevância do uso de atividades lúdicas no 

processo de ensino e aprendizagem da criança, pois coloca em ação pensamentos, 

imaginação, raciocínio, memórias, sentimentos, e possibilita a elas um espaço para 

resolução dos problemas que as rodeiam. A ação lúdica tem mostrado sua 

importância na educação infantil, onde não é vista como um passa tempo e torna-se 

uma metodologia imprescindível entre a infância e a educação. 

Nesse sentido, a utilização dos brinquedos propõe um mundo imaginário à 

criança, sendo também uma rica exploração sensorial, motora, simbólica e cultural. O 

brinquedo oferece a criança a oportunidade de brincar sobre a representação do 

mundo real, podendo modificar, acrescentar, intervir em todos os sentidos através da 

sua imaginação, lhe trazendo um olhar crítico sobre as suas ações realizada na 

brincadeira. 
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A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DOCENTE NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Gisele Monteiro da Silva 

 

RESUMO 

 

A abordagem temática escolhida nesse trabalho de conclusão de curso versa sobre a 

importância da prática docente no processo de alfabetização e letramento na 

educação infantil. A relevância desta pesquisa se concentra ao refletir sobre a 

realidade desafiante do professor em sala de aula no processo de alfabetização e 

letramento dessa criança, momento o qual estarão sendo desenvolvida a sua 

capacidade e habilidade de aprendizado que trarão reflexos para a vida adulta. 

Surgindo como problemática: Qual a importância de alfabetizar letrando nos anos 

iniciais do ensino fundamental? O objetivo geral buscou refletir sobre a importância da 

alfabetização e letramento dentro do sistema educacional nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Como objetivos específicos se verificou como importante contextualizar 

a educação infantil, em seguida, abordar a diferenciação existente nos processos de 

alfabetização e de letramento e, por fim, compreender a relevância da prática 

pedagógica na alfabetização e letramento na educação infantil. A pesquisa seguiu 

uma metodologia relacionada à pesquisa bibliográfica, pois a literatura escolhida 

compreendeu livros, artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso (teses de 

doutorado e dissertações de mestrado), com busca em sites especializados e na 

biblioteca da universidade. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Escrita; Prática docente; Oralidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo se modifica constantemente com o passar do tempo, novas 

ferramentas são criadas e paradigmas vão se alterando, sendo que a educação 

acompanha a esses processos, inclusive nos aspectos referentes à linguagem oral e 

escrita. 

A escolha da temática seu deu em razão da preocupação com o crescimento 

dos problemas relacionados à leitura e a escrita encontrados no ambiente escolar no 
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processo de ensino. Buscando contribuir com os aprendizados dos alunos, refletindo 

sobre a importância para seu desenvolvimento no meio social. 

A relevância desta pesquisa se concentra ao refletir sobre a realidade 

desafiante do professor em sala de aula no processo de alfabetização e letramento 

dessa criança, momento o qual estarão sendo desenvolvida a sua capacidade e 

habilidade de aprendizado que trarão reflexos para a vida adulta. Surgindo como 

problemática: Qual a importância de alfabetizar letrando nos anos iniciais do ensino 

fundamental? 

O objetivo geral buscou refletir sobre a importância da alfabetização e 

letramento dentro do sistema educacional nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Como objetivos específicos se verificou como importante contextualizar a educação 

infantil, em seguida, abordar a diferenciação existente nos processos de alfabetização 

e de letramento e, por fim, compreender a relevância da prática pedagógica na 

alfabetização e letramento na educação infantil. 

A pesquisa seguiu uma metodologia relacionada à pesquisa bibliográfica, pois 

a literatura escolhida compreendeu livros, artigos científicos e trabalhos de conclusão 

de curso (teses de doutorado e dissertações de mestrado), com busca em sites 

especializados e na biblioteca da universidade. 
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2 NOÇÕES GERAIS ACERCA DA INFÂNCIA E DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A relação entre os termos infância e criança merecem destaque, pois por 

muito tempo ela não era particularizada, desse modo, é importante refletir acerca dos 

diplomas legais que garantem a educação infantil. 

Por muito tempo, conforme salienta Bianchini, Arruda e Gomes (2015), as 

crianças eram vistas como adultos em miniatura, sendo que não havia uma separação 

de qual atividade era de crianças e qual era de adultos, inclusive usavam vestes 

semelhantes e, por isso, as concepções construídas ao longo da história sobre a 

infância se basearam numa visão “adultocêntrica” (SARMENTO, 2007, p. 26) 

Nesse sentido, é recente o interesse sobre essa questão, pois, conforme 

salienta, Corazza (2002, p.81), houve um silêncio durante grande parte da história, 

porque durante a antiguidade e a idade moderna “não existia este objeto discursivo a 

que hoje chamamos de infância, nem esta figura social e cultural chamada cr iança”. 

Assim sendo, Andrade (2010, p.48-49) pontua que: 

Na Idade Média, as crianças pequenas não tinham função social antes de 
trabalharem, sendo alta a taxa de mortalidade infantil. Aquelas que eram 
pobres, assim que cresciam eram inseridas no mundo do trabalho, sem 
qualquer diferenciação entre adultos e crianças. As crianças nobres tinham 
seus educadores e eram vistas como miniaturas dos adultos e deveriam ser 
educadas para o futuro de transição para a vida adulta (ANDRADE, 2010, 
p.48-49). 

Sendo que durante o século XVI as mulheres passaram a destinar maior 

atenção às crianças, como forma de se distrair e relaxar, surgindo as “crianças 

bibelot”, manifestando um sentimento de paparicação (ARIÈS apud ANDRADE, 2010, 

p. 49). 

Além disso, até o século XVII a educação e a vida familiar era em público, 

revelando um aspecto societário do grupo familiar, sendo que essa educação não era 

a cargo de uma só pessoa, mas do grupo como um todo, envolvendo os ensinamentos 

direcionados a educação formal e à vida em sociedade. Andrade (2010, p. 49) salienta 

que: 

De modo geral, a transmissão de conhecimentos e a aprendizagem de 
valores e costumes eram garantidas pela participação da criança no trabalho, 
nos jogos e em outros momentos do cotidiano da vida dos adultos. Com as 
influências do pensamento dos moralistas e da Igreja, nesse período, as 
crianças consideradas como criaturas de Deus, dotadas de pureza, inocência 
e bondade, precisariam ser vigiadas e corrigidas (ANDRADE, 2010, p.49). 

Sendo somente no século XVIII que passou a ser desenvolvimento um 

sentimento interior de família, foi a partir de então que essa percepção de criança foi 
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sendo construída, “um novo sentimento destinado à infância, contrário à paparicação, 

pautado pelos ideários dos moralistas, fará da infância objeto de estudo, instrução e 

escolarização” (Andrade, 2010, p. 51). Assim, frente a necessidade de reformular o 

conceito de família e a educação das crianças, surgiu essa reconstrução da 

significância dessas. Sendo que: 

[...] a escola tornou-se uma instituição fundamental na sociedade, quando a 
infância passou a ser vista como fase dotada de diferença, a ser 
institucionalizada, separada do restante da sociedade e submetida a um 
regime disciplinar cada vez mais rigoroso. (MOREIRA; VASCONCELOS, 
2003, p.171) 

Diante disso, na perspectiva contemporânea, há uma variação acerca da 

definição de infância, sendo que Pinto e Sarmento (1997, p. 17), prelecionam que: 

[...] o estabelecimento desses limites não é uma questão de mera 
contabilidade jurídica, nem é socialmente indiferente. Pelo contrário é uma 
questão de disputa política social, não sendo indiferente ao contexto em que 
se coloca nem ao espaço ou tempo da sua colocação. Assim “ser criança” 
varia entre sociedades, culturas e comunidades, pode variar no interior da 
fratria de uma mesma família e varia de acordo com a estratificação social. 
Do mesmo modo, varia com a duração histórica e com a definição 
institucional da infância dominante em cada época (PINTO; SARMENTO, 
1997, p.17). 

Nesse sentido, Javeau (2005, p.382) pontua que foi construído um objeto 

“abstrato, a ‘criança’, destinado a passar por níveis diversos e sucessivos de aquisição 

de competências, cada um deles constituindo uma etapa na fabricação da 

personalidade dos indivíduos”. 

Assim sendo, destaca-se que a terminologia infância possui um caráter 

generalizado, pois sua significação depende das condições sociais e históricas, 

podendo ser modificada, conforme previsto, por isso, Kuhlmann Júnior (2001, p. 31) 

destaca: 

[...] considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto de 
experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, geográficos e 
sociais é muito mais do que uma representação dos adultos sobre esta fase 
da vida. É preciso conhecer as representações da infância e considerar as 
crianças concretas, localizá-las nas relações sociais, etc., reconhecê-las 
como produtoras da história. 

Diante disso, o termo possui um caráter histórico, envolvendo vários aspectos 

sociais, sendo que independente da significação adotada, verifica-se que esses 

indivíduos precisam da proteção do Estado e da família para se desenvolverem, em 

razão disso, passa-se à análise dos diplomas legais que asseguram. 
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Nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96), a 

educação infantil compõe, ao lado do ensino fundamental e do médio, a educação 

base. A mesma subdivide-se em: a) creche, para as crianças de até 3 anos e 11 

meses; b) pré-escola, para os educandos de 4 e 5 anos e 11 meses. 

Corrobora com tal entendimento, o teor da Resolução nº 5 do Conselho 

Nacional de Educação de 17/12/2009 (MEC/CNE/CEB, 2009, p. 12) que atribui à 

educação infantil a primeira etapa da educação básica, sendo promovida em creches 

ou em pré-escolas: 

Educação Infantil: 
Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré- escolas, as 
quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 
constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam 
e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 
integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do 
sistema de ensino e submetidos a controle social. É dever do Estado garantir 
a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito 
de seleção. (BRASIL, 2009, p. 12) 

Do exposto, verifica-se que é um dever do Estado assegurado na Constituição 

Federal/88, em seu art. 6º, garantir o direito à educação para todos, inclusive às 

crianças nessa fase do ensino, ou seja, trata-se de uma prestação positiva que o 

mesmo deve ter e não pode se abster. 

De igual forma, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI) estabelece algumas diretrizes para nortear a prática pedagógica, com as 

potencialidades a serem desenvolvidas pelas instituições para promover o integral 

desenvolvimento dessas crianças, para que alcancem as seguintes capacidades: 

• desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 
independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas 
limitações; 
• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de 
cuidado com a própria saúde e bem-estar; 
• estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo 
sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de 
comunicação e interação social; 
• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos 
poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, 
respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 
• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se 
cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio 
ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação; 
• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 
necessidades; 
• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 
ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a 
compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, 
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necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de 
significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva; 
• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de 
interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade 
(BRASIL, 1998a, p. 63, v. 1). 

Tendo em vista isso, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 

(Parecer CNE/CEB nº 20/09 e Resolução CNE/CEB nº 05/09) propõe uma importante 

visão acerca desta fase, ao estabelecer que um currículo deve desenvolver um 

trabalhado articulado com os saberes e experiências das crianças com conhecimentos 

“do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico da sociedade por meio de 

práticas planejadas e permanentemente avaliadas que estruturam o cotidiano das 

instituições” (BRASIL, 2009, p.1). 

Corroborando com isso, é importante destacar que a Declaração Universal 

dos Direitos da Criança, de 1959, estabelece como um de seus princípios o de que: 

A criança tem direito a receber educação escolar, a qual será gratuita e 
obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Dar-se-á à criança uma 
educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita – em condições de 
igualdade de oportunidades – desenvolver suas aptidões e sua 
individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral. Chegando a 
ser um membro útil à sociedade. [...] 
A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais 
deverão estar dirigidos para educação; a sociedade e as autoridades públicas 
se esforçarão para promover o exercício deste direito. (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA, 1959, p.43). 

A despeito disso, refuta-se o pensamento de muitos que pensam que na 

educação infantil não é necessário nenhum plano de aula ou propositura de atividades 

com fins pedagógicos, bastando passar algum entretenimento para ocupar o tempo 

das crianças. 

Pelo contrário, a fase em questão deve ter um caráter produtivo, 

proporcionando um ambiente pedagógico em que a criança seja o foco e haja uma 

experiência diversificada, tendo em vista isso, Montandon (2005, p. 485) concebe a 

posição de ator social às crianças na educação infantil, ao defender que: 

Não basta examinar as práticas educativas de seus educadores, mas é 
necessário compreender as perspectivas das crianças, ou dito de modo mais 
simples, que importa analisar não apenas o que os educadores fazem com 
as crianças, como também o que estas fazem com o que se faz com elas 
(MONTANDON, 2005, p. 485). 

Desta forma, é importante que haja uma intermediação entre os personagens 

do processo educativo, levando em conta o olhar da criança, suas concepções e 
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anseios no ambiente em que vive para poder traduzir tais perspectivas no âmbito 

escolar. 
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3 A ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS 

Ao longo do capítulo anterior foi realizado uma contextualização sobre a 

linguagem. Nesse momento o enfoque será dado para a alfabetização e o letramento, 

os quais são termos que se complementam e apesar de parecerem termos 

semelhantes, ambos podem se diferenciar significativamente. 

Nesse sentido, é importante esclarecer que esses termos se complementam, 

salientando-se que ambos não são dependentes, mas interdependentes, pois: 

A alfabetização e o letramento caminham juntos, lado a lado, como as duas 
faces de uma mesma moeda, ou seja, são divergentes, porém ambas se 
complementam. Diante das atuais concepções psicológicas, linguísticas e 
psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da criança e também do adulto 
analfabeto no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois 
processos: alfabetização (sistema convencional da escrita) e letramento 
(práticas sociais que envolvem a escrita e a leitura). Cabe ressaltar que 
ambos não são processos independentes, mas interdependentes, ou seja, a 
alfabetização desenvolve-se através do letramento, isto é, por meio de 
práticas sociais de leitura e de escrita; o letramento, por sua vez, só se pode 
desenvolver através da aprendizagem das relações fonema-grafema, ou 
seja, de modo dependente da alfabetização. (MAGALHÃES; CORNEJO; 
REGINA, 2011, p.05) 

Frente ao exposto, pondera-se que a alfabetização consiste no processo de 

aquisição da linguagem oral e escrita, enquanto o letramento na possibilidade de 

aplicabilidade dessa competência nas relações cotidianas. Nesse contexto, em 

consonância com o pensamento trazido por Morais e Albuquerque (2007, p.15), a 

alfabetização pode ser conceituada como: 

Alfabetização – processo de aquisição da “tecnologia da escrita”, isto é, do 
conjunto de técnicas – procedimentos habilidades - necessárias para a 
prática de leitura e da escrita: as habilidades de codificação de fonemas em 
grafemas e de decodificação de grafemas em fonemas, isto é, o domínio do 
sistema de escrita (alfabético ortográfico) (MORAIS; ALBUQUERQUE, 2007, 
p. 15). 

Desta forma, do trecho supracitado, é possível extrair que a alfabetização se 

materializa no momento em que há essa apropriação da escrita, em que é possível 

uma decodificação o que está escrito, permitindo que o aluno entenda o sentido 

daquilo que está visualizando. 

De igual modo, a alfabetização também consiste na aquisição da oralidade, 

em que permite que o educando possa decodificar os sons, assim como realizar a 

leitura de palavras escritas. Portanto, consiste no momento em que o indivíduo adquiri 

as competências orais e escritas, em que por meio dessa oralidade seja capaz de 

compreender a escrita. 
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Contribuindo para essa análise, de acordo com Ramos (2015, p.12): 

A alfabetização é assim denominada porque é o meio que conduz ao 
aprendizado inicial da leitura e da escrita. É possível dizer que uma pessoa é 
alfabetizada quanto nela foram desenvolvidas as habilidades básicas 
necessárias para que ela faça bom uso da leitura e da escrita [...] A 
alfabetização é uma prática e um conjunto de saberes que levam ao 
conhecimento da língua. Não é uma habilidade que apenas algumas pessoas 
podem ter ou desenvolver. Todos são capazes de conseguir dominar o 
aprendizado da escrita, desde que apresente condições biológicas para tal 
(RAMOS, 2015, p.12). 

De igual forma, é imprescindível realizar uma contextualização sobre o 

significado do termo letramento, o qual pode ser compreendido como: 

O letramento abrange o processo de desenvolvimento e o uso dos sistemas 
da escrita nas sociedades, ou seja, o desenvolvimento histórico da escrita 
refletindo outras mudanças sociais e tecnológicas como a alfabetização 
universal, a democratização do ensino, o acesso a fonte aparentemente 
ilimitadas de papel, o surgimento da internet. (FERREITO, 2001, p. 201) 

De acordo com o que se extrai, o letramento corresponde ao uso dessa 

competência de alfabetização nas relações sociais do cotidiano, ou seja, é colocar em 

prática o que se aprende na teoria, refletindo sobre as mudanças que ocorrem no 

mundo que os cercam. 

Assim, o letramento parte da concepção de que os grupos sociais interagem 

entre si e que o letramento funciona como um processo de desenvolvimento da leitura 

e escrita ao longo do tempo, incluindo transformações históricas, culturais e 

tecnológicas. 

O letramento parte de uma ideia de leitura e de escritas fundadas na prática 
discursiva, onde há a existência de múltiplas funções que não podem ser 
separadas dos contextos em que se desenvolvem. Dessa forma é importante 
dizer que, no que tange a escrita, os estudos que permeiam o letramento 
partem da ideia de que os grupos sociais são diversos e que interagem entre 
sim pelos mais variados motivos. Assim, o letramento pode ser entendido 
como o processo de desenvolvimento e uso da escrita na sociedade ao longo 
do tempo, incluindo o processo histórico de mudanças culturais, sociais e 
tecnológicas que culminaram com a alfabetização universal e a 
democratização do ensino, que atualmente permite as pessoas um acesso, 
quase que ilimitado a todos os tipos de conhecimento. (RAMOS, 2015, p.06) 

De igual forma, Soares (2006) aponta que um evento de letramento 

corresponde à inclusão de práticas que tenham como características outras atividades 

da vida social, ou seja, envolve mais de um interlocutor e com diferentes saberes que 

se conectam, podendo ter interesses, intenções ou metas em comum, razão pela qual 

muitos o concebem como um evento que tem na sua essência a colaboração. 
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Assim, o sujeito letrado, para além da competência leitora e escritora, detém, 

utiliza e articula a funcionalidade de cada recurso comunicativo de acordo com suas 

necessidades individuais e sociais. A dimensão individual do letramento é vista como 

um conjunto de habilidades linguísticas demonstradas a partir do registro de unidades 

de som até a possibilidade de transmitir ideias realizadas pelo indivíduo, de posse 

unicamente dele. 

Já a dimensão social do letramento é entendida sob duas vertentes: como 

fenômeno que possibilita o funcionamento de uma sociedade já instaurada (versão 

fraca) ou como um fenômeno potencializador para a transformação das relações e 

contextos sociais injustos (versão forte). Ambas confirmam a existência relativa do 

conceito de letramento, já que estão intimamente ligadas com a estrutura e natureza 

de cada grupo social e dependem dos ideais e objetivos de cada um. Nessa 

perspectiva, a heterogeneidade das práticas sociais de leitura e escrita presentes na 

atualidade aponta para a ressignificação do termo “letramento”, tratando desse 

fenômeno como letramentos. 

Portanto, ao longo deste capítulo foi possível realizar conceituação e a 

diferenciação da alfabetização e do letramento, os quais apesar de parecerem termos 

semelhantes, carregam uma série de diferenças em sua constituição, tendo em vista 

que a alfabetização corresponde ao processo de aquisição da leitura e da escrita, 

enquanto o letramento diz respeito à aplicação dessa competência nas práticas 

sociais. 

Desta forma, ainda que possuam essas diferenças, a alfabetização e o 

letramento devem ser vistos como elementos que se complementam à medida que 

ambos colaboram para a formação do outro, havendo uma completude nas suas 

instituições. A seguir, o enfoque do trabalho se concretizará no estabelecimento da 

alfabetização e do letramento no processo de ensino e aprendizagem. 
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4 O ENSINO E A APRENDIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DA 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

Compreendida a contextualização da linguagem, bem como a diferenciação 

existente entre a alfabetização e o letramento, é imprescindível, nesse momento, 

destinar o enfoque para a relação existente entre esses termos e o seu 

desenvolvimento no contexto educacional, a fim de que se efetive o processo de 

ensino e aprendizagem. 

Sobre isso, destaca-se que o processo de alfabetizar no mesmo momento em 

que se procede o letramento, implica em desenvolver ações que possuem um 

significado para a aprendizagem da língua, da maneira em que gere ocasiões em que 

o educando seja capaz de estabelecer interações com a escrita em situações reais e 

expressivas em seu cotidiano, resultando em contextualizar em sala de aula uma 

variedade de textos, possibilitando que esses alunos reflitam sobre a língua que se 

escreve a norma culta. 

De igual forma, ressalta-se que essa inserção dessa prática no cotidiano 

escolar, não se aplica somente no momento em que o educando inicia seu 

aprendizado relaciona a alfabetização. Assim, todo o aluno quando ingressa na esfera 

educacional, já possui experiências de vida e situações do cotidiano que lhe permitem 

ser considerados sujeitos letrados. Mas não basta que sejam apenas letrados, mas 

que seja alfabetizado e letrado ao mesmo tempo, de modo que essas práticas se 

complementam. 

Nesse aponta-se que: 

[...] essa introdução ao mundo da escrita, na escola, não se caracteriza como 
um momento inaugural de entrada em um mundo desconhecido: embora 
ainda “analfabeta”, a criança já tem representações sobre o que é ler e 
escrever, já interage com textos escritos de diferentes gêneros e em 
diferentes portadores, convive com pessoas que leem e escrevem, participa 
de situações sociais de leitura e de escrita [...] (SOARES, 1999 apud 
ALMEIDA; FARAGO, 2014, p. 205). 

Desta forma, é importante frisar que o processo de ensino e aprendizagem 

que vise a alfabetização deve ser organizado de modo que se possa garantir, de 

acordo com Santos et. al. (2016, p.05), “uma linguagem real, natural, significativa e de 

acordo com o cotidiano da criança”. Assim, ela tem como finalidade construir situações 

em que esse discente perceba o seu desenvolvimento e que se torne autônomo em 

face a isso, de modo que essa construção poderá refletir em sua fase adulta, tornando-
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o um cidadão que tenha um pensamento crítico e que saiba reivindicar por seus 

direitos. 

Ademais, destaca-se que um sujeito considerado como alfabetizado é aquele 

que possui o conhecimento do código alfabético, bem como possui o domínio das 

relações de grafia, ou seja, tem a ciência da sonoridade das letras, tendo capacidade 

para a leitura das palavras e textos simples. 

Outrossim, o ato de alfabetizar, conforme visto anteriormente, consiste em 

algo muito além de que simplesmente codificar e decodificar textos, tendo em vista 

que se destaca a importância da prática do letramento e da sua aplicação no contexto 

escolar, com a finalidade de que o discente possa vislumbrar aquele conhecimento 

que em um primeiro momento se mostra abstrato, como algo pertencente ao seu 

cotidiano. 

De acordo com Ferreiro (2004), a importância do letramento consiste no fato 

de que as crianças crescerem e se mostrarem como iletradas, bem como a ausência 

de introdução das mesmas na linguagem escrita por parte da escola, são fatores que 

auxiliam a fim de que as mesmas atinjam patamares mínimos do alfabetizar, de 

maneira que esses sujeitos não conseguirão atingir boas oportunidades durante suas 

vidas, haja vista que o seu ensino foi construído com falhas. 

Se as crianças crescem em comunidades iletradas e a escola não as introduz 
na linguagem escrita (em toda a sua complexidade), talvez cheguem a atingir 
esses “mínimos de alfabetização”, que lhes permitam seguir instruções 
escritas e aumentar a sua produtividade em uma fabrica, contudo não 
teremos formar cidadãos para este presente nem para o futuro próximo. Há 
que se alfabetizar para ler o que os outros produzem ou produziram, mas 
também para que a capacidade de “dizer por escrito” esteja mais 
democraticamente distribuída. Alguém que pode colocar no papel suas 
próprias palavras é alguém que não tem medo de falar em voz alta 
(FERREIRO, 2004, p. 54). 

De igual maneira, é importante salientar que no contexto educacional e dia a 

dia no ambiente escolar, existe uma variedade e pluralidade de letramentos, tendo em 

vista que os sujeitos possuem diversas características, bem como estão incluídos em 

diferentes contextos sociais, razão pela qual existe os termos letramentos e 

multiletramentos. 

Nesse sentido, consoante afirmam Rangel e Rojo (2010) diante dos vários 

contextos sociais, comunidades e culturais existem vários eventos de letramento. 

Portanto, diante dessas situações, surge a necessidade de se falar em letramento no 

plural, ao abarcar o termo letramentos. 
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Desta forma, verifica-se que essa acepção engloba uma série de práticas do 

contexto social envolvendo os interlocutores presentes nesse processo. Portanto, é 

imprescindível apontar o papel da escola nesses contextos: “ignorar ou apagar os 

letramentos das culturas locais de seus agentes (professores, alunos, comunidade 

escolar) e colocando-os em contato com os letramentos valorizados, universais e 

institucionais” (RANGEL; ROJO, 2010, p.109). 

Compreendido esse enfoque acerca dos letramentos existentes nos vários 

contextos sociais, é necessário realizar uma abordagem ao entorno dos 

multiletramentos. Esse termo engloba os conhecimentos relativos à leitura e produção 

de textos verbais e não verbais, bem como as suas novas maneiras de emprego das 

mesmas, considerando os diversos suportes existentes, inclusive os digitais, a partir 

das diferentes mídias, sites e redes sociais presentes na internet. 

Portanto, ao aplicar o processo de ensino e aprendizagem como conteúdos 

relacionadas à língua portuguesa em seus variados eixos – análise linguística, 

oralidade, leitura e escuta, produção de textos (BRASIL, 2017), englobando as 

diferentes linguagens existentes (multimodalidade da linguagem) e a cultura digital. 

Além disso, ressalta-se que ao se falar em letramento no cotidiano escolar, 

também é imprescindível realizar uma remissão e um enfoque ao letramento digital, o 

qual corresponde ao uso das novas tecnologias na esfera educacional, a fim de 

promover o processo de ensino e aprendizagem. Considerando a participação cada 

vez maior da tecnologia na vida das pessoas, é importante que o educador e a escola 

estejam atentos a essas transformações e que saibam aproveitar esses recursos para 

potencializar a mediação do conhecimento. 

Desta forma, ao longo deste capítulo, foi possível vislumbrar os contextos de 

alfabetização e letramento na esfera educacional, permitindo que o educador tenha 

em mente que tanto a alfabetização quando o letramento não se dão de forma isolada, 

considerando que ambos devem caminhar juntos, de forma complementar, com a 

finalidade de que os assuntos não sejam apenas repassados para os educandos, mas 

fomentando nos mesmos o aprendizado efetivo, de modo que tais vivências e 

conhecimentos sejam aplicados em seu cotidiano de diferentes formas possíveis. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o que foi abordado no presente estudo, verificou-se a 

importância da alfabetização e do letramento no âmbito da educação infantil, sendo 

considerado, inicialmente, alguns aspectos sobre a educação infantil, como o seu 

conceito e as normas que a asseguram. 

Em um segundo momento, foi voltado o olhar para os conceitos de 

alfabetização e letramento, sendo que a primeira se refere a aquisição da linguagem, 

enquanto o ato de letrar consiste nessa competência aplicada no cotidiano, bem como 

abordando as diferenças existentes entre esses termos e que se complementam. 

Por último, no capítulo final percebeu-se a importância desempenhada por 

esses processos de alfabetização e letramento no contexto da educação infantil, a fim 

de promover um processo de ensino e aprendizagem de qualidade, formando 

discentes críticos e aptos a exercer funções na sociedade, desde seus contatos 

iniciais na escola. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: FORMAÇÃO DOCENTE: EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA E A ESCOLA REGULAR, OS DESAFIOS PARA A 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 
Gleice Motta da Silva 

 

RESUMO 

 

O marco histórico da inclusão foi a declaração de Salamanca que incluiu a educação 

especial na estrutura de educação para todos, incluindo aqueles com deficiências 

física e mental, tendo como princípio a integração de crianças e jovens com 

necessidades especiais, garantindo o direito de todas as crianças aprenderem juntos. 

O presente trabalho tem por objetivo, identificar aspectos que fazem com que a 

inclusão em redes de ensino regular, não atinjam os objetivos desejados e acabam 

por excluir ao invés de incluir. Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas 

pesquisas bibliográficas, tais como Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Especial, Política Nacional de Educação especial, Declaração de Salamanca e linha 

de ação sobre necessidades educativas especiais, entre outros. Através dos autores 

consultados esse processo se apresenta como um desafio e aponta um déficit na 

formação docente, nas estruturas das instituições de ensino e as dificuldades em se 

efetivar as propostas exigidas pelas legislações vigentes em nosso país. 

Palavras-chave: Inclusão, Integração escolar, Formação docente, Políticas Públicas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A inclusão é um processo educacional que garante a todos os alunos o direito 

de serem educados juntos, incluindo os com deficiência em escolas de ensino regular, 

direito esse garantido por lei. A inclusão nas escolas tem sido estudada e aprimorada 

a anos e é direito garantido desde a constituição federal de 1988, sendo estudada e 

adaptada a décadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

9.394/96 (BRASIL, 1996). 

A inclusão educacional de alunos com necessidades especiais nos leva a 

refletir sobre a formação do professor e de como esses profissionais estão ou não 

preparados para atuarem na escola regular. A proposta de inclusão busca considerar 
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as diferenças individuais, respeitando a diversidade em um currículo único, mas que 

deve ser flexível e adaptado no processo de ensino aprendizagem. 

Muito tem se falado de inclusão, porém ainda é uma realidade nova para os 

professores, que estão em busca de aperfeiçoamento para lidar com esse diferencial. 

De acordo com Matos e Mendes (2014) a presença de alunos com necessidades 

educacionais especiais tem provocado nos educadores sentimento de impotência, 

frustração e angústia frente as limitações dos alunos e das próprias limitações, por 

não conseguirem oferecer atendimento individualizado a esses alunos. 

A inclusão tem por objetivo a integração de alunos com necessidades 

especiais educativas ao ensino regular, mas o despreparo dessa incorporação deixa 

claro a fragilidade do sistema de ensino e de professores que na maioria das vezes 

não tem preparo e nem suporte para trabalhar com alunos com necessidades 

especificas junto a sala de aula de ensino regular. 

Nessa perspectiva o presente trabalho propõe uma reflexão sobre o trabalho 

docente. Qual a formação do professor para trabalhar com a educação inclusiva? 

Como ele atua diante dessa proposta político pedagógica? Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica que tem por objetivo conhecer o que de fato dificulta a atuação do 

professor diante das perspectivas da inclusão de alunos com necessidades 

especificas bem como a prática exercida em sala de aula e como estão organizadas 

as políticas públicas. 

De acordo com as novas exigências em relação a formação docente de 

professores, em salas de ensino regular é o despreparo para se trabalhar com alunos 

com necessidades especiais e a ausência de formação para se trabalhar com esses 

alunos, o que se coloca em discussão é a ausência de formação dos educadores para 

trabalhar com essa clientela. 

Ao longo da pesquisa procurou-se compreender o exercício para prática 

pedagógica e o suporte oferecido pelos órgãos governamentais responsáveis. Discutir 

a formação docente, os desafios encontrados pelo professor em sala de aula diante 

de situações que os leva a repensar a educação e sua própria condição de professor. 

Compreender a formação do professor e a relação entre ensino regular e a educação 

inclusiva. Conhecer as práticas exercidas em sala de aula para realização do trabalho 

pedagógico. Entender o processo educacional e como as políticas públicas estão 

organizadas em relação a inclusão. 
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Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com revisão de literatura e consulta 

a sites de artigos publicados, onde foram encontradas várias publicações que 

abordam o conteúdo presente no trabalho, além de sites como da UNESCO e do MEC, 

o que ajudou a esclarecer dúvidas sobre o papel do professor diante da educação 

inclusiva, bem como os direitos dos alunos com necessidades específicas. 
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2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA, FORMAÇÃO DOCENTE E O PAPEL DA ESCOLA 

Neste capítulo será abordada a formação do professor para se trabalhar com 

alunos que necessitam de atenção especial e exige que os mesmos trabalhem com 

planejamentos adaptados de modo a suprir as necessidades educacionais de cada 

aluno, independentemente de suas especificidades, de que forma os professores 

estão capacitados para realizar tal trabalho e qual o papel da escola diante desse 

desafio. 

Tendo em vista as novas exigências impostas pela educação inclusiva, em 

1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando o processo 

de “integração instrucional” que condiciona o acesso às classes comuns do ensino 

regular àqueles que “(...) possuem condições de acompanhar e desenvolver as 

atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os 

estudantes ditos normais” (BRASIL, 1994 p.19). 

As dificuldades para trabalhar com esses alunos com deficiências, acaba por 

dificultar o atendimento ao restante da sala tendo em vista a atenção que deve ser 

dada aos alunos inclusos. O que se percebe são professores perdidos e 

despreparados para lidar com essa situação tão complexa. 

Dentro das atuais condições da educação brasileira, não há como incluir 
crianças com necessidades educativas especiais no ensino regular sem 
apoio especializado, que ofereça aos professores dessas classes, orientação 
e assistência (BUENO, 1999, p,12.) 

A inclusão é uma questão preocupante desde os tempos da constituição 

federal de 1988, mas que até os dias atuais enfrenta obstáculos que se esbarram em 

burocracias e falta de recursos para que de fato a inclusão venha se concretizar neste 

país. 

O Ministério da Educação deu início, em 2003, ao Programa Educação 

Inclusiva: Direito à Diversidade, promovido pela Secretaria de Educação Especial, 

visando: disseminar a política de Educação Inclusiva nos municípios, em todo país; 

apoiar a formação de gestores e educadores para efetivar a transformação dos 

sistemas educacionais inclusivos. Fundamenta-se no seguinte princípio: garantia do 

direito dos alunos com necessidades educacionais especiais de acesso e 

permanência, com qualidade, na escola regular de ensino (BRASIL, 2006). 

As políticas públicas garantem os direitos de alunos com deficiências (física, 

intelectual, visual, auditiva e múltiplas, com transtornos global do desenvolvimento e 
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com altas habilidades) e busca garantir em sala de aula o respeito aos diversos ritmos 

de aprendizagem que deve ser coletiva e guiada pelo professor. 

A educação inclusiva tem percorrido um longo caminho e é notória a sua 

evolução até os dias atuais, o processo de inclusão escolar foi marcado por 

transformações, histórica e política que influenciaram na evolução da mesma. 

Mas somente entre os anos de 1953 e 1993 passam a surgir iniciativas oficiais 

relacionadas ao atendimento educacional. No Brasil, desde 1961 o direito a educação 

é garantido em redes de ensino comum e ganha força em 1996 com a Declaração de 

Salamanca. Foi com base na Conferência de Jomtiem que a Conferência de 

Salamanca (UNESCO,1994) inclui a educação especial na estrutura de educação 

para todos e muda também a visão sobre as necessidades especiais incluindo aos 

portadores de deficiências físicas, mentais e outras necessidades como pessoas em 

extrema pobreza ou que tenham sofrido algum tipo de violência física ou moral, 

aqueles que estejam fora da escola por algum motivo, entre outros. A Declaração 

Salamanca tem como princípio a integração de crianças e jovens com necessidades 

especiais, diz também que todas as crianças devem aprender juntas e que as escolas 

devem se adequar e assegurar ensino de qualidade a todos através de um currículo 

apropriado. 

Educação inclusiva é aquela que oferece um ensino adequado às diferenças 
e às necessidades de cada aluno e não deve ser vista lateralmente ou 
isolada, mas como parte do sistema regular. Para tanto, o quesito 
indispensável para a efetivação deste conceito é a formação adequada e 
contínua do professor (SANT’ANA, 2005, p.227-234; GLAT & FERNANDES, 
2005, p.1). 

Os sistemas de apoio ajudam o professor nessa tarefa, mas somente ele 

possui competências para redimensionar o processo de ensino aprendizagem 

elaborando planejamentos flexíveis que requer diferentes estratégias para que o 

mesmo esteja de acordo com as necessidades de seus alunos. 

Muitos professores acreditam receber em sua formação profissional 

preparação para trabalhar com alunos deficientes, porém se deparam com conflitos 

de interação entre sujeitos que possuem diferentes linguagens e interesses culturais. 

Considerar que a formação docente é fundamental no ensino aprendizagem é de 

suma importância no trabalho pedagógico, sabemos que a superação de tais conflitos 

demanda uma busca por parte desses profissionais que precisam pensar em uma 

nova ação educativa. Rodrigues (2003) afirma que a formação deficitária traz sérias 
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consequências à efetivação do princípio inclusivo, pois este pressupõe custos e 

rearranjos posteriores que poderiam ser evitados. 

Buscar formação continuada e cursos de capacitação são uma possibilidade 

para adquirir conhecimento, mas não serão suficientes se o professor não buscar uma 

reflexão que o leve a construir mudanças para lidar de fato com a diversidade em sala 

de aula. Seu objetivo deve ser o de assegurar o direito a educação de alunos com as 

mais diversas deficiências, transtornos globais e altas habilidades/ superdotação e 

garantir que todos tenham acesso ao currículo escolar 

O educador terá a tarefa de prever e preparar recursos para que as 

informações cheguem até os sujeitos de modo a promover a reciprocidade entre si e 

o próprio meio sócio cultural, porém a formação profissional sozinha não basta para 

que se tenha sucesso nesse trabalho, é preciso que os educadores articulem a 

formação com a instituição escolar, suas histórias de vida e com suas relações com a 

sociedade. 

Criar possibilidades para que esses alunos se desenvolvam não compete só 

a ele, mas é preciso que o cotidiano escolar esteja preparado para proporcionar 

condições educacionais e criando ambientes adaptados para tal atendimento 

garantindo assim que todas as barreiras sejam removidas e garantindo acessibilidade 

física e pedagógica. 

Para Rodrigues (2003), nessa perspectiva a inclusão de pessoas com 

deficiência requer do professor a compreensão das questões políticas e de como deve 

realizar essas práticas pedagógicas e cabe a ele buscar o conhecimento e as 

diferentes práticas e lugares para realização desse trabalho que se refletem em suas 

ações educacionais, entretanto é preciso pensar em como a escola possibilita essa 

construção de mudanças nas práticas pedagógicas e de como ela abre caminhos para 

que o educador realize tais práticas. 

É preciso então que objetivos gerais, temas e atividades sejam as mesmas, 

porém, os objetivos específicos, as estratégias didáticas, os materiais e recursos é 

que devem ser diferenciados considerando os níveis de capacidade e as 

particularidades do aluno especial. Entretanto, é fundamental que o professor esteja 

disposto a dialogar e mediar oferecendo ajuda de comunicação, física e na realização 

de tarefas. 
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Sabe-se que há uma orientação nacional, porém é importante ressaltar que 

os desafios para educação especial hoje e de como a escola tem se modificado para 

aprender a conviver com adaptações dos mais diversos níveis. O que a gestão escolar 

não pode ignorar é que a escola é um espaço democrático e seu papel é promover a 

inclusão, atender a todos sem discriminação nem preconceito e que tenha com 

participantes o professor, a família, a coordenação pedagógica e os órgãos 

governamentais. 

Carvalho (2004) aponta alguns dos caminhos para a construção da escola 

inclusiva: valorização profissional dos professores, aperfeiçoamento das escolas e do 

pessoal docente, utilização dos professores das classes especiais, trabalho em 

equipe, adaptações curriculares, proporcionando a todos os alunos o acesso ao 

conhecimento. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96 (BRASIL, 

1996), no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos 

estudantes currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às 

suas necessidades; assegurar a terminalidade específica àqueles que não atingiram 

o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiências; e assegura a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão 

do programa escolar. Também define, dentre as normas para a organização da 

educação básica, a “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 

verificação do aprendizado” (art. 24, inciso V) e “[...] oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 

de vida e de trabalho, mediante cursos e exames” (art. 37). 

Portanto o trabalho junto a educação especial deve ser repensado e buscar 

qualificação docente e uma escola que tende a suprir as necessidades de seus alunos 

superar as dificuldades e vencer obstáculos se faz necessário para que seja oferecida 

uma educação de qualidade a seus alunos inclusos o que requer da escola e de toda 

equipe pedagógica, empenho em busca de soluções para que sejam feitas 

intervenções que de fato surjam efeito e tenha resultados eficazes no processo de 

ensino aprendizagem desses alunos. Vale lembrar que o ambiente escolar deve ser 

acolhedor e precisa olhar para as potencialidades do aluno e verificar o que pode e 

deve ser explorado para que tal desenvolvimento aconteça. 
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Quando o aluno chega a uma escola que não está preparada para atendê-lo, 

ele acaba por ser esquecido no canto da sala e só é visto como um ser deficiente e 

limitado, tornando-se um fardo que desmotiva toda equipe pedagógica. A falta de 

recursos ou de empenho da gestão escolar associada a má remuneração do professor 

ajudam a agravar o problema e o ideal de inclusão se torna cada vez mais distante. 

A escola precisa entender que a educação foi concedida a todos e que deve 

se colocar à disposição de todos, é primordial que a escola reveja suas ações, criando 

mecanismos que permitam essa integração, não basta incluir tem que integrar, 

valorizar e respeitar a diversidade de seus alunos. 

A Tecnologia Assistiva, pode auxiliar a escola como um tipo de mediação 
instrumental, relacionada com os processos que favorecem, compensam, 
potencializam ou auxiliam, também na escola, as habilidades ou funções 
pessoais comprometidas pela deficiência, geralmente relacionadas às: 
Funções Motoras, Funções Visuais, Funções Auditivas, e/ou Funções de 
Comunicação. (GALVÃO, 2013, p. 25-42). 

A escola deve se adaptar a seus alunos, buscar investimentos para melhor 

atendê-los, trazer para o ambiente escolar pais e familiares, preparar seus 

profissionais para melhor atender esses alunos. 

O ambiente escolar é complexo e sua ação não pode estar somente 

preocupada em seguir uma orientação da Política Nacional para Educação Especial, 

mas precisa também ser uma escola que acolhe, cuida e está aberta para oferecer o 

melhor da educação para cada um daqueles que lá estão. 
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3 CONHECENDO TEORIAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

Para que se favoreça a inclusão de alunos com necessidades específicas em 

sala de ensino regular faz-se necessário que o professor identifique as necessidades 

de seus alunos e adapte seu planejamento. O que se entende no que se refere a 

educação especial é que para se determinar os procedimentos pedagógicos para 

alunos com necessidades especificas é preciso identificar, planejar, adaptar, refletir, 

questionar, estabelecer relações, trabalhar o cotidiano de modo coletivo e registrar a 

prática docente. A ação depende das adequações e adaptações curriculares, portanto 

a prática docente precisa de múltiplos e precisa ser possível de ser realizada. 

Rodrigues (2006) relata que a dimensão dos saberes também é composta 

pelos aspectos pedagógicos que fundamentam possíveis intervenções do professor, 

como conhecimentos que envolvam o ato de planejar, avaliar, analisar, registrar e 

outros, isto é, os procedimentos pedagógicos estão relacionados ao saber fazer do 

professor. O que se percebe é que as ações do professor e de como ele as utiliza é o 

que torna possível o processo de ensino aprendizagem. 

Aos alunos com deficiência intelectual (mental) as ações devem ser 

diferenciadas dos demais indivíduos e deve contemplar as potencialidades do aluno 

sem deixar de garantir os direitos que os mesmos tem de aprender e de conviver 

dignamente em uma sociedade diversificada. 

O professor deve valorizar procedimentos flexíveis e adaptados ao currículo, 

proporcionar ao aluno a socialização e a interação através da mediação professor 

aluno, a avaliação da aprendizagem deve contemplar a evolução do aluno frente as 

suas necessidades sempre respeitando as limitações de cada um e as suas 

dificuldades. 

Quanto aos alunos com deficiências sensoriais, motoras ou psíquicas para 

que o desenvolvimento do aluno ocorra de forma a contemplar as expectativas 

pedagógicas faz-se necessário conhecer a fundo as peculiaridades do aluno é preciso 

mais do que conhecer sobre as deficiências do aluno é necessário saber proceder 

diante de tal desafio e saber identificar as capacidades e limites desses alunos. 

O professor da educação especial utiliza métodos, técnicas, procedimentos 

didáticos e recursos pedagógicos especializados e quando necessário, equipamentos 
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e materiais didáticos específicos, conforme série/ciclo/etapa da educação básica, para 

que o aluno tenha acesso ao currículo da base nacional comum (BRASIL, 2001). 

Como já dito no capitulo 1 a formação do corpo docente deve estar 

devidamente qualificada para atender esta clientela, de nada adianta receber esses 

alunos se a equipe pedagógica não estiver preparada para ajustar as propostas 

educativas as necessidades especificas do aluno. O primeiro passo é definir 

estratégias que contemple as deficiências buscando os suportes necessários através 

de uma metodologia adaptada, que parte de um princípio diagnostico do que o aluno 

é capaz de fazer, de ser e de enfrentar como pessoa. São considerados portadores 

de necessidades educacionais especiais, alunos com deficiências, transtornos globais 

de desenvolvimentos e altas habilidades. 

Sá (2006) esclarece que o apoio pode ser caracterizado em termos de 

intensidade, sendo classificado em intermitente (quando se dá em momentos de 

crises e em situações específicas de aprendizagem); limitado (reforço pedagógico 

para algum conteúdo abordado); extensivo (sala de recursos ou de apoio pedagógico, 

atendimento complementar ao da classe regular realizado por professores 

especializados); pervasivo (alta intensidade, longa duração ou ao longo da vida para 

alunos com deficiências múltiplas ou agravantes, envolvendo equipes e muitos 

ambientes de atendimento). 

De acordo com o diagnóstico do aluno as adaptações podem receber diversos 

reforçadores, cabe ao professor estabelecer os objetivos de acordo com a 

especificidade de seus alunos. No caso de alunos com deficiências, transtornos do 

espectro do autismo (TEA) e altas habilidades/superdotação, o primeiro passo é 

elaborar o PEI (Programa Educacional Individualizado). 

O PEI deve conter informações do desempenho educacional atual do aluno; 

objetivos a serem alcançados expostos de maneira mensurável; indicações de apoio 

de serviços especiais, se necessários; indicação das estratégias de adaptações 

curriculares a serem implementadas, modificações a serem realizadas no processo 

de avaliação do aluno assim como indicação de como o próprio programa será 

avaliado e com que periodicidade isso irá acontecer. 

O professor pode contar também com a sala de recursos que é considerada 

uma modalidade classificada como auxílio especial, consiste em uma sala da escola 

e possui materiais e equipamentos especiais, na qual um professor especializado, 
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sediado na escola, auxilia os alunos excepcionais naqueles aspectos específicos em 

que precisam de ajuda para se manter na classe comum. O professor da sala de 

recursos tem uma dupla função: prestar atendimento ao aluno, através de orientação 

e assistência aos professores da classe comum, às famílias dos alunos e aos demais 

profissionais que atuam na escola. 

Cabe lembrar que apesar da Educação Especial estar diretamente 

relacionada ao processo de inclusão escolar, não apenas os alunos com deficiência 

devem ser atendidos nas escolas regulares, mas também todos aqueles que possuem 

alguma Necessidade Educacional Especial (NEE) (BRASIL, 2001). 

 

3.1. DESCRIÇÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E EXEMPLOS 

DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

3.1.1 Deficiência sensorial (visual ou cegueira) 

 

A deficiência visual inclui dois grupos de condições distintas: cegueira e baixa 

visão. O material didático para essa pratica pedagógica vai além do ensino do código 

de Braille, é preciso também utilizar ferramentas de comunicação que possibilitam o 

cego a ler e escrever e orientar esses alunos a ter noções de mobilidade e estimular 

sua autonomia de vida e social. 

 

3.1.2 Deficiência sensorial (auditiva ou surdez) 

É a perda parcial ou total da audição, causada por má-formação (causa 

genética), lesão na orelha ou nas estruturas que compõem o aparelho auditivo. 

Quanto se tem o diagnóstico precoce desta deficiência o atendimento a esses alunos 

deve ser ofertado desde a creche possibilitando que os estímulos visuais sejam 

oferecidos pelas instituições de ensino, deste modo o aluno pode contar desde o 

berçário com atendimento especializado de profissionais da saúde como 

fonoaudiólogo e a própria introdução do interprete de línguas. Esse atendimento deve 

se estender durante toda jornada escolar preferencialmente em sala de aula 

abrangendo os demais alunos e professores, de modo a facilitar a comunicação entre 

todos. 

 

3.1.3 Deficiência física 
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São complicações que levam à limitação da mobilidade e da coordenação 

geral, podendo também afetar a fala, em diferentes graus. As causas são variadas - 

desde lesões neurológicas e neuromusculares até má-formação congênita - ou 

condições adquiridas, como hidrocefalia (acúmulo de líquido na caixa craniana) ou 

paralisia cerebral. Para os alunos com paralisia cerebral ou com dificuldade funcional 

é necessário adaptar estratégias com recursos de baixa e altas tecnologias (livros 

digitais, softwares para leitura, livros e caracteres ampliados), além de facilitadores da 

escrita, como no caso da deficiência física (engrossamento de lápis, órteses para 

digitação, computadores com programas específicos, entre outros. 

 

3.1.4 Deficiência intelectual (mental) 

Estão incluídos nesses casos, a deficiência intelectual, de aprendizagem e os 

transtornos globais de desenvolvimento que engloba diversos transtornos, 

(transtornos do espectro autista, as psicoses infantis, a Síndrome de Asperger, a 

Síndrome de Kanner e a Síndrome de Rett), entre os sintomas estão variações na 

atenção, na concentração e, eventualmente, na coordenação motora, mudanças de 

humor sem causa aparente e acessos de agressividade são comuns em alguns. As 

práticas pedagógicas são variadas, entre elas estão atividades alternativas com a 

utilização de materiais concretos e o uso de jogos. Nos casos mais severos de 

deficiência, faz-se necessário o apoio de Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), nesses casos é primordial que o professor elabore o PEI e a partir dele realize 

as intervenções necessárias. 

 

3.1.5 Altas habilidades e superdotação 

Educandos com altas habilidades/superdotação são aqueles que apresentam 

grande facilidade de aprendizagem, levando-os a dominar rapidamente conceitos, 

procedimentos e atitudes. Como consequência, estes alunos apresentam condições 

de aprofundar e enriquecer conteúdos (BRASIL, 2001). 

Poucas são as oportunidades oferecidas a esses alunos, a ideia é a de que 

os mesmos se desenvolvem naturalmente, são capazes de por si só de construir a 

própria linha de conhecimento e acaba por privar esses alunos de uma educação que 

estimule seu potencial. O mito de que são poucos os alunos e podem representar a 

minoria da população, remete a esses alunos a uma educação que não contemple as 
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suas necessidades. As práticas pedagógicas para esses alunos precisam ser 

estimuladoras em um ambiente acolhedor que contemple suas habilidades. 
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4 CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

INCLUSÃO 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL,1988). 

Mas nem sempre foi assim, na idade média as pessoas com deficiência eram 

banidas do convívio em sociedade e abandonadas. Ainda na idade média a igreja 

passa a considerar as pessoas com deficiência como, castigo de Deus, retirando 

essas pessoas do convívio da sociedade e os segregava em instituições ditas pela 

igreja, instituições de caridade. 

A partir do século XIX, com o avanço da ciência e novas descobertas da 

biologia, a doença passa a ser vista pela medicina como uma doença possível de ser 

tratada, porém essas pessoas continuavam segregadas. 

A história de inclusão no Brasil começa a ser mudada nos meados do século 

XIX com a criação do instituto dos meninos cegos em 1854 e o instituto de surdos e 

mudos em 1857. Só no século XX a inclusão começa a ganhar valor, a partir da 

Constituição Federal de 1988. Em seu artigo 208, inciso 3, o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de: atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino. 

Em 1994 a Declaração de Salamanca (UNESCO,1994), consegue inserir a 

educação especial, na estrutura de educação para todos, a partir de documentos 

elaborados pela declaração de Salamanca começam a surgir diretrizes e reformas 

políticas para educação especial. 

Considerada um marco na educação especial e garante o direito de todas as 

crianças aprenderem juntas, independentemente de quaisquer dificuldades ou 

diferenças que possam ter. Este documento reforça o direito a uma educação de 

qualidade e igualitária, sem discriminação e exclusão para todos. 

As escolas inclusivas precisam estar organizadas de forma a atender esses 

alunos e corresponder as necessidades deles, oferecendo uma educação de 

qualidade e de igualdade a dos demais alunos, é através de mudanças que de fato a 

inclusão acontece, para isso faz-se necessário que as escolas estejam preparadas 
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para ajustarem seus currículos, assegurando educação de qualidade a todos. Dentro 

das escolas inclusivas, as crianças com necessidades educacionais especiais devem 

receber qualquer apoio extra que possam precisar, para que lhes assegure uma 

educação efetiva. 

Quanto a formação do professor, a Declaração de Salamanca destaca que as 

políticas públicas devem prover a formação do professor voltada para inclusão. Artigo 

58 da LDB, entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 

de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013 que altera a 

LDB). 

O artigo 59 da LDB define que os sistemas de ensino assegurarão aos 

educandos com necessidades especiais, inciso 3, professores com especialização 

adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como os 

professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 

classes comum (BRASIL, 1996). 

O que se revela são professores despreparados para lidar com as 

particularidades das deficiências, a falta de formação dos professores acaba por 

tornar esses alunos símbolos de uma educação inclusiva que na realidade acaba por 

excluir. Entretanto muita das vezes, esses alunos estão devidamente matriculados em 

classes de ensino comum na rede regular para cumprir o que determina a lei, de forma 

a maquiar a realidade. 

A educação como direito de todos incluindo alunos com necessidades 

especiais em rede de ensino regular exige transformações na organização e estrutura 

da escola. 

A LDB define que os sistemas de ensino devem assegurar professores 

capacitados para oferecer uma educação de qualidade com currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e organizações específicos que atendam às 

necessidades desses educandos (BRASIL, 1996). 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência aprovada em 06 de julho de 2015 Lei 

13.145, no que se refere inclusão escolar dispõe um capítulo inteiro dedicado a 

educação, dispõe a obrigações do poder público, seus dispositivos estão dedicados 

aos direitos fundamentais das pessoas com deficiência (BRASIL, 2015).  
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O estatuto da pessoa com deficiência em seu artigo 28, incumbe ao poder 

público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. 

Os incisos deste artigo são de extrema importância para que sejam entendidas os 

papéis da escola e do professor, eles esclarecem quais são os direitos desses alunos 

e deveres das instituições de ensino, no que se refere aos incisos estão a garantia de 

um currículo adaptado, a oferta de ensino bilíngue, o uso de materiais didáticos e 

equipamentos tecnológicos e a formação docente, o estudo desses artigos são de 

suma importância para que sejam esclarecidas dúvidas no que se refere as funções 

obrigatórias do professor, escola e do governo. 

Os direitos da criança com deficiência vêm sendo discutido a décadas desde 

a Constituição Federal (1988), pela Declaração Mundial de educação para todos 

(1990), Declaração de Salamanca (1994), Plano Nacional de Educação (2001) e 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015). 

Não se pode negar os avanços da educação inclusiva no Brasil, políticas, 

planos e programas foram lançados, o que se vê é que precisa ser feito mais do que 

uma legislação de qualidade, é preciso quebrar tabus de uma sociedade 

discriminatória e mudar de vez a cultura da sociedade brasileira. A valorização, o 

respeito e liberdade humana devem estar em função da construção da cidadania e 

garantir que a diversidade encontrada na escola valorize as competências, 

capacidades e potencialidades desses alunos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

São inúmeros os desafios para inclusão de alunos em rede regular de ensino 

e são necessárias diversas ações para que ela se concretize, questões como o papel 

da escola como um ambiente democrático de respeito as diferenças, a formação 

inicial/continuada do professor e a efetivação de políticas públicas que norteiam a 

educação inclusiva. 

A proposta para inclusão educacional prevê a promoção de uma escola para 

todos e propõe uma educação diferenciada que corresponda às necessidades 

especificas de seu alunado, desafio que envolve toda a comunidade escolar e exige 

dessas instituições reformulações que vão desde seus ambientes à realização de 

suas práticas pedagógicas até a oferta de formação continuada a sua equipe docente. 

É necessário que haja uma conscientização do papel do professor nesse 

processo, sendo ele o mediador no processo de ensino aprendizagem, é de extrema 

importância que os professores estejam preparados para implementar ações que 

promova os conhecimentos necessários a esses alunos, o professor precisa aprender 

a identificar as necessidades de seus alunos para que ele possa adequar e adaptar 

seus planejamentos. 

Foram citadas neste trabalho algumas das leis para educação inclusiva, 

porém são inúmeros documentos que embasam a educação inclusiva. Não se pode 

negar os avanços no processo de inclusão no Brasil, mas é preciso que as políticas 

públicas se concretizem, as escolas superem as dificuldades que impedem a 

valorização do ser humano e se invista em formação docente. Entretanto, são esses 

os caminhos a serem seguidos em busca de uma educação de qualidade e igualitária 

para todos. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM 
SÍNDROME DE DOWN NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
Hélida Rodrigues dos Santos 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como enfoque a inclusão escolar de crianças 

com Síndrome de Down nos anos iniciais do ensino fundamental, justificando-se em 

razão da demanda escolar de crianças com essa síndrome, demonstrando a 

necessidade de voltar o olhar para as mesmas. Surgindo assim, como questão 

norteadora os desafios para o professor concretizar a inclusão de crianças com 

Síndrome de Down nas séries iniciais do ensino fundamental. O objetivo geral 

consistiu em compreender os desafios que cercam o professor na concretização da 

inclusão de crianças com Síndrome de Down, nos anos iniciais. Os objetivos 

específicos se deram em conceituar Síndrome de Down e suas características, bem 

como apontar a importância da educação inclusiva e as propostas inclusivas para a 

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

revisão da literatura de livros impressos e digitais, além de artigos científicos, teses e 

dissertações publicadas nos últimos vinte e cinco anos. Desta forma, constatou-se 

que a proposta inclusiva deve garantir que o aluno se sinta parte da escola e não 

simplesmente garantir que eles tenham acesso à matricula. Portanto, a inclusão 

escolar é um processo contínuo e que envolve vários agentes, formando as barreiras 

que devem serem vencidas. 

Palavras-chave: Educação inclusiva; ensino fundamental; séries iniciais; Síndrome 

de Down. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa abordar os desafios enfrentados pelo professor para 

concretizar a educação inclusiva de crianças com Síndrome de Down, nos anos 

iniciais da Educação Infantil. Dada a pertinência temática, em razão do atual momento 

histórico, cercado de transformações políticas, sociais e culturais, vislumbra-se a 

necessidade em voltar a atenção para o referido assunto. 
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Em razão disso, a problemática foi concentrada em responder quais são os 

desafios para o professor concretizar, nas séries iniciais do ensino fundamental, a 

inclusão de crianças com Síndrome de Down? Tendo como objetivo geral 

compreender os desafios que cercam o professor na concretização da inclusão de 

crianças com Síndrome de Down, nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Os objetivos específicos consistiram em Conceituar Síndrome de Down e 

suas características, bem como apontar a importância da Educação Inclusiva, nas 

séries iniciais do ensino fundamental, envolvendo crianças com Síndrome de Down e 

levantar propostas inclusivas para os sistemas educacionais nas séries iniciais do 

ensino fundamental, no contexto da Síndrome de Down. 

A metodologia consistiu em uma pesquisa do tipo bibliográfica, por meio da 

revisão da literatura e em consulta a livros impressos e digitais, além de artigos 

científicos publicados em revistas e em anais de eventos, bem como teses e 

dissertações, em buscas ao Google Acadêmico, Plataforma Sucupira e Scielo. 

Desta forma, em razão do aumento da demanda, nas escolas, por crianças 

com Síndrome de Down, nos anos iniciais do ensino fundamental, vislumbra-se a 

necessidade em buscar um olhar mais direcionado a essa perspectiva inclusiva, de 

forma a garantir um ambiente escolar de qualidade e que saiba respeitar as diferenças 

e a conviver com elas. 
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2 SÍNDROME DE DOWN: CONCEPÇÕES E CARACTERÍSTICAS 

Em análise à história, não há momento ao certo em que houve o surgimento 

da Síndrome de Down, o que se sabe é que em razão da biologia e dos avanços da 

humanidade, ocorreram várias mutações genéticas e nos cromossomos. Sendo que 

dos registros mais antigos acerca do surgimento desta anormalidade é datado do 

século VII, a partir de achados arqueológicos de um crânio saxônico com 

características semelhantes às pessoas com Síndrome de Down (PUESCHEL, 1993, 

p. 45) 

Nesse sentido, a primeira narrativa acerca de uma criança que possuía a 

Síndrome foi trazida por Jean Esquirol em 1838, ao passo que em 1846 Edouard 

Seguin fez a descrição de um paciente com aparência de Síndrome de Down, 

chamando essas características de “idiotia furcurácea”, além de outros conforme 

Pueschel: 

Duncan registrou uma menina “com uma cabeça pequena e redonda, olhos 
parecidos com os chineses, projetando uma grande língua e que só conhecia 
algumas palavras”. Naquele mesmo ano, John Langdon Down publicou um 
trabalho no qual descreveu algumas das características da síndrome que hoje 
leva seu nome. Down mencionou que o cabelo não é preto como é o cabelo 
de um verdadeiro mongol, mas é de cor castanha, lio e escasso. O rosto é 
achatado e largo. Os olhos posicionados em linha oblíqua. O nariz é pequeno. 
Estas crianças têm um poder considerável para a imitação”. (PUESCHEL, 
1993, p. 48) 

Tendo em vista isto, a Síndrome de Down foi registrado sob essa alcunha em 

homenagem a John Langdon Down por descrever os caracteres clássicos, 

possibilitando promover a diferenciação destes indivíduos aos outros com deficiência 

intelectual, contribuindo muito para o reconhecimento desta. 

Compreendido isso, é importante descrever no que consiste a Síndrome de 

Down ela pode ser compreendida pela presença de três cromossomos do grupo 21, 

em algumas células ou em todas. É também conhecida como “Trissomia do 

Cromossomo 21. Conforme Moreira, El-Hani e Gusmão (2000, p. 96): “constitui uma 

das causas mais frequentes de deficiência mental (DM), compreendendo cerca de 

18% do total de deficientes mentais em instituições especializadas” (MOREIRA; EL- 

HANI; GUSMÃO, 2000, p.96). 

Tendo em vista isso, Bissoto (2005) conceitua o termo da seguinte maneira: 

A Síndrome de Down se caracteriza, em sua etiologia, por ser uma alteração 
na divisão cromossômica usual, resultando na triplicação -ao invés da 
duplicação - do material genético referente ao cromossomo 21. A causa 
dessa alteração ainda não é conhecida, mas sabe-se que ela pode ocorrer 
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de três modos diferentes. Em 96% dos casos, essa trissomia se apresenta 
por uma não-disjunção cromossômica total: conforme o feto se desenvolve, 
todas as células acabam por assumir um cromossomo 21 extra. Em cerca de 
4% dos casos, entretanto, ou os portadores não têm todas as células afetadas 
pela trissomia, sendo denominados como casos "mosaico" (entre 0,5 - 1%), 
ou desenvolvem a síndrome de Down por translocação gênica (entre 3,0 - 
3,5%), caso em que parte ou todo o cromossomo 21 extra se encontra ligado 
a um outro cromossomo, geralmente o cromossomo 14. A síndrome de Down 
freqüentemente acarreta complicações clínicas que acabam por interferir no 
desenvolvimento global da criança portadora, sendo que as mais comumente 
encontradas são alterações cardíacas, hipotonia, complicações respiratórias 
e alterações sensoriais, principalmente relacionadas à visão e à audição. 

Em razão disso, a melhor maneira em compreender no que consiste esta 

síndrome é analisando os fatos, “uma condição que durante tampo tempo ficou oculta 

no medo e desconhecimento, os fatos são muito melhores do que os mitos. O pior 

inimigo com que se defrontam os pais de crianças com Síndrome de Down é a 

ignorância”, sendo a informação o melhor jeito para reconhecer e saber quais atitudes 

se tomar diante desta síndrome. (KOZMA, 2007, p.15) 

A presença dos 47 cromossomos ou invés dos 46 tem sido vista como um dos 

defeitos congênitos mais comuns no mundo, ocorrendo de igual modo em meninas e 

em meninos, independente da etnia, classe econômica e nacional, podendo ocorrer 

em qualquer ambiente. 

Acerca disso, é importante esclarecer que os pais não são responsáveis pelo 

surgimento desta síndrome, ou seja, nenhuma conduta que tenham realizado antes 

ou depois da concepção não serão fatores determinantes para o aparecimento desta 

síndrome. 

De igual forma, outra característica a se destacar é que cada criança com 

essa síndrome tem suas particularidades, não sendo nenhuma igual a outra, ou seja, 

cada uma é única em personalidade, seus talentos e pensamentos. Assim, segundo 

Kozma (2007), as crianças com síndrome de Down geralmente apresentam: 

Diferenças na face, pescoço, mãos e pés, bem como no tônus muscular. O 
conjunto dessas características dá início às suspeitas do médico. Depois de 
examinarem seu bebê, os médicos geralmente irão solicitar estudos 
cromossômicos, para confirmar o diagnóstico. 

Mas é importante ressaltar que nem todos os recém-nascidos apresentarão 

essas características, de igual maneira, ainda não há comprovação de que haja uma 

conexão entre o número de características da síndrome e o seu potencial cognitivo. 

Dentro dos aspectos mais comuns a se destacar tem-se a presença dos tônus 
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musculares baixos, algumas características faciais, além do formato da cabeça, 

estatura, mãos e pés e outros caracteres. (KOZMA, 2007) 

No que concerne aos tônus musculares baixo, tal condição se denomina 

hipotonia, “seus músculos são relaxados e dão a impressão de serem frouxos ou 

moles” (KOZMA, 2007), sendo que essas características afeta os movimentos e o 

desenvolvimento do recém-nascido que apresente a síndrome. 

Outro ponto a se destacar é a respeito das características faciais, como o nariz 

mais plano que o normal, tendo o rosto mais largo, assim as narinas são menores, 

assim como os olhos podem dar a impressão de serem inclinados para cima, os quais 

também pode apresentar pequenas dobras de pele (pregas epicânticas). A boca é 

pequena, além dos dentes poderem nascer com atraso e as orelhas pequenas e as 

pontas dobrarem. (KOZMA, 2007) 

Apresentado isso, verifica-se que as crianças com síndrome de Down também 

possuem cabeças menores (microcefalia), sendo que essa diferenciação de tamanho 

não é de aparente percepção e quanto a estatura não crescem com o mesmo nível 

de rapidez que as demais crianças, sendo que a altura média fixa aos 15 anos 

(estatura final) fica em torno de 1,57m para homens e 1,37m para mulheres, tendo 

predisposição a apresentarem obesidade (KOZMA, 2007) 

Desta forma foi apresentado a razão para a denominação da síndrome, bem 

como a sua conceituação em razão da presença de um cromossomo em excesso, 

além das principais características que os indivíduos apresentam, sendo que cada um 

terá seus traços próprios, não havendo um padrão genérico. 
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3 O PROCESSO INCLUSIVO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

O termo educação inclusiva é cercado por uma gama de definições. Esta 

proposta não se caracteriza por apresentar conceitos acabados, ou seja, a mesma 

ocorre progressivamente, de forma coletiva e contando com a colaboração dos 

agentes de vários setores sociais, sejam eles do próprio espaço escolar, como 

professores, gestores, alunos e também de integrantes da sociedade. (CAMARGO; 

SOFFA; MARKOWICZ, ano, p. 6833) 

Nesse sentido, a ideia relacionada à perspectiva inclusiva tem sido rodeada 

por uma série de equívocos. De acordo com Sassaki (1998, p.42), a concepção da 

inclusão escolar está muito além de apenas colocar o aluno dentro do espaço escolar, 

mas consiste em uma forma de garantir a homogeneidade do processo de ensino e 

aprendizagem, ou seja, contribui para uma nova forma de pensar a escola, trazendo 

várias transformações, tanto na concepção física, como na pessoal desses agentes 

envolvidos, inclusive no próprio aluno incluído. 

Desta forma, é possível destacar que o processo inclusivo consiste em um 

meio para modificar positivamente o ambiente escolar, trazendo adaptações físicas 

(para alunos cegos ou cadeirantes, por exemplo) e, também, mudanças no aspecto 

pessoal da comunidade escolar, aceitando que o outro é diferente e, por isso, não 

deve ser marginalizado, mas acolhido e tratado com respeito por todos. 

Sob esse enfoque, destaca-se a definição de Karagianis, Stainback e 

Stainback (1999, p.21) sobre a educação inclusiva, conforme os quais esta forma de 

educação consiste em uma: “prática da inclusão de todos – independentemente de 

seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou origem cultural – em escolas e 

salas de aula provedores, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas”. 

Corrobora com esse conceito verificar que a educação inclusiva se configura 

em um mecanismo de mudança em que há a busca de assegurar a concretização do 

direito à igualdade, fomentando a visão dos educadores, diretores, alunos e 

sociedade, que todos podem frequentar o mesmo ambiente e construir um processo 

de ensino e aprendizagem de qualidade garantindo o respeito para todos. 

Conceituada por Sassaki (1998) da seguinte forma: 

Um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus 
sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. 
(...) Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra exclusão, 
transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas. É oferecer o 
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desenvolvimento da autonomia, por meio da colaboração de pensamentos e 
formulação de juízo de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como 
agir nas diferentes circunstâncias da vida. (SASSAKI, 1998, p. 27) 

Desta forma, tendo em vista a presente conceituação apresentada, destaca-

se que não é suficiente apenas incluir o educando da educação especial no ensino 

regular comum. É preciso que os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem 

criem estratégias que visem construir o conhecimento, adequando e adaptando-os 

para este educando incluso. 

De igual maneira, a responsabilidade para que esta integralização se 

concretize não deve recair especificamente no aluno incluído, ou seja, não é ele que 

deve se incluir ao meio social, mas esse setor é que lhe deve garantir os mecanismos 

necessários para que tenham seus direitos assegurados. Segundo Mantoan (1998), 

não cabe ao indivíduo, exclusivamente, se adequar ao sistema, apontando que só por 

meio das práticas com viés inclusivo, é que se torna capaz de integrar esses 

educandos. 

Portanto, o objetivo da escola voltada à educação inclusiva é amplo, estando 

consubstanciado além da inserção desses discentes no espaço escolar. Sendo 

preciso uma transformação na estrutura social que vigora na contemporaneidade, 

buscando que as propostas educacionais e também as políticas públicas atendam a 

todos as pessoas, sem distinção em razão de suas características de forma negativa, 

contribuindo para surgir ainda mais desigualdades. 

Nesse sentido, o processo inclusivo reflete algo além da necessidade de tratar 

todos iguais, mas revela uma perspectiva acerca do contexto histórico e social 

daqueles que precisam serem incluídos. Conforme Camargo, Soffa e Markowicz (ano, 

p. 6834) por meio da inclusão evidencia-se “desigualdades e o desrespeito às 

minorias, reivindicando não só a mudança de estrutura física, mas também de 

concepções, pensamentos e planejamentos de sociedade”. 

Desta forma, tem-se procurado uma nova maneira de pensar a organização 

da sociedade, por meio da mudança de atitude nas próprias pessoas, fomentando a 

possibilidade de que estas revejam seus comportamentos e mudem suas atitudes, 

com a finalidade de perceber que todos devam serem tratados com respeito, 

independentemente de suas características pessoais, respeitando-os e evitando o 

preconceito e estereótipos. 
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Outrossim, incluir, em um primeiro momento, é voltar o olhar às crianças como 

seres humanos únicos e que se diferenciam, considerando, também, que o espaço 

escolar é plural, sendo que não se deve esperar o mesmo resultado para todos, mas 

buscar atingir o melhor resultado possível a partir de cada aluno, levando em conta 

suas qualidades e suas dificuldades. 

Desta forma, levando em consideração as diferenciações que revestem a 

natureza humana, bem como afastando qualquer forma de ideia voltada à segregação 

de um determinado grupo de pessoas, Soffa (ano, 6834) aponta que “não se justifica 

classificar um grupo de pessoas como sendo especial, justamente porque possuem 

deficits sensoriais motores, intelectuais, afetivos ou comportamentais”, porque todas 

as pessoas possuem melhor aptidão para alguma área, enquanto para outra 

encontram maiores dificuldades e nem por isso são classificadas como especiais e 

muito menos segregadas das demais. 

Diante disso, a noção de uma escola inclusiva não consiste em um favor aos 

alunos da educação especial, mas a finalidade de todo instituição de ensino, qual seja 

a abertura de suas portas para que todas as pessoas tenham acesso ao direito à 

educação, relacionando-se ao princípio basilar da escola, pois um espaço escolar que 

exclui não pode ser considerado como escola. A mesma deve se configurar como um 

local aberto a todas as crianças, não visando descartar ninguém, por conta de suas 

características, possibilitando o compartilhamento do conhecimento e a sua 

contribuição para o processo de ensino e aprendizagem. (MEIRIEU, 2005 apud 

AQUINO; AGUIAR, 2016) 

Dada essa importância da escola inclusiva, verifica-se a necessidade de voltar 

o olhar para a relevância de que haja uma adequação formação de professores para 

atender a esses alunos, os quais não devem se restringirem aos termos 

excessivamente técnicos sobre essas crianças, mas voltar um olhar humanitário às 

mesmas, aliando seus conhecidos à sua própria percepção, respeitando e 

valorizando-as. 

Ressaltando-se, ainda, que essa formação de docentes é relevante, mas não 

é o único investimento que solucionará os desafios para a concretização da educação 

inclusiva, porque esta questão além da formação técnica, mas é oriunda de um 

cenário histórico. Conforme preleciona Pletsch (2009, p. 145), para concretizar e 

entender o ensino inclusivo, é necessário levar em consideração diversos fatores, 
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entre eles os relacionados ao âmbito socioeconômico e cultural que essas crianças 

estão inseridas e a escola também, encontrando um ponto de equilíbrio. 

Além disso, a formação de professores deve estar focada em fazer com que 

esse docente busque compreender cada um dos institutos da educação especial 

(deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação) 

e suas representações sociais. Levando em consideração os recursos materiais e 

financeiros que têm à disposição para atendê-las. (PLETSCH, 2009, p.145) 

Desta forma, verifica-se que essa formação docente deve estar aliada às 

necessidades e desafios que se impõe no cotidiano escolar, de modo que esse 

educador tenha em sua formação voltada a saber manejar seus saberes, de modo a 

articulá-los, por meio de suas habilidades, por meio da ação e reflexão, envolvendo a 

teoria e a prática. 
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4 A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO ESCOLAR COMO FORMA DE ASSEGURAR 

DIREITOS À CRIANÇA 

As pessoas com deficiência por muito tempo foram marginalizadas do espaço 

social, bem como o Estado não previa políticas públicas para atendê-los, porque os 

viam como sujeitos que não contribuíam em nada para a sociedade, inclusive a família 

dessas pessoas as abandonavam em orfanatos ou hospitais psiquiátricos. Portanto, 

não eram vistos como cidadãos de direito e deveres. (GLAT, 2007) 

Nesse sentido, com relação à educação destinada às pessoas com deficiência 

ou características especiais, é possível destacar que ela se consolidou no Brasil como 

um espelho do pensamento social. Em primeiro momento, consoante Glat (2007, p.) 

foi pensada por meio de um modelo clínico, em que “os médicos foram os primeiros 

para despertar a necessidade de escolarização de indivíduos com deficiência que se 

encontravam misturados na população dos hospitais psiquiátricos”. 

A partir dessa perspectiva é possível enfatizar que optava-se por ocultar essas 

pessoas, colocando-as em hospitais psiquiátricos ou outras instituições em que não 

se fazia distinção entre as doenças ou anomalias e idade de cada indivíduo. Porque, 

nesse período, o poder público não os via como úteis para a sociedade e, por isso, 

não faziam jus ao olhar do Estado, visando políticas públicas para seu 

desenvolvimento. Tendo somente o enfoque clínico sobre eles. 

Em decorrência dessa visão clínica destinada a essas pessoas, Glat (2007, 

p.) destaca que todo atendimento destinado às mesmas tinham fins terapêuticos, 

inclusive as de caráter educacional. Sendo que “a avaliação e a identificação eram 

pautadas em exames médicos e psicológicos com ênfase nos testes projetivos e de 

inteligência e rígida classificação etiológica.” 

Nesse contexto, é possível extrair que o enfoque pedagógico não era muito 

levado em consideração, pois a maior parte dos trabalhos versavam sobre as funções 

fisioterapêuticas, fonoaudiólogas, psicólogas, psicopedagógicas e terapêuticas 

ocupacionais. Assim sendo, a educação era voltada apenas às tarefas diárias, visando 

que os sujeitos com deficiência pudessem ter autonomia nessas atividades, em que 

não era esperado que eles se desenvolvessem além disso, ficando restritos às 

mínimas tarefas cotidianas exigidas, o que perdurou por muitos anos no sistema 

educacional. 
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Em razão dessa perspectiva, constata-se que essa percepção da separação 

do ensino destinado às pessoas da educação especial só foi sendo alterada a partir 

do processo de redemocratização do país, com o advento da Constituição Federal da 

República Federativa do Brasil, de 1988, a qual trouxe vários dispositivos para 

justificar o ensino como um direito social do indivíduo, inclusive aqueles destinados às 

pessoas da educação especial. 

A Constituição Federal adotou como fundamentos da República a cidadania 

e a dignidade da pessoa humana, consoante artigo 1º, inciso II e III, bem como seus 

objetivos fundamentais a promoção do bem comum, dizimando qualquer forma de 

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma, conforme artigo 

3º, inciso IV, da mesma. (FÁVERO; PANTOJA; MANTOAN, 2004, p. 06) 

De igual forma, o artigo 5º, da CF/88, prevê o direito à igualdade, o qual 

estabelece que todos são iguais perante a lei, vedando qualquer forma de 

discriminação, assim como o artigo 205 estabelece que a educação é um direito de 

todas as pessoas, atribuindo ao Estado o dever garantir-lhes que é um dever do 

Estado, possibilitando que haja um desenvolvimento em plenitude, formando cidadãos 

e qualificado-os para o mercado de trabalho. (BRASIL, 1988) 

Outrossim, o artigo 206, inciso I, da CF/88, estabelece a “igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola”, sendo que este dever do Estado 

relacionado à garantia da educação, se dá por meio da garantia de acesso aos níveis 

mais elevados do ensino, bem como os relacionados às pesquisas, artísticos, levando 

em considerando a capacidade de cada sujeito. (BRASIL, 1988) 

Desta maneira, conforme salienta FÁVERO, PANTOJA e MANTOAN (2004, 

p.06) esclarece que a Lei Maior promove a garantia a todos à educação e ao espaço 

escolar, destacando que “toda escola, assim reconhecida pelos órgãos oficiais como 

tal, deve atender aos princípios constitucionais, não podendo excluir nenhuma pessoa 

em razão de sua origem, raça, sexo, cor, idade, deficiência ou ausência dela”. 

Corrobora com essa perspectiva a visão de Marin e Moraes (2012), os quais 

destacam que esse processo integrativo dos alunos da educação especial no ensino 

regular comum faz surgir novas demandas no espaço escolar, requerendo que seja 

repensada a prática pedagógica, visando um projeto que atenda às necessidades de 

todos os alunos, apontando que: 

O ingresso de sujeitos com essas características na escola comum conduziu 
à busca pela legitimação da inclusão escolar e à efetivação de um ensino de 
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qualidade para, de fato, todos os alunos. Daí a urgência na elaboração e 
proposição de outras ações pedagógicas para atender a novas demandas 
apresentas tanto pelos estudantes quanto por seus professores. (MARIN; 
MORAES, 2012, p.51) 

Portanto, a educação se demonstra como um direito fundamental de todo 

indivíduo, indistintamente, proporcionando a todos o acesso à escola e a possibilidade 

de o educador voltar o seu olhar para esses educandos, de modo a adequar a sua 

prática pedagógica, conciliando os alunos tidos como “normais” e aqueles 

considerados no conceito da educação especial. 

Frente ao exposto, apenas essa visão acerca da Constituição Federal, 

justificaria a necessidade e obrigatoriedade de garantir a educação a todos no ensino 

regular. Contudo, muitos ainda se opõem a essa prática, alegando que alunos com 

determinada deficiência, por exemplo, aqueles que possuem deficiência intelectual, 

alegando que esses não conseguiriam se adaptar a aquele destinado aos educandos 

sem deficiência. 

A previsão do art. 208, inciso III e art. 59, §2º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9394/96), estabelecem que esse ensino se dará 

preferencialmente no ensino regular, essa possibilidade de atendimento educacional 

especializado, o qual deve estar presente em todos os níveis do ensino. Dentro dessa 

perspectiva, relaciona-se os instrumentos que buscam eliminar barreiras que as 

pessoas da educação especial possam enfrentar. Assim sendo, exemplifica-se que 

seriam o uso dos recursos tecnológicos, braile, libras, entre outros. 

Nesse enfoque, esse atendimento deve ser garantido preferencialmente no 

ensino regular, mas também é possível que sejam realizados em outros 

estabelecimentos, de modo que se configure como uma forma de suprir ao processo 

de ensino e aprendizagem e não para substituir o ensino formal, contribuindo para o 

desenvolvimento do educando e não para segregá-los. 

De acordo com essa perspectiva, a educação especial antes vista como uma 

modalidade diferenciada do ensino regular, vem dando lugar a uma nova concepção. 

Consubstanciando-se em um ambiente que reconheça que o indivíduo é múltiplo, ou 

seja, dentro do espaço escolar há várias personalidades e identidades diferenciadas, 

sendo que essa riqueza, justamente por sua diversidade, é capaz de contribuir para o 

processo de ensino e aprendizagem. 
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Nesse âmbito, destaca-se que a nova concepção de educação especial visa 

vencer os obstáculos e as barreiras que eles podem enfrentar no espaço escolar. 

Assim, FÁVERO, PANTOJA e MANTOAN (2004, p. 11) a Educação Especial passa a 

ser compreendida “como modalidade que perpassa, como complemento ou 

suplemento, todas as etapas e níveis de ensino. Esse trabalho é constituído por um 

conjunto de recursos educacionais e de estratégias de apoio à disposição do aluno 

com deficiência”, de modo a proporcionar-lhes alternativas diversas para o 

atendimento, levando em consideração as necessidades de cada um desses sujeitos. 

De igual forma, a Convenção de Salamanca foi um importante marco a favor 

da educação inclusiva. Tal disposição consiste em um acordo internacional ratificado 

pelo Brasil, o qual ocorreu em 1994, na cidade de Salamanca, na Espanha. Esse 

acordo buscou evidenciar a necessidade em buscar o implemento de políticas 

públicas em vários setores, assim como os ligados à educação, a fim de que sejam 

atendidos todos os sujeitos de forma igualitária, sem levantar de modo pejorativo os 

aspectos relacionados as suas condições pessoais, socioeconômicas ou culturais, 

demonstrando a necessidade de incluir no ensino regular os alunos com necessidades 

educacionais especiais. (SANTOS; SANTOS, ano, p. 05) 

Nesse sentido, esta Declaração busca enfatizar que o ambiente escolar deve 

se adequar ao aluno nele matriculado, voltando suas práticas pedagógicas aos 

mesmos, a fim de que sejam supridas suas necessidades de modo satisfatório e 

igualitário para todos os indivíduos nela inseridos. Sendo assim, uma escola inclusiva 

seria aquela que tem como foco promover a convivência entre as pessoas com 

deficiência e sem deficiência, sem distinções de qualquer forma. 

Além disso, outro tratado de muita relevância para a educação foi a 

Convenção de Guatemala, conhecida como Convenção Interamericana para a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de 

Deficiência, em Guatemala. Sendo que a mesma evidencia a que é vedada qualquer 

forma de tratamento desigual às pessoas levando em consideração as suas 

deficiências. (SILVA; SILVA, p. 10) 

Outrossim, esta convenção define o conceito de discriminação como sendo 

toda forma de diferenciar, excluir ou restringir o acesso a algum bem, direito ou 

liberdades fundamentais, tendo por base a “deficiência, antecedente de deficiência, 
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consequência de deficiência anterior ou percepção de deficiência presente ou 

passada” (SILVA; SILVA, 2012, p.15) 

Desta forma, verifica-se que essas legislações ordinárias, tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil e o texto da Constituição Federal, além de outros 

atos normativos são fundamentais para garantir o direito à educação para todos, 

inclusive aqueles com deficiência, não permitindo que eles sejam marginalizados e 

nem diminuídos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nesse estudo realizado, foi possível constatar que a Síndrome de 

Down consiste na presença dos 47 cromossomos ou invés dos 46 tidos como normais, 

a qual tem sido vista como um dos defeitos congênitos mais comuns no mundo, 

ocorrendo de igual modo em meninas e em meninos, independente da etnia, classe 

econômica e nacional, podendo ocorrer em qualquer ambiente. 

Desta forma, foi possível perceber a necessidade de o espaço escolar estar 

apto a receber essas crianças, eliminando qualquer forma de barreira para o 

desenvolvimento e processo de ensino e aprendizagem desses discentes, sejam elas 

de ordem física, social ou relacionada à formação do profissional que atua com os 

mesmos. 

Portanto, a proposta da educação inclusiva se demonstra como um importante 

meio para assegurar o direito à educação dessas crianças, permitindo que elas 

tenham um ambiente escolar de qualidade e que sejam respeitadas por todos os 

agentes, independentemente de suas características ou necessidades. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho busca compreender através de um método bibliográfico o 

percurso da Educação à Distância (EaD) no Brasil, ressaltando desde as primeiras 

formas de transmissão do conhecimento até o seu desenvolvimento tecnológico, 

ações de políticas públicas educacionais elaboradas para esta modalidade de ensino, 

bem como explorar as perspectivas e possíveis caminhos para o futuro da EaD no 

contexto da educação brasileira. 

O desenvolvimento da pesquisa tem como relevância buscar, através de sua história, 

a compreensão de todas as implicações educacionais e sociais que a EaD 

proporciona, buscando contribuir para divulgar a importância da aceitação das novas 

tecnologias como um processo de mudança no ensino/aprendizagem oferecendo 

novas oportunidades educacionais, oportunizando ampliação da inclusão sócia 

econômica da população. 

Palavras Chaves: Políticas Públicas. Educação a Distância. Inclusão Social. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa discorre sobre a Educação a Distância como um 

instrumento de inclusão social, o qual foi criado para poder suprir as necessidades 

humanas no ponto educacional, para encurtar distâncias e levar ensino para qualquer 

lugar e hora, referencia-se nesta pesquisa programas elaborados de políticas públicas 

educacionais voltadas para esta modalidade de ensino. 

Assim a proposta deste artigo é analisar em uma pesquisa bibliográfica á 

temática EaD o qual proporciona democraticamente ensino de nível superior a 

milhares de pessoas fazendo com que seja mediado por tecnologias, onde 

professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente. 
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Com o avanço tecnológico este colabora no nosso dia a dia, otimizando nosso 

tempo no percurso de casa até o local de ensino, pois esse modelo de ensino nos dá 

a liberdade de aprendermos no comodismo e conforto do nosso lar, através dos 

recursos tecnológicos. Outros benefícios associados à EaD são a moderação no ritmo 

de estudo, interação com pessoas de diferentes culturas e experiências profissionais. 

Nesta modalidade de ensino, devido a sua enorme flexibilidade de tempo e 

espaço, cada vez mais os pesquisadores se preocupam com a qualidade de ensino, 

haja vista que, ao contrário do curso presencial o professor não está visualizando 

pessoalmente o avanço educacional do aluno.  

Mais do que o sujeito ‘autônomo’, ‘autodidata’, a sociedade hoje requer um 
sujeito que saiba contribuir para o aprendizado do grupo de pessoas do qual 
ele faz parte, quer ensinando, quer mobilizando, respondendo ou 
perguntando. É a inteligência coletiva do grupo que se deseja pôr em 
funcionamento, a combinação de competências distribuídas entre seus 
integrantes, mais do que a genialidade de um só (AZEVEDO, 2001). 

Na EAD o ambiente de aprendizagem é totalmente virtual, sendo necessário 

dispor de ferramentas tecnológicas para constante interlocução entre aluno/professor, 

proporcionando as interações necessárias ao processo de aprendizagem.  

Para uma melhor compreensão desta pesquisa, buscando construir um 

conhecimento de forma responsável consciente e crítico faz necessário primeiramente 

compreender como se defini a Educação à Distância por alguns autores. 

A EaD segundo Moran (2002), é definida como processo de 
ensino/aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos 
estão separados espacial e/ou temporalmente. É ensino/aprendizagem onde 
professores e alunos não estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem 
estar conectados, interligados por tecnologias, sendo a internet atualmente a 
principal ligação. 

Para Moore (2007) a “Educação à Distância é um conjunto de estratégias 

educativas baseada na educação por correspondência; estudo em casa; estudos 

externos; ensino á distância”. Este autor caracteriza a Educação á Distância como 

separação física entre professor e aluno, que a distingue do ensino presencial; 

exigindo maior organização educacional (planejamento, sistematização, plano, 

projeto, organização dirigida, etc). 

Para o MEC a Educação à Distância é a modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com 

a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 
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Esta definição está no Decreto 5.622, de 19.12.2005 (que revoga o Decreto 2.494/98), 

que regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/96 (LDB). 

As definições acima longe de se observar que a EAD é uma modalidade 

descolada, busca mostrar o quanto esta modalidade deve ser estudada e observada 

quanto à qualidade, no entanto para a efetividade é necessário implantar políticas 

pública específica. Destaca-se na seção abaixo os incentivos do governo quanto a 

este ensino bem como discorre sobre o seu histórico quanto a políticas públicas 

educacionais elaboradas para esta modalidade de ensino. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

As políticas públicas refletem a ação direita do Estado na sociedade e têm 

como objetivo principal a promoção do bem comum, sendo este entendido como uma 

ação coletiva para alcançar interesses que são comuns à totalidade dos indivíduos e 

que seja capaz de conquistar benefícios. 

No entendimento definido por Gobert e Muller (1987) e trazido por Hofling 

(2001) políticas públicas são entendidas como o Estado em ação, é Estado 

implantando um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para 

setores específicos da sociedade. Portanto um programa é um desdobramento de 

uma política e o projeto de uma unidade em ação. 

O estado liberal é dividido tradicionalmente pelos poderes legislativo, 

executivo e judiciário. Sua função política é promover a paz social, gerindo a 

administração pública e aplicando os recursos na satisfação das necessidades 

coletivas.  

A função social promove a melhoria das condições de vida e de bem-estar da 

população. Já a económica pretende-se que estabilize a economia e garanta o seu 

bom funcionamento, promova o crescimento e desenvolvimento económico. 

O estado é uma comunidade humana fixada num território e que, dentro das 

suas fronteiras, institui uma forma de organização do poder político soberano com o 

fim de garantir a segurança, a justiça e o bem-estar económico e social. 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: ASPECTOS 

HISTÓRICOS, CONCEITUAIS E INCLUSÃO SOCIAL 

O Brasil é um país com alto índice de desigualdade, que para ser diminuído 

são necessárias políticas públicas que objetivam aumentar a escolaridade da 

população, melhorar o crescimento econômico, investir em programas sociais e como 

consequência melhorar a distribuição de renda da população. 

Portanto com um olhar sobre as redes nos permite observar e analisar como 

a internet pode contribuir imensamente para o acesso a informação, a geração de 

conhecimento e a formação social do indivíduo. 

Neste sentido percebe-se que o governo está começando a despertar para o 

uso das TIC´s, principalmente a internet, nos processos educacionais o que colabora 

para diminuir a desigualdade em nosso país ainda que, lentamente. 
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Assim a partir de 20 de dezembro de 1996, com a promulgação da Lei 9.394, 

que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação a Distância passou 

a ser considerada alternativa regulamentada de prestação educacional aos 

brasileiros. Nos dias atuais a educação de qualidade, passa a ser direito do cidadão 

e dever do Estado e da Sociedade. 

Conforme Neto (2002), “as propostas educativas comprometidas com a 

superação da distância, que se chamaram ensino por correspondência e tele-

educação, passam a assumir a responsabilidade de ser educação”. 

A base legal para a modalidade de educação a distância foi estabelecida pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº. 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996), que foi regulamentada pelo Decreto Nº. 5.622 publicado no D.O.U de 20 de 

dezembro de 2005 (que revogou o Decreto Nº. 2.494, de 10 de fevereiro de 1988, e o 

Decreto Nº. 2.561, de 27 de abril de 1998) e definida na Portaria Ministerial Nº. 4.361, 

de 2004.  

A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, da Diretrizes e Bases da Educação 

nacional estabeleceu em seu Art. 80, no Título III: das disposições Gerais – Que a 

educação á distância será oferecida por instituições especificamente credenciadas 

pela União; e que caberá à União regulamentar requisito para realização de exames, 

para registro de diplomas relativos a cursos de educação à distância. 

A Educação a Distância foi alvo de expressivas políticas públicas sendo que, 

só partir de 1996 o tema da EAD se converteu em quatro artigos, conforme Art. 80 da 

Lei n° 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que compõem um 

capítulo específico: o primeiro determina a necessidade de credenciamento das 

instituições; o segundo define que cabe a União a regulamentação dos requisitos para 

registro de diplomas; o terceiro disciplina a produção; e o quarto faz referência a uma 

política de facilitação de condições operacionais para apoiar a sua implementação.  

Já em 1997 um grupo de especialista foi formado para criar a regulamentação 

do artigo 80 da LDB. Como resultado desse trabalho, surgiram os Decretos n° 2.494 

e 2.561, respectivamente, e a portaria n° 301, formando o conjunto de instruções para 

obter o credenciamento do MEC para a oferta de cursos de graduação à distância.  

Em abril de 2001, o Conselho Nacional de Educação editou a Portaria n° 01, 

que disciplina a oferta dos cursos de pós-graduação a distância nos país, fixa limites 
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e estabelece exigências para o reconhecimento de cursos á distância ofertadas por 

instituições estrangeiras. 

Como incentivo para EaD o governo criou diversos formas de programas os 

quais dentre estes citamos alguns: 

Telecurso 2000: programa educacional supletivo à distância dirigido a jovens 

e adultos que pretendem cursar o ensino fundamental e o ensino médio, desenvolvido 

pela Fundação Roberto Marinho; Rede Nacional de Pesquisa e Inovação em 

Tecnologias Digitais (Renapi): projeto que tem como objetivo promover o 

desenvolvimento de tecnologias digitais prioritariamente na área de educação; 

Programa Banda larga nas escolas (PBLE): tem o objetivo de conectar as escolas 

públicas urbanas á Internet; Programa Universidade aberta do Brasil (UAB): tem o 

objetivo de reduzir as desigualdades não oferta de ensino superior e desenvolver um 

amplo sistema nacional de educação superior à distância. 

As políticas públicas de educação a distância têm como objetivos a 

democratização da educação, impulsionando a formação superior em todo o país. 

 

2.2 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NO BRASIL: ABORDAGEM HISTÓRICA 

A chegada do capitalismo causou mudanças em todas as áreas da sociedade, 

com a educação não foi diferente, dentre inúmeras mudanças destaca-se a “criação 

e expansão do sistema universitário, ampliação do ensino público de nível básico e 

da rede particular e o surgimento da educação infantil e de jovens e adultos” (PRADO; 

ROSA, 2008). O nascimento da EaD se dá com a consolidação da globalização, onde 

se estabelece uma “nova configuração mundial” influenciada pelas regras do 

neoliberalismo. Foi neste contexto histórico que nasceu a EaD, cujo objetivo era 

romper com as estruturas arcaicas que existiam e ainda existem em determinadas 

redes e instituições de ensino.  

É comum associar a educação à distância com o computador, mas ao 

contrário do que muita gente pensa, esta modalidade de ensino é muito antiga e está 

presente na sociedade muito antes do uso do computador e da tecnologia.  

A EaD pode ser entendia através de três gerações, sendo a primeira geração 

definida pelo ensino por correspondência surgindo no século XIX; a segunda já 

introduz novas mídias como televisão, rádio, fitas de áudio, vídeo e telefone 
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caracterizadas como universidades abertas; e a terceira geração marcada pelo 

surgimento da internet e novas tecnologias. 

As primeiras iniciativas de ensino a distância datam em 1982 quando nos 

Estados Unidos a Universidade de Wisconsin, a Penn State University e a Chicago 

University ofereceram cursos de formação universitária destinados principalmente aos 

que moravam em áreas rurais.   

Com a evolução das tecnologias, especialmente o Rádio e a Televisão, nos 

anos 60 estas e outras universidades da América do Norte e Europa propiciaram o 

desenvolvimento de cursos à distância em muitas outras habilitações. 

A partir daí, os cursos à distância foram adotados em quase todos os países 

do mundo, sendo oferecidos através de rádios, televisões e através de 

correspondências, tendo o objetivo de educar, capacitar, treinar ou somente informar 

as pessoas que residiam distantes dos grandes centros. 

No Brasil, a Educação à distância nasceu no ano de 1900, mais 

especificamente em 1904 com as escolas internacionais, instituições privadas que 

ofereciam cursos por correspondências nas áreas técnicas, não sendo necessário 

nenhum outro conhecimento anterior de escolarização. Por volta de 1920, foram 

registradas as primeiras experiências de educação à distância via rádio. Em 1923, a 

Fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, visando á educação popular, 

transmitia programas de literatura, radiotelegrafia e telefonia e línguas. 

Na década de 30 outras formas de educação à distância foram criadas, 

principalmente pela Marinha e Exército, além da criação do Instituto Rádio Monitor em 

1939 e do Instituto Universal Brasileiro, fundado em 1941. Estes dois institutos 

ofereciam cursos à distância por meio de correspondência, CD e DVD-ROM e via 

Internet. A Educação à Distância começou a se desenvolver de forma satisfatória, 

principalmente com o apoio do rádio.     

Porém, nos anos 60 esta modalidade de ensino sofreu momentos de ruptura 

devido à ditadura militar que passou a atuar no país. Superada esta ruptura, já na 

década de 1970 foram criados projetos e programas educativos financiados pelo 

governo, como por exemplo: os Telecursos 1º e 2º graus, iniciativas da Rede Globo 

de Televisão, o Projeto Minerva transmitido via rádio criado pela Portaria 408 que 

determinava a transmissão de programação educativa em caráter obrigatório, por 

todas as emissoras de rádio do país, sendo cinco horas semanais ou 30 minutos 
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diários, de segunda a sexta-feira, ou setenta e cinco minutos aos sábados e domingos. 

Sendo então iniciada em cadeia nacional a série de cursos do Projeto Minerva, 

irradiando os cursos de Capacitação Ginasial e Madureza Ginasial, produzidos pela 

Feplam e pela Fundação Padre Anchieta, O Projeto Logos (material impresso) e o 

Projeto Saci que possibilitava a conclusão dos estudos para o Curso supletivo “João 

da Silva”, sob o formato de telenovela, para o ensino das quatro primeiras séries do 

1º grau. Em 1971 a ABT – Associação Brasileira de Tele-Educação, já capacitava os 

professores através de correspondência. 

Nos anos oitenta acontece a reestruturação do Sistema de Tele-educação, 

especialmente entre 1988 e 1991. Em 1995 o Departamento Nacional de Educação 

criou o CEAD (Centro Nacional de Educação à Distância), um setor destinado 

exclusivamente a EaD. 

O ano de 1990 ficou marcado pela criação da Lei 403/92 a Universidade 

Aberta de Brasília que implantou o ensino superior englobando tanto a graduação 

como a pós-graduação, pois até este período, a modalidade da Educação à Distância 

era utilizada principalmente para ofertar cursos livres de iniciação profissionalizante, 

dentro do conceito de educação aberta e com os recursos do ensino por 

correspondência; e para ofertar cursos supletivos, focados na complementação de 

estudos nos níveis de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, utilizando materiais 

impressos e aulas transmitidas por televisão, em programas de telecurso. 

 Somente a partir de 1994, com a expansão da Internet junto às Instituições 

de Ensino Superior (IES), e com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional (LDB), em dezembro de 1996, que oficializa a EaD como 

modalidade válida e equivalente para todos os níveis de ensino. 

Em 1996 surgem os primeiros cursos de mestrado oferecidos com o uso de 

videoconferência, integrando universidade e empresa com tecnologia digital e 

interatividade completa em áudio e vídeo, isso porque a Educação à distância não 

estava direcionada exclusivamente a formação acadêmica, mas também a formação 

técnica, muito utilizada pelas empresas que proporcionavam aos funcionários cursos 

de capacitação.  

Em 1997, universidades e centros de pesquisa públicos e privados completam 

o ciclo de aprendizado para gerar ambientes virtuais de aprendizagem. Em 1998 tem 
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início à oferta de cursos de pós-graduação lato sensu via internet, demarcando o 

nascimento da Universidade Virtual no Brasil. 

No entanto, o uso das Novas Tecnologias para a oferta de cursos on-line, 

ainda não se constitui como peça fundamental para ampliação do atendimento e 

promoção da democratização do ensino superior, buscando o ingresso de parcelas 

da população até então impedidas de cursar o nível superior. Dados do Censo do 

Ensino Superior Brasileiro, divulgados pelo Ministério da Educação em Novembro de 

20021 mostra que, 87% das residências de classes média e média alta tinham acesso 

à Internet, e apenas 12% das demais faixas de renda, isso significa que se a Educação 

à Distância dependesse somente da internet, muitas pessoas de classes menos 

abastadas ficariam de fora desta oportunidade. Portanto o uso da videoconferência 

permanecia restrito a setores de ponta em empresas de grande porte. Estas clientelas 

já são atendidas pela universidade tradicional, com o ensino presencial. 

Até dezembro de acordo com o censo demográfico, 25 das 1.391 Instituições 

de Ensino Superior do país já estavam credenciadas pelo Ministério da Educação para 

oferecer educação superior á distância, 13 delas autorizadas a oferecer cursos de 

licenciatura para complementar a formação de professores leigos atuando no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Estes cursos foram implementados principalmente com 

uso de mídia impressa e instalação de unidades de apoio para oferta de biblioteca e 

tutoria presencial à clientela localizada em pequenas e médias cidades do interior do 

país. Nestas localidades o acesso à Internet não estava ainda disponível nas escolas 

onde atuavam os professores matriculados nos cursos. Nos centros de apoio que 

contavam com acesso à Internet, ela é utilizada como recurso de integração 

administrativa pela coordenação dos cursos e como mídia complementar pelos 

alunos. 

A Universidade Virtual no Brasil, com a oferta de cursos superiores on-line ou 

por videoconferência, caracterizando o uso intensivo de novas tecnologias, ocorre 

majoritariamente na oferta dos programas de pós-graduação à distância. São 

produtos direcionados para clientelas corporativas, com atendimento in company. As 

novas tecnologias foram utilizadas também para a criação de Universidades 

Corporativas, com a oferta de programas de capacitação, treinamento e 

                                                             
1 Censo Brasileiro do Ensino Superior de 2002. 
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aperfeiçoamento da mão-de-obra interna das maiores empresas públicas e privadas 

instaladas no país. 

 

2.3 CRESCIMENTOS, AVANÇOS E DESAFIOS: INCLUSÃO SOCIAL 

O ensino superior à distância brasileiro tem seu ápice na década de 90 por 

iniciativa direta das universidades tradicionais da época. No mesmo período ocorrem 

as primeiras experiências do uso intensivo de novas tecnologias, a internet e a 

videoconferência. É neste cenário que a educação à distância no ensino superior 

surge no país, proporcionando interatividade e acessibilidade crescentes.  

Ao final de 20012, registram-se os primeiros alunos graduados da EaD, neste 

ano o país contava com 10 instituições que ofereciam 16 cursos. No ano seguinte o 

número de instituições que ofertavam esta modalidade de ensino já somava 25, 

somando um total de 40.714 alunos matriculados. No ano de 2003 o número de alunos 

que concluíram os estudos foi de 4.005, este número representa mais que o dobro do 

ano anterior. E o número de instituições que ofertavam esta modalidade de ensino já 

somavam 37 entre públicas e privadas, oferecendo um total de 52 cursos. Em 2004 já 

subiam para 45 instituições que ofertavam 107 cursos. De 2005 a 2008 o número de 

instituições que ofertavam cursos à distância subiu de 64 para 115, em número de 

matriculados no ano de 2005 somavam 114.642 este número subiu para 463.093 no 

ano de 2008. Até o ano de 2008 o ensino à distância obteve crescimento contínuo, a 

cada ano que passava subia o número de instituições que ofereciam cursos à 

distância assim como a procura, cada vez maior. No ano de 2009 o número de alunos 

ingressantes caiu 28% contrariando a tendência a que vinha caminhando, esta queda 

foi registrada principalmente nas universidades públicas, porém, esta queda ficou 

restringida aquele ano, pois no ano seguinte, 2010 os índices voltaram a subir, 

principalmente nas universidades privadas que alcançava quase um milhão (930.179) 

de alunos matriculados.  

Dados mais atuais de acordo com o senso de 2014 realizado pelo Centro de 

Tecnologia e Sociedade da escola de Direito Rio da Fundação Getúlio Vargas (CTS 

FGV), buscou pesquisar como estava o cenário da EaD no Brasil e na oferta de um 

mapeamento das principais tendências abrangendo todos os níveis educacionais do 

                                                             
2Dados Fornecidos pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
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sistema formal de ensino tendo um total de 241 instituições participantes as quais 

ofertam esta modalidade de ensino. 

Diante destes números é possível observar que esta nova modalidade de 

educação está atingindo inúmeros campos da sociedade, independente de classe 

social proporcionando ao ser humano e a sociedade como um todo, um potencial com 

maior rapidez do processamento da informação agilizando o acesso, disponibilizando 

o intercâmbio e transformando a informação. 

Inúmeras são as vantagens de fazer um curso à Distância, comodidade e 

flexibilidade são as principais características desta modalidade, nela o aluno pode 

decidir seu próprio ritmo de estudo, isso representa talvez a maior conveniência para 

a sociedade contemporânea, principalmente para o estudante adulto que trabalha em 

tempo integral e tem obrigações que não podem ser adiadas em favor dos estudos. 

Essa flexibilidade vem de encontro à sociedade do século XXI, não só no 

enfoque das novas tecnologias, mas sim, ao cotidiano principalmente dos grandes 

centros urbanos, estando diretamente relacionadas ao tempo e a locomoção, 

diminuindo assim a exposição a fatores estressantes. 

A Educação à Distância também é um meio de inclusão social, principalmente 

no que se refere à inclusão de pessoas com necessidades especiais, estas que por 

algum motivo ou físico, dificultando sua locomoção até a universidade, ou mental 

dificultando o acompanhamento do ritmo de estudo do curso presencial, por vezes, 

ficam sem fazer um curso superior ou técnico, ou até mesmo abstém-se de concluir o 

ensino médio, isso acarreta inúmeros problemas, principalmente no que se refere a 

qualificação para  o mercado de trabalho, que além da deficiência, este indivíduo não 

está qualificado, dificultando seu ingresso ao mercado de trabalho.  

Para estas pessoas a EaD veio como mecanismo eficaz para superar estas 

dificuldades, pois através desta modalidade de ensino é possível se capacitar sem 

tantos transtornos, como por exemplo, o transporte até a universidade, entre outros.  

Outro ponto a ser considerado é que a EaD deixou o ensino em todos os seus níveis 

mais democrático, até mesmo as pessoas que residem em lugares mais isolados tem 

acesso à educação, principalmente num país extenso como o Brasil onde existem 

vários locais de difícil acesso, que inviabilizam o acesso à educação presencial, pois 

de sua residência até a universidade demorariam horas, a EaD proporciona a “ida” a 
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universidade até estes alunos, que desejam estudar, mas que devido à distância ficam 

impedidos de concluir os estudos.  

Com tantas vantagens a educação à distância possibilita ir além da 

graduação, ela proporciona ao estudante, a oportunidade de se qualificar cada vez 

mais, de fazer uma pós-graduação, mestrado e ir cada vez mais além de seus planos, 

superando cada vez mais suas dificuldades. 

O sucesso da Educação á Distância para PRADO; ROSA (2008) está na 

“possibilidade de acesso em todos os níveis de ensino, a ênfase ao aluno, à alternativa 

para a democratização do acesso, o respeito ao ritmo individual”, possibilitando um 

aprendizado mais prazeroso, caminhando no ritmo natural do aluno, que pode de 

forma organizada estabelecer suas metas e alcançá-las de forma gradual, e 

responsável.  

Ainda assim, existem alguns desafios a serem vencidos um deles, é a 

superação do preconceito que muitas pessoas têm em relação a esta modalidade de 

ensino, isso acontece por falta de conhecimento, e a ideia inicial quando se fala em 

ensino à distância é de um ensino mais fraco, fácil sem muita cobrança, ou algo 

parecido. Outro desafio está na inevitável comparação que fazem entre a educação a 

distância com o ensino presencial, é a ideia de que o ensino presencial é mais difícil 

porque diariamente o aluno vê o professor, e este está diretamente observando o 

desempenho do aluno. 

Porém a superação destes preconceitos concentra-se na divulgação desta 

modalidade, mostrando que mesmo à distância preserva-se a mesma qualidade do 

curso presencial, evidenciando que o grande objetivo da EaD é a possibilidade de 

acesso a um ensino de qualidade, onde muitas vezes torna-se impossível por diversos 

motivos, entre eles a obrigatoriedade de presença em local e horário pré-determinado, 

dificuldade de deslocamento etc, que o curso presencial exige, dificuldades estas que 

impossibilitariam a realização de um estudo/curso. Portanto, a medida inicial para o 

fim deste preconceito está nas pessoas que estão diretamente ligadas a esta 

modalidade de ensino, pois só com a divulgação será possível superar este 

preconceito. 

A Educação de forma geral, tanto presencial como à distância, passam por 

sucessivas avaliações, é uma forma de investigar e analisar a qualidade de ensino 

que está sendo oferecida aos estudantes independente da forma de estudo. No 
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passado a avaliação era vista como mecanismo de julgamento, mas atualmente existe 

uma grande preocupação por parte dos educadores sobre como fazer esta avaliação, 

tanto na sala de aula presencial como na sala de aula virtual, para desenvolve-las é 

necessário definir prioridades, escolher métodos e procedimentos compatíveis. 

Existem avaliações que não funcionam, um dos motivos pode-se atribuir por sua falta 

de utilidade, como no caso da realizada só no final de um projeto. Pode até mostrar 

resultados, mas não tem influência na melhoria do processo em andamento, ou seja, 

a melhoria atingirá somente os futuros estudantes.  

Conforme Patton (2004) “enfatiza que um dos pontos mais importantes sobre 

avaliação é a sua internalização, sua valorização como algo necessário e útil”. 

Justifica que, há uma certa rejeição à avaliação, isso acontece porque as pessoas não 

percebem a sua utilidade.  

Este sentido útil da avaliação educacional envolve vários aspectos, dentre 

eles, a definição de objetivos, critérios básicos e específicos, procedimentos 

adequados, visando uma melhoria do objeto da avaliação/cursos avaliados e a 

tomada de decisões.  Estas avaliações se fazem necessários devidos aos atuais 

desafios que a Educação à Distância tem, principalmente com a eficácia da 

aprendizagem e do ensino, o qual no contexto atual envolve também interagir com 

outras pessoas e diferentes níveis sociais.  

Portanto, a avaliação é uma importante ferramenta para apontar os erros e 

acertos dos alunos e professores-tutores no processo de ensino-aprendizagem na 

modalidade EaD, pois seu grande objetivo é orientar os estudos e esforços dos 

professores e alunos no decorrer do processo de aprendizagem, buscando identificar 

as deficiências e reformular os trabalhos visando aperfeiçoá-los. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa foi relatar sobre a Educação à Distância desde as 

primeiras formas de transmissão dos conhecimentos que se tem através da história 

até, a sua regulamentação o qual se apresenta como potencialidade concreta de 

ampliar o acesso à educação, como alternativa de democratização da educação e do 

conhecimento. 

Talvez isso, reforçando suas relações com a educação continuada, possa 

estabelecer cada vez mais referenciais com o surgimento de sistemas educacionais 

mais abertos, flexíveis e ágeis. 

Portanto o processo educacional pode utilizar da formação de comunidades 

virtuais, para desenvolver o ensino composto por várias estratégias com conteúdo de 

apoio ao processo de ensino aprendizagem. 

Aprender ensinar a distância assim como presencialmente implica em 

internacionalizar a ação de apoio pedagógico, desenvolvendo ações capazes de 

efetivamente concretizar este apoio, numa relação mais dialógica com professores e 

alunos, formando uma rede em que os aspectos da interatividade são reforçados e a 

autonomia valorizada. 

Para Moran (2002): “com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos 

simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes 

professores e alunos”. 

O aluno de Ensino à Distância possui perfil diferenciado do aluno de curso 

presencial, isso devido ser o único responsável pela construção do conhecimento, 

devido esta responsabilidade sua dedicação, autodisciplina, motivação e interesse 

pelo curso devem ser redobrados. Mas mesmo estando distante física e 

geograficamente o aluno, o professor e seus colegas de turma, não estuda sozinho, 

pois seu estudo conta com a mediação e interação com o professor e os colegas 

proporcionados pelos ambientes virtuais.   

Esse conceito da aprendizagem tecnológica tem a ver com o conceito de 

desenvolvimento humano como um todo, em suas diferentes áreas: área do 

conhecimento, de sensibilidade, de competências e de atitudes ou valores. Tem a ver 

com o conceito de totalidade que precede a realidade do ser humano em qualquer 

momento, idade, estado ou circunstância de sua existência. Tem a ver com um 

fenômeno que esta acontecendo a todo instante em nossas vidas, nos mais diferentes 
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aspectos, inclusive em nossas vivencias acadêmicas, como a interação aluno e 

professor.  Essa concepção da aprendizagem tecnológica toma-nos a todos de uma 

tal maneira que nos faz continuamente aprendizes, ou seja, continuamente no 

processo da evolução do desenvolvimento. 

Portanto deve-se criar ambiente que estimule o aprendizado, contribuindo 

para um caminhar de forma prazerosa para conhecimento, através da interação 

construindo um novo rumo para a educação do XXI. 

O desenvolvimento desses espaços flexíveis de ensino-aprendizagem é o 

grande desafio da EaD, esse trabalho de pesquisa percorrendo esse percurso, 

mostrando e enfocando aspectos da Lei que a regulamentou, ressaltar a importância 

e o caráter inovador, e sem caminho de volta do ensino a distância, onde devemos 

buscar e acreditar como sendo uma alternativa para diminuir a segregação social e 

econômica, buscando acima de tudo uma educação de qualidade. 

As universidades, para que possam estar comprometidas com a qualidade do 

processo educativo e de fundamental importância formar recursos humanos com nível 

ético e moral juntamente com a evolução tecnológica, desenvolvendo e aplicando 

tecnologias próprias, cobrindo as novas demandas, tentando superar a situação de 

serem simples importadores e consumidores de informação e tecnologia.  

É preciso planejar a aplicação de novas tecnologias nas diferentes áreas da 

educação superior, a fim de tomar decisões adequadas que possa garantir as relações 

custo benefício garantindo assim sua produtividade eficiência. 
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SÍNDROMES E TRANSTORNOS NA EDUCAÇÃO: A INCLUSÃO DE 
CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Jessica Aline Fernandes da Silva 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de Conclusão de Curso tem como enfoque a inclusão escolar de 

crianças com Síndrome de Down nos anos iniciais do ensino fundamental. A 

relevância desta pesquisa se concreta no fato de voltar o olhar para pessoas que são 

marginalizadas da sociedade e possuem dificuldade no processo de ensino e 

aprendizagem, assim, podendo contribuir para o trabalho da comunidade científica e 

também dos professores que atuam nessa área. A questão norteadora consistiu em 

responder: Como promover o processo de inclusão nos anos iniciais do ensino 

fundamental, de crianças com Síndrome de Down? O objetivo geral buscou 

compreender como concretizar a inclusão de crianças com Síndrome de Down, nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Os objetivos específicos buscaram conceituar a 

Síndrome de Down e suas características, apontar a importância da educação 

inclusiva nas séries iniciais e estudar os principais desafios enfrentados pelos 

professores nessa etapa para incluir as crianças com Síndrome de Down. A 

metodologia de pesquisa correspondeu a uma pesquisa bibliográfica, com revisão da 

literatura de artigos, livros, teses e dissertações, filtrando os trabalhos publicados nos 

últimos trinta anos, em buscas na internet e na biblioteca da instituição. 

Palavras-chave: Inclusão escolar; Séries inicias; Síndrome de Down. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação inclusiva, no atual contexto social, tem se mostrado não apenas 

como um fim social, mas como a concretização de efetivação de vários direitos 

assegurados pela legislação brasileira. 

Diante disso, a relevância desta pesquisa se concreta no fato de voltar o olhar 

para pessoas que são marginalizadas da sociedade e possuem dificuldade no 

processo de ensino e aprendizagem, assim, podendo contribuir para o trabalho da 

comunidade científica e também dos professores que atuam nessa área. 
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Nesse sentido, o presente trabalho teve como escopo compreender quais são 

os desafios para o educador concretizar, nas séries iniciais do ensino fundamental, a 

inclusão de crianças com Síndrome de Down, a fim de que haja um processo de 

ensino e aprendizagem de qualidade. Tendo como questão norteadora: Como 

promover o processo de inclusão nos anos iniciais do ensino fundamental, de crianças 

com Síndrome de Down? 

O objetivo geral buscou compreender como concretizar a inclusão de crianças 

com Síndrome de Down, nos anos iniciais do ensino fundamental. Os objetivos 

específicos buscaram conceituar a Síndrome de Down e suas características, apontar 

a importância da educação inclusiva nas séries iniciais e estudar os principais desafios 

enfrentados pelos professores nessa etapa para incluir as crianças com Síndrome de 

Down. 

A metodologia de pesquisa correspondeu a uma pesquisa bibliográfica, com 

revisão da literatura de artigos, livros, teses e dissertações, filtrando os trabalhos 

publicados nos últimos trinta anos, em buscas na internet e na biblioteca da instituição.  
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2 SÍNDROME DE DOWN: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS 

Por muito tempo, ao longo da história da humanidade, as pessoas que 

apresentavam algum tipo de deficiência ou transtorno eram marginalizadas da 

sociedade, vigorando uma espécie de política higienista, em que esses indivíduos 

eram abandonas ou até mesmo eliminados da esfera social. 

Foi só com o passar do tempo, que esse assunto começou a ser visto sob um 

novo viés, atrelado às concepções cristãs em que tais condições eram tratadas pela 

caridade, os quais buscavam ser vistos com bons olhos pelo divino ou, ainda, 

entendiam que essa condição era atribuída como castigo de Deus àqueles que eram 

acometidos por tais males (MIRANDA, 2003). 

Nessa perspectiva, o presente objeto de estudo são as pessoas com 

Síndrome de Down, a qual tem ganhado destaque na perspectiva escolar diante do 

aumento do número de estudantes com essa síndrome, sendo vista como muito 

comum no contexto global. 

A síndrome carrega esse nome em homenagem ao médico inglês J. Langdon 

Down, o qual por volta do século XIX, organizou uma catalogação de todas as pessoas 

com essa síndrome, identificando-as “como uma espécie de sub-raça humana, a raça 

mongoloide” (MIRANDA, 2003, p.10). 

Em que se pese o fato de que muitas das vezes essa condição se confundir 

com a deficiência intelectual, ambas correspondem a casos diferentes. Consoante 

Belo et al. (2008), a deficiência intelectual pode ser verificada a partir de um défice 

intelectual e adaptativo, bem como pode ser cognitivo ou uma construção social. 

Enquanto a Síndrome de Down pode ser compreendida diante da presença 

de três cromossomos do grupo 21, em algumas células ou em todas. É também 

conhecida como “Trissomia do Cromossomo 21”. Conforme Moreira, El-Hani e 

Gusmão (2000, p.96) salientam: 

A síndrome de Down é uma condição genética, reconhecida há mais de um 
século por John Langdon Down, que constitui uma das causas mais 
frequentes de deficiência mental (DM), compreendendo cerca de 18% do total 
de deficientes mentais em instituições especializadas (MOREIRA, EL-HANI e 
GUSMÃO, 2000, p.96). 

Corrobora com esse conceito, a concepção de Bissoto (2005, p.07), o qual 

descreve que há a presença de um cromossomo extra, ou seja, ele é triplicado, razão 

pela qual surge a Síndrome de Down, sendo que suas causas ainda não são 

conhecidas: 
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A Síndrome de Down se caracteriza, em sua etiologia, por ser uma alteração 
na divisão cromossômica usual, resultando na triplicação - ao invés da 
duplicação - do material genético referente ao cromossomo 21. A causa 
dessa alteração ainda não é conhecida, mas sabe-se que ela pode ocorrer 
de três modos diferentes. Em 96% dos casos, essa trissomia se apresenta 
por uma não-disjunção cromossômica total: conforme o feto se desenvolve, 
todas as células acabam por assumir um cromossomo 21 extra. Em cerca de 
4% dos casos, entretanto, ou os portadores não têm todas as células afetadas 
pela trissomia, sendo denominados como casos "mosaico" (entre 0,5 - 1%), 
ou desenvolvem a síndrome de Down por translocação gênica (entre 3,0 - 
3,5%), caso em que parte ou todo o cromossomo 21 extra se encontra ligado 
a um outro cromossomo, geralmente o cromossomo 14. A síndrome de Down 
frequentemente acarreta complicações clínicas que acabam por interferir no 
desenvolvimento global da criança portadora, sendo que as mais comumente 
encontradas são alterações cardíacas, hipotonia, complicações respiratórias 
e alterações sensoriais, principalmente relacionadas à visão e à audição 
(BISSOTO, 2005, p.07). 

Desta forma, até o presente momento, a ciência não logrou muitos avanços 

em identificar quais são os fatores que permitem o surgimento desta presença extra 

do cromossomo 21, sendo que a única causa já descoberta que pode influenciar nisso, 

é a idade da materna, ou seja, quanto mais avançada é a idade da mãe no momento 

da concepção, maiores são as chances para que uma criança desenvolva a Síndrome 

de Down. (BISSOTO, 2005) 

Outrossim, de acordo com Bissoto (2005, p. 81) pessoas com Síndrome de 

Down são vistas com muitos estereótipos por parte dos demais indivíduos. A primeira 

crítica é que muitos pensam que eles se desenvolvem da mesma forma, 

desconsiderando as particularidades de cada um acerca das “incapacidades e 

limitações orgânicas, motoras e cognitivas”. 

Outro estereótipo que cercam essas pessoas consiste em: 

Outra concepção também frequentemente encontrada é a de que o portador 
de síndrome de Down alcança o ápice de seu desenvolvimento cognitivo, da 
linguagem e de esquemas motores ao atingir a adolescência, iniciando-se, 
então, um declínio dessas capacidades. (RANGEL; RIBAS, 2011, p.06) 

Além disso, acerca das principais características que esses indivíduos 

apresentam destaca-se: tônus muscular baixo, caracteres faciais, estatura, peso, 

entre outros. Sendo importante destacar que cada indivíduo possui suas 

características próprias, sendo que as características apresentadas servem como 

parâmetro para identificar a síndrome. 

Com relação à musculatura, o tônus muscular baixo dá a impressão de que 

alguns músculos estão frouxos ou moles, prejudicando na realização de movimentos 

e o desenvolvimento, assim como pode prejudicar a alimentação, porque os músculos 
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da boca são afetados, sendo que ela é pequena, na maioria das vezes. Essa condição 

é conhecida como hipotonia. Geralmente as crianças com Síndrome de Down 

possuem a face mais alargada e o nariz menor se comparadas com outras crianças, 

em razão disso é comum que as vias nasais fiquem congestionadas com frequência 

(BISSOTO, 2005). 

Nesse interim, observa-se que essas características são frequentes na maior 

parte das crianças que possuem Síndrome de Down, razão pela qual são facilmente 

identificadas, mas nem sempre todas elas estarão presentes, podendo surgir outros 

traços que as diferenciam das demais crianças. 

Considerando essa abordagem, outros caracteres que essas crianças podem 

trazer, são os olhos arredondados e voltados para cima, por essa razão em momento 

anterior era caracterizado como “mongolismo”, por fazer recordação a aparência 

oriental. De igual forma, as orelhas podem ser pequenas e posicionadas em parte 

inferior na cabeça que normalmente vistas, devido a essa diminuição, essas crianças 

podem ter vias auditas bloqueadas, necessitando de melhores exames médicos 

(KOZMA, 2007). 

No que tange à estatura verifica-se que em média esses indivíduos crescem 

até os 15 anos, sendo que é comum a altura de “altura média para os homens é de 

aproximadamente 1,57m e para as mulheres, aproximadamente 1,37m”, sendo que 

eles têm propensão para desenvolver a obesidade. (KOZMA, 2007, p.23) 

Ademais, constata-se que a maior parte das crianças com Síndrome de Down 

possuem deficiência intelectual e em razão disso seu aprendizado é mais lento se 

comparado ao das crianças ditas como “normais”, pois têm dificuldade com o 

raciocínio e senso crítico. 

Por fim, destaca-se que a presença desta síndrome não significa que o 

indivíduo não terá oportunidades para a vida adulta, pelo contrário, as crianças com 

Down podem ter um desenvolvimento bastante independente, optando por vida em 

comunidade, assim como terem um trabalho e constituir uma família. Sob essa 

perspectiva Kozma (2007, p. 34) destaca: 

À medida que as crianças com síndrome de Down crescem, os pais 
frequentemente se preocupam a respeito da capacidade reprodutiva de seu 
filho. As preocupações são diferentes para os meninos e as meninas. Os 
homens com síndrome de Down não conseguem procriar, devido à ausência 
total ou à baixa quantidade de espermatozoides, ou a alguma outra razão 
ainda não descoberta. Entretanto, crescem e amadurecem sexualmente. A 
maioria das mulheres com síndrome de Down é fértil, mas, teoricamente, 50% 
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de seus óvulos possuem o cromossomo 21 extra. Em consequência, essas 
mulheres podem gerar um bebê com síndrome de Down (KOZMA, 2007, 
p.34). 

Diante do exposto foi realizada uma explanação do que concerne a Síndrome 

de Down e suas principais características, sendo que é frequente o número de 

crianças com Síndrome de Down, em razão disso a importância da educação voltada 

a essas crianças.  
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3 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A escola pode encontrar muitos desafios para concretizar o direito ao acesso 

e a educação para os alunos, sendo que isso se revela de um modo mais incisivo 

quando se falar em educação inclusiva, a qual tem se mostrado como uma das metas 

a se alcançar para concretizar a educação para todos prevista nas leis do país. 

Nessa senda, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, verifica-se que a terminologia educação inclusiva 

corresponde a: 

[...] 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. 5). 

Nesse enfoque, verifica-se que o aluno com Síndrome de Down pode 

encontrar dificuldade em sua inclusão no ensino regular, em razão de suas 

características, pois são indivíduos que possuem obstáculos para estabelecer um 

convívio social, bem como nos aspectos comunicacionais, o que precisa ser visto 

desde a educação fundamental, que é o momento inicial do contato do educando com 

o espaço escolar. 

Assim sendo, a instituição educacional deve estar ciente do que acontece em 

seu interior, de modo a evitar que haja a marginalização desses alunos, buscando 

fomentar tanto nos alunos, como nos educadores, o respeito pelas diferenças e 

conceber a visão de que todos são partes significantes do processo de ensino e 

aprendizagem, assim, todos como importantes para a escola, sem um nivelamento 

entre os alunos. Mantoan (2003, p. 12) aponta que: 

[...] a escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor nem 
anulando e marginalizando as diferenças nos processos pelos quais forma e 
instrui os alunos. E muito menos desconhecer que aprender implica ser capaz 
de expressar, dos mais variados modos, o que sabemos, implica representar 
o mundo a partir de nossas origens de nossos valores e sentimentos. 
(MANTOAN, 2003, p. 12) 

Desta forma, é imprescindível que haja o devido processo inclusivo para as 

crianças com Síndrome de Down, porque esses sujeitos possuem hábitos peculiares 

que pode causar estranhamento frente aos demais alunos, como exemplo, o de 

manter objetos sempre nos mesmos lugares, além de evitarem o contato visual e não 

responderem quando chamados pelo nome. 
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Nessa perspectiva, em razão das diversas características próprias desses 

alunos, pode haver resistência por parte dos demais educandos, tendo em vista que 

o contexto escolar é repleto de indivíduos, sendo que cada um tem uma personalidade 

e modo de agir, sendo que o educador não deve voltar totalmente sua prática para 

atender a esses alunos tidos como normais, nem exclusivamente aos educandos com 

SD. 

Deve-se buscar um ponto intermediário, capaz de unir esses dois públicos, 

sem que haja prejuízo ao processo de ensino e aprendizagem. Um fator importante, 

nesta ação pedagógica, é estabelecer o diálogo entre os discentes, para compreender 

a sua realidade e o contexto no qual esteja envolvido, fomentando uma prática 

reflexiva em que é levado em consideração aspectos reais da vida desses alunos. 

Diante disso, para que seja possível realizar esse processo, é preciso que 

haja um educador preparado para atender às necessidades desses alunos, por isso 

ressalta-se a importância da formação de professores, a qual pode ser na graduação 

comum ou na forma continuada, não constitui em um simples artifício para que os 

alunos da educação especial vejam suas necessidades atendidas, mas sim como algo 

que contribui em um contexto geral, tanto para o espaço escolar, como para a 

satisfação pessoal e profissional do educador, ou seja, para que ele possa se sentir 

realizado com esses novos conceitos e com o que pode fazer a partir desse 

conhecimento adquirido. Consoante Grassi (2011, p.05) aponta que: 

[...] inserir alunos em classe comum sem que os professores estejam 
dispostos a recebê-los e preparados para o trabalho pedagógico pode 
aumentar a resistência e dificultar o processo. Garantir uma formação crítica 
e de qualidade em relação à inclusão é importante nos cursos de formação, 
mas implementar propostas de formação continuada e dar subsídios para que 
a formação do professor e a práxis pedagógica se efetive com qualidade é 
um compromisso a ser assumido pelas políticas públicas de educação em 
âmbito nacional, estadual e municipal. Há leis que garantem ao aluno com 
necessidades educacionais especiais a inclusão em uma escola de ensino 
regular, mas as escolas e os professores que ali lecionam nem sempre estão 
dispostos e/ou preparados para atender a essas necessidades (GRASSI, 
2011, p.05).  

Nesse sentido, de acordo com a abordagem trazida acima, extrai-se que mais 

importante do que inserir a temática inclusiva na formação inicial, é imprescindível que 

isso seja fomentado nos cursos de formação continuada de professores, o que 

dependerá das políticas públicas adotadas pelos entes públicos. 

Assim sendo, o professor desempenha um importante papel nesse processo 

inclusivo, além do estabelecimento de uma prática pedagógica voltada aos alunos 
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com SD, também pode identificar a criança que ainda não é diagnosticada, informando 

aos pais para realizar o acompanhamento devido desta criança com um profissional 

da área da psicologia. 

Na atual perspectiva escolar, para que a criança com Síndrome de Down se 

sinta incluída, é preciso que haja um desenvolvimento de suas competências e 

aprendizagem. Conforme Mantoan (2008) destaca, para que haja uma educação 

inclusiva de fato, deve ser acolhido os educandos independentemente de suas 

características e condições socioeconômicas, emocionais, entre outros: 

A escola para se tornar inclusiva, deve acolher todos os seus alunos, 
independentemente de suas condições sociais, emocionais, físicas, 
intelectuais, linguísticas, entre outras. Ela deve ter como princípio básico 
desenvolver uma pedagogia capaz de educar e incluir todos aqueles com 
necessidades educacionais especiais e também os que apresentam 
dificuldades temporárias ou permanentes, pois a inclusão não se aplica 
apenas aos alunos que apresentam algum tipo de deficiência. (MANTOAN, 
2008, p. 143). 

Desta forma, extrai-se um ambiente considerado inclusivo consiste naquele 

em trata todos os seus integrantes de uma mesma maneira, sem levar com conta 

critérios sociais, emocionais, físicos, afetivos e outros como forma de discriminar ou 

de preconceito contra determinada pessoa, fomenta o sentimento de pertencimento 

nesses discentes. 

Além disso, acerca da possibilidade da educação inclusiva, tem como enfoque 

conscientizar todos os envolvidos na relação educacional, de modo que se assegure 

estratégias para possibilitar a concretização desses mecanismos, garantindo a 

efetivação de um direito fundamental e social para todas as pessoas, a qual consiste 

na educação:  

A proposta inclusiva da Educação (um direito assegurado) tem por fim 
conscientizar os (as) professores (as) sobre as bases filosóficas, politicas 
educacionais, jurídicas, éticas responsáveis pela formação de competências 
do profissional que participa ativamente dos processos de integração, 
desenvolvimento e inserção da pessoa deficiente na vida produtiva em 
sociedade, evidenciar o direito legal mediante dever do Estado com a 
educação; e garantir, conforme determina a Constituição da República 
Federativa do Brasil no seu artigo 208, inciso III, o atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiências, preferencialmente na rede 
regular de ensino. (RODRIGUES, 2010, p.72-73). 

De acordo com o que se extrai desse pensamento, ressalta-se que a 

educação inclusiva consiste em um direito assegurado aos educandos, no sentido de 

que todos possam ter acesso à esfera educacional, devendo haver a conscientização 
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dos docentes sobre vários fatores, garantindo atendimento especial diferenciado, apto 

a sanar as necessidades dos mesmos. 

Frente ao exposto, verificou-se a relevância da inserção dos alunos com 

Síndrome de Down na educação formal comum, como uma forma de assegurar- lhes 

o direito ao acesso ao ensino, por meio de uma prática inclusiva, eliminando qualquer 

forma de barreira ou motivação para exclusão.  
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4 A INCLUSÃO DE ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN NAS SÉRIES INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Conforme visto anteriormente, as crianças com Síndrome de Down podem ser 

consideradas como mais lentas no aprendizado, porque demoram um tempo maior 

para atingir a maturidade e o seu desenvolvimento cognitivo, importante observar que 

com o devido direcionamento, inclusive por meio de uma educação inclusiva, que 

abrace e integre esse educando, podem se desenvolver potencialmente. 

Nesse sentido, antes mesmo de se falar sobre a inclusão de crianças com 

Síndrome de Down, é imprescindível que haja um rompimento sobre paradigmas e 

preconceitos que versam sobre essas pessoas. De acordo com Voivodic (2008, p. 46): 

“é necessário, porém, romper com determinismo genético e considerar que o 

desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down resulta não só de fatores 

biológicos, mas também das importantes interações com o meio”. 

Ademais, a inclusão dessas crianças deve estar relacionada ao atendimento 

das necessidades desses educandos, assim a inclusão do mesmo nesse contexto 

educacional permite que auxilie em sua interação com o meio que o cerca, bem como 

com em um âmbito social. O atendimento dessas necessidades se dá por um trabalho 

de uma equipe multidisciplinar, bem como através da contribuição da família, dos 

educadores e outros profissionais, além dos colegas de sala dos mesmos. 

Nesse prisma, para que haja uma potencialização do processo de ensino e 

aprendizagem dos educados com Síndrome de Down, é imprescindível que se adote 

uma metodologia voltada à inserção dos mesmos em tarefas cotidianas e 

consideradas concretas. Sobre isso, Lago e Silva (2017, p. 7256) prelecionam que: 

O processo do desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem da criança com 
síndrome de Down se dará mais rápido quando a mesma for integrada às 
atividades cotidianas, concretas, deixando de lado as abstrações, podendo 
assim desenvolver suas habilidades e potencialidades. (LAGO; SILVA, 2017, 
p. 7256) 

Desse modo, extrai-se que se as atividades desenvolvidas com essas 

crianças não devem seguir normas abstratas, ou que busquem dar um tratamento 

diferenciado aos mesmos, baseando-se apenas em suas deficiências. De acordo com 

o que se evidenciou, ao se adotarem atitudes nessa linha de pensamento, o ensino 

não será efetivo, por outro lado, o educador deve buscar inserir esses alunos em 

práticas que sejam efetivas do cotidiano, bem como concreta, para que a partir disso 

ele seja capaz de desenvolver suas habilidades e competências. 
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Outrossim, outro fator que possui grande influência na construção do 

conhecimento quanto a esses educandos corresponde ao fato de que muitos 

educadores sentem dificuldade de se aproximarem desses educandos. Sobre isso, 

Junior e Lima (2011, p. 81) salientam que: 

Quando nos reportamos à inclusão dos portadores de Síndrome de Down do 
ponto de vista do professor, nos deparamos com grandes dificuldades. O 
professor quer a criança como aluno mais não se sente capaz de se 
aproximar verdadeiramente dele. O professor tem medo, medo do 
desconhecido, do fracasso de não saber o que fazer dentro de uma sala com 
o aluno com necessidades especiais. Muitas vezes tudo o que a criança faz 
parece errado, inútil (JUNIOR; LIMA, 2011, p.81). 

Conforme se extrai, ainda existe uma certa relutância por parte dos 

educadores para efetivarem a inclusão escolar desses educandos, tendo em vista que 

em muitos deles surgem o medo do desconhecido e a possibilidade de fracassar na 

aproximação com as crianças com Síndrome de Down, motivo o qual se torna mais 

um obstáculo para efetivar esse processo inclusivo. 

Ademais, outro fator desafiante se dá em razão da escassez de materiais para 

o trabalho com o aluno, sendo que em muitos os casos o educador compra esses 

objetos com recursos próprios, visando garantir uma prática pedagógica diferenciada, 

que possa contribuir para o processo de ensino e aprendizagem (MORORÓ, 2011, 

p.32). 

Nesse sentido, consoante Junior e Lima (2011), para que se efetive a inclusão 

escolar de pessoas com Síndrome de Down, é necessário que o ambiente escolar 

aumente suas capacidades, prezando por um ensino de qualidade e que seja 

integrador, vislumbrando a inclusão não apenas como uma opção, mas como um ideal 

norteador. 

Ademais, considerando-se as várias características das pessoas com 

Síndrome de Down, aliada às dificuldades para a inclusão escolar das mesmas, é 

necessário que a escola e os educadores pensem em estratégias para efetivar o 

direito à educação satisfatória para os mesmos. 

Nesse sentido, de acordo com Cintra, Veiga e Oliveira (2015), o uso de jogos 

e brincadeiras pode ser uma valiosa estratégia no processo de ensino e aprendizagem 

dessas crianças, tendo em vista que: 

Uma das melhores formas de estimulação para as crianças com Síndrome 
de Down é através das brincadeiras lúdicas. Através de atividades lúdicas 
que envolvam as diversas linguagens artísticas como a dança, música, teatro, 
podemos trabalhar atividades que desenvolvam a criança de uma forma 
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prazerosa, sem ser cansativo para ela. É através das brincadeiras que a 
criança com síndrome de Down, e todas as outras, vão descobrindo o mundo 
tendo relações com os outros (CINTRA; VEIGA; OLIVEIRA, 2015, p.162). 

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. Desta maneira, a sua inserção no espaço escolar visa garantir isso, 

pois, conforme Santos (1997, p.03) destaca “as atividades lúdicas são a essência da 

infância” e, por isso, a necessidade de alinhá-la com o processo de ensino e 

aprendizagem desde os primeiros contatos da criança com a escola. 

Corrobora com essa concepção Borba (2007, p.35), salientando 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, [...] 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). 

Portanto, conforme se extrai, a ludicidade pode ser uma valiosa ferramenta no 

processo de ensino e aprendizagem de crianças com Síndrome de Down nessa etapa 

escolar, tendo em vista que nesse momento serão traçados os primeiros traços da 

personalidades, bem como esse recurso lúdico contribui para o desenvolvimento de 

várias habilidades e competências, de modo que possa potencializar no caso dos 

educandos com down. 

Desta forma, vislumbrou-se que são vários desafios para garantir uma 

educação inclusiva, sendo que a formação dos professores é um deles. Essa 

formação, por sua vez, também encontra vários obstáculos para se efetivar, tendo em 

vista que vários fatores rodeiam esse tema, quer seja pela falta de investimento do 

poder público em cursos e projetos extensivos e não meras palestras que tratam de 

temas superficiais, quer seja pela valorização da profissão com o respeito que lhe é 

devido, dentre vários outros apontamentos, assim como algumas estratégias como 

contribuir com isso, como é o caso da inserção de atividades lúdicas nos cenários de 

ensino e aprendizagem com crianças com Síndrome de Down nas séries iniciais do 

ensino fundamental. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer do presente estudo, foi possível desenvolver uma compreensão 

sobre a inclusão dos alunos com Síndrome de Down no contexto do ensino regular, 

sendo que em um primeiro momento foi conceituada essa síndrome, a qual 

corresponde a uma alteração genética presente nos cromossomos das crianças, 

fazendo com que estas apresentem características que as diferencie das demais. 

De igual forma, realizou-se uma contextualização sobre a educação inclusiva, 

apresentando a conceituação da mesma, bem como a visualização que pode se 

despender sobre a mesma, sendo entendida como uma forma de garantir que todos 

tenham acesso à escola em igualdade de condições com os demais, 

independentemente de suas características. 

Por fim, o trabalho buscou realizar uma abordagem sobre a Síndrome de 

Down nas séries iniciais do ensino fundamental e como seria promover a inclusão 

dessas crianças nesse contexto educacional, evidenciado que podem ser adotadas 

estratégias que podem auxiliar o trabalho do educador, como é o caso da inserção do 

lúdico, mas também é imprescindível fomentar o respeito e a aceitação em todos os 

envolvidos nesse processo. 
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: A IMPORTÂNCIA DA 
LUDICIDADE NA ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA 

Jessilaine de Oliveira Pereira 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho acadêmico tem como temática: a importância da ludicidade na 

alfabetização da criança, tendo como objetivo de compreender a importância do lúdico 

como processo de motivação para o desenvolvimento da alfabetização e letramento, 

dentro do seguinte problema: qual a importância da ludicidade na alfabetização e 

letramento? O trabalho desenvolveu se através de uma pesquisa qualitativa 

alicerçada nos fundamentos de autores como: Piaget 1976, Almeida 2000, Friedman 

1996 e seguindo da realidade escolar. Portando busca se identificar que a utilização 

do lúdico aliada à atividade pedagógica pode transformar o aprender numa ação 

prazerosa que produz resultados positivos. 

Palavras-chave: Ludicidade, Aprendizagem, Criança, Desenvolvimento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como temática a importância da 

ludicidade na aprendizagem da criança. A ludicidade pode contribuir nesse processo, 

favorecendo o desenvolvimento linguístico, cognitivo, psicomotor e sócio efetivo da 

criança durante sua alfabetização. 

Esse tema foi escolhido com intuito de refletir sobre a importância da 

ludicidade para o processo de ensino aprendizado, possibilitando uma analise das 

orientações metodológicas para educação da criança apresentados nas referencias 

curriculares nacional da educação infantil RCNEI (BRASIL 1998). 

A ludicidade possuiu aspectos positivos e representativos no processo de 

alfabetização e letramento, estimulado os alunos a uma alfabetização sem ser 

maçante, portanto a presente pesquisa buscou relacionar o lúdico em sala de aula 

com a alfabetização, mostrando que a brincadeira é um instrumento facilitador no 

processo de alfabetização e letramento, contribuindo para um melhor desempenho. 
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A ludicidade é muito importante, e sempre tem que caminhar junto com a 

aprendizagem da criança, assim tornando as aulas mais dinâmicas e com 

significados. Alfabetizar letrando não é fácil, por isso o problema que guiou toda essa 

pesquisa foi, qual a importância da ludicidade na alfabetização da criança? 

Neste sentido, esse estudo teve como objetivo geral, compreender a 

importância do lúdico como processo de motivação e participação para o 

desenvolvimento da alfabetização e letramento, podendo favorecer no 

desenvolvimento integral da criança. Este estudo teve como objetivos específicos, o 

reconhecimento das dificuldades na leitura, na escrita e na oralidade, podendo 

compreender os benefícios oferecidos pela ludicidade no processo de alfabetização e 

compreender a importância de alfabetizar letrando, a fim de fortalecer as relações de 

aprendizagem com brincadeiras significativas em sala de aula. 

Aplica-se neste trabalho uma metodologia de pesquisa qualitativa por meio de 

estudo bibliográfica obtendo uma analise indutiva e reflexiva, mensurando os dados 

com base textual, conforme, pode-se até enquadrar como uma das primeiras de uma 

pesquisa, possibilitando a exploração técnica, sistematizada e exata, onde o 

pesquisador baseou-se em estudos já realizados por teóricos anteriores e pesquisas, 

para certificação de que o método a ser trabalhada esta realmente correta e com 

delineamento exato. 
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2 ORALIDADE E ESCRITA: ATIVIDADES QUE PODEM SER DESENVOLVIDAS EM 

SALA PARA AJUDAR NAS DIFICULDADES DA ORALIDADE, ESCRITA E 

LEITURA DA CRIANÇA. 

É essencial perceber que a oralidade é um processo dinâmico que se 

desenvolve aos poucos, a partir de situações significativas no dia a dia da criança 

(AUGUSTO 2011). É importante que o professor valorize uma pratica em sala, 

dedicando-se ao desenvolvimento desse processo a partir de atividades que possam 

ser organizadas e trabalhadas diariamente, com atividades prazerosas que despertam 

a curiosidade da criança. 

Já a escrita consiste na utilização de sinais para expor ideias. É uma 

codificação de sistema de sinais gráficos que possibilita registrar a linguagem falada 

por meio de sinais visuais. Segundo FERREIRO (2002, p.10), a escrita pode ser 

concebida como um sistema de código e de representação. Como código, os 

elementos já vêm prontos e como representação, a aprendizagem se constitui em uma 

construção pela criança. Ao trabalhar a escrita como código, o ensino privilegia os 

aspectos preceptivos e motor, relação grafia e som e o significado é desconsiderado. 

Considerando que a aula deve ser um espaço de debate permanente, um 

local onde os alunos escutam a voz um do outro ao mesmo tempo ajusta seu discurso 

ao dos outros. O trabalho com oralidade na escrita deve voltar-se, sobretudo para a 

busca da clareza na exposição das ideias e da consistência argumentativa na defesa 

de ponto de vista. Nesse espaço, o aluno deverá encontrar a chance de desenvolver 

seus conhecimentos discursivos e interação, sensibilizando para a adequação da 

variedade linguística e a escrita. Uma maneira lúdica para o professor trabalhar a 

oralidade e a 

escrita em sala de aula, é a música. Para Chiarelli (2005), a música é 

importante para o desenvolvimento da inteligência e a interação social da criança e a 

harmonia pessoal, facilitando a integração e a inclusão Para ele a música é essencial 

na educação, tanto como atividade e como instrumento de uso na interdisciplinaridade 

na educação infantil, dando inclusive sugestões de atividades para isso. A utilização 

da música como recurso didático no processo de ensino e aprendizado é uma 

ferramenta de grande valor para o aprendizado do aluno na escrita e oralidade em 

sala. O professor tem que saber o momento certo e qual tipo de música a ser aplicado, 

a fim de promover uma maior compreensão e fixação do conteúdo, tornando a aula 
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mais prazerosa e atrativa para os alunos assimilarem os conteúdos de forma lúdica. 

Desse modo 

Ao mesmo tempo em que a criança se familiariza com o Sistema de Escrita 
Alfabética, para que ela venha a compreendê-lo e a usá-lo com desenvoltura, 
ela já participa, na escola, de práticas de leitura e escrita, ou seja, ainda 
começando a ser alfabetizada, ela já pode (e deve!) ler e escrever, mesmo 
que não domine as particularidades de funcionamento da escrita. Na verdade, 
hoje não se pretende mais que o aluno primeiro se alfabetize e, só depois de 
“pronto”, possa usar a escrita para ler e escrever, e formular hipóteses sobre 
a organização do sistema de escrita alfabética; espera-se que os dois. 
Processos ocorram simultânea e complementarmente (LEAL, MENDONÇA, 
MORAIS e LIMA, 2008, p. 6). 

É preciso, reconhecer que a escola tem como objetivo principal orientar de 

forma sistemática, metódica, planejada, os processos de alfabetização e letramento, 

organizando o tempo escolar, para que a criança aproprie-se formalmente do sistema 

alfabético e das práticas letradas. De acordo com BRASIL (1998): Alfabetizado, é 

aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive 

em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que 

usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde 

adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita (p.38). Cabe ao professor 

incentivar os alunos, pois a motivação pelo prazer é o princípio de tudo deve ser 

enfatizada nesse processo de alfabetização. Os alunos motivados se envolvem mais 

facilmente nas atividades e, consequentemente, estão mais dispostos a aprender. 

 

2.1. MÚSICAS CANTIGAS E PARLENDAS 

Na educação infantil é utilizado em grande escala as cantigas de roda e 

parlendas. Esse gênero musical possui características próprias, que são 

apresentadas às crianças com diversas finalidades, uma delas é na escrita e 

oralidade. 

As cantigas de roda e parlendas são fontes ricas das características 

socioculturais em que a criança está inserida, assim possibilitando a proximidade com 

as histórias de forma lúdica, resgatando o contexto em que a criança vive e 

destacando o valor da sua história social, familiarizando-se função dentro dela. (ROSA 

1990, P, 15). defende a ideia de que a criança se envolve integralmente com a música 

e a modifica constantemente, transformando-a, pouco a pouco. A autora continua: 

As cantigas de roda têm grande valor educativo, pois, favorecem diversos 

aspectos do desenvolvimento infantil, facilitando a socialização, a coordenação viso 
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motora, a percepção visual, o raciocínio lógico e a linguagem verbal (ROSA, 1990 

P.86). 

Portanto é necessário possibilitar que a criança busque sua fonte de 

conhecimento, neste caso, através da música e letras trabalhadas, é fundamental para 

que o aluno visualize os aspectos sociolinguísticos presente a seu redor. 

A música é uma das muitas atividades lúdicas que possuem grande aceitação 

das crianças despertando assim uma vontade de aprender de forma natural, 

respeitando a idade delas. É uma forma de comunicação não só vista em cantigas e 

parlendas, mas também presente em diversas manifestações culturais como danças, 

teatros, cantos e diversas linguagens que a envolvem. Podendo ser trabalhada de 

forma prazerosa com diferentes melodias e letras, assim ajudando a criança no seu 

desenvolvimento de aprendizagem. 

A música é uma atividade de muita aceitação da criança, despertado assim 

uma vontade de aprender de forma natural, e diversas linguagem que envolve. O 

professor pode trabalhar a escrita e a oralidade em uma letra de música e ouvindo 

seus sons, para que o aluno consiga fixar o trabalho pedagógico de maneira positiva, 

levando o aluno a construir uma relação entre o que viu em sala de aula com a 

sociedade. De a mesma forma ler poemas, trabalhar histórias, ou letras das canções 

antes e depois também de ouvir a música, promove uma integração de aspectos 

social. NOGUEIRA (2003) dizia música deve ser vista além de uma arma pedagógica, 

também como uma das mais importantes formas de comunicação do tempo. 

A música estimula a criança na aprendizagem, a maioria relaciona que tudo e 

em todo o momento existem sons, ruídos e música em nosso entorno, isso é que torna 

tudo mais fácil para uma à assimilação de conteúdo e poder aprender de forma lúdica 

e prazerosa a escrita e a oralidade em sala, sem que as aulas sejam maçantes. 

A prática de alfabetizar letrando só tem sentindo, quando se possibilita a 

compreensão de um diferencial de ensinar. Propiciando o desenvolvimento integral 

da criança, oportunizando uma alfabetização sem obrigar a criança, ensinar valores e 

a socialização, através de brincadeiras com fundamentos e de forma lúdica. 

 

2.2. BRINCAR E JOGAR 

O brincar é fundamental para o nosso desenvolvimento. É a principal atividade 

das crianças quando não estão dedicados a sua necessidade de sobrevivência, 
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repouso, alimentação. Todas as crianças brincam se não estão cansadas, doentes ou 

impedidas. Brincar é envolvente que coloca a criança em um contexto de interação 

em que suas atividades físicas e fantasiosas, bem como os objetos que servem para 

uma aprendizagem lúdica. Pra Feldman (2007, p.312). ”as brincadeiras das crianças 

não são só divertimento e deve ser visto como suas ações mais serias” elas podem 

assumir um papel fundamental no desenvolvimento infantil ao contribuir em uma 

concepção sociocultural, auxiliando na interpretação do mundo, da cultura, dos 

objetos, nas relações e afetos das pessoas, enfim, um espaço intencional próprio da 

infância. 

Ao longo dos anos, vários estudos se mostraram eficaz entre o lúdico e o 

letramento. Vários autores afirmam e comprovam a importância dos jogos e 

brincadeiras, na educação escolar. O jogo tem que fazer parte do ambiente natural da 

criança, para que o ambiente lúdico possa ser prazeroso e de fácil entendimento. O 

pensador norte-americano Dewey (1952) afirma que somente no ambiente natural da 

criança é que ela poderá ter desenvolvimento seguro. 

Piaget (1976) afirma que os jogos e as atividades lúdicas se tornam 

significativa, à medida que as crianças se desenvolvem ao longo do tempo, com a 

manipulação de materiais variados, como tipos de brinquedos diferentes. Ela passa a 

reconstruir e reinventar o que existe em sua imaginação, o que já exige uma 

adaptação mais completa. Essa adaptação só é possível a partir do momento em que 

a própria criança evolui internamente e integralmente, transformando essas atividades 

lúdicas (que é o concerto da vida dela) em linguagem escrita (que é abstrato). 

O jogo como promotor de aprendizagem e do desenvolvimento passa ser 
considerado nas praticas escolares como importante aliado para o ensino, já 
que coloca o aluno diante de situações lúdicas como o jogo pode ser uma 
boa estratégia para aproxima- lós dos conteúdos culturais a serem vinculados 
na escola (KISHIMOTO, 1994, p.13) 

Em todas as disciplinas escolares é possível desenvolver atividades com 

Jogos e brincadeiras, que auxiliam a criança na transposição entre a língua oral e a 

Escrita. O ambiente escolar deve ser um local onde se busque constantemente a 

Eficácia no processo educativo através de momentos em que os jogos possam estar 

Inseridos para se auxiliar a construção de conhecimentos de maneira eficaz e 

Contagiante. 

A metodologia de forma lúdica e prazerosa proporcionara junto à 

aprendizagem, á criança estabelecer relações cognitivas junto às experiências 
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vivenciadas. Isso se deve ao fato de que, no ato de brincar, com certeza não se adquiri 

experiência vivenciadas para lidar com situações de enfrentamento quando 

necessário. Brincando, a criança se diverte, faz exercícios, constrói seu conhecimento 

e aprende a conviver com outras crianças e se desenvolvendo integralmente. “Além 

de atividade representativa, o brincar da criança é fonte libertadora de prazer e 

autodeterminação” (kishimoto, 1998) As brincadeiras é um instrumento facilitador que 

ira ajudar o professor na hora de sua aula, fazendo com que as crianças aprendam e 

fazem relações entre a teoria e a pratica, fazendo assim aulas dinâmicas e produtivas; 

em que as crianças participam e compreende o conteúdo ensinado. 

Busca se então a tentativa de uma alfabetização e letramento prazeroso para 

a criança, contribuindo para o rendimento das ações e as atitudes do professor, 

baseados nas possibilidades de intervenção o desenvolvimento de intervenção lúdica 

a sua pratica de ensinar. 

A brincadeira é um instrumento facilitador no processo de alfabetização e 

letramento; onde a criança interage com o mundo e fazem suas próprias descobertas. 

Poucos negariam que o brincar, em todas as suas formas, tem a vantagem de 

proporcionar alegria e divertimento. Almeida (2004) ressalta que o brincar desenvolve 

a criatividade a competência, a força e a estabilidade, emoções e sentimentos de 

alegria e prazer, por habito de ser feliz. Quando a criança é deixada a levar pela 

brincadeira e pela fantasia, elas liberam sua imaginação e criatividade, 

experimentando novas habilidades e explorando todo o seu potencial. 

A ludicidade na educação infantil contribui na imaginação das crianças na 

criatividade e no processo de alfabetização, ao mesmo tempo, sendo prazerosa. O 

brincar é um instrumento fundamental da educação da criança. É um processo de 

relação da própria cultura necessária a partir dos elementos que ele vai encontrar em 

seu meio ambiente para se adaptar as suas capacidades (Brougére, 1997). Por meio 

das brincadeiras a criança comunica- se consigo mesma, e com o mundo, aceitando 

a existência dos outros seres, conhecendo se a si mesma, estabelecendo relações 

sociais e construindo conhecimentos, e ao mesmo tempo se desenvolvendo 

integralmente.  
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3 LUDICIDADE: BENEFÍCIOS OFERECIDOS NO PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA 

A ludicidade é um requisito muito importante no desenvolvimento integral da 

criança. Ajudando no seu desenvolvimento cognitivo, associativo motor, e na 

assimilação de conteúdos, durante a alfabetização da criança. 

O brincar auxilia na resolução de conflitos e ansiedade. Kami; Devries (1991) 

considera isso como uma nova experiência, ótima oportunidade para intervenção 

pedagógica. A alfabetização torna mais divertida para a criança, quando se tem a 

ludicidade no ambiente escolar. Ela brinca, e tudo se torna mais fácil para o aluno; 

contribuindo no seu desenvolvimento de aprendizado em sala de aula e seu próprio 

saber de forma prazerosa e divertida. Porém é importante que haja um planejamento 

que seja diversificado e bem planejado. O professor também tem que sempre lembrar 

em levar em consideração o dia a dia do aluno, e o seu desenvolvimento durante as 

aulas. 

Cabe ao mediador em seu papel de transmitir o conhecimento para o aluno, 

elaborar aulas que desafiem seus alunos a pensar de maneira critica já nos anos 

iniciais, para ele se desenvolver integralmente. O lúdico e o imaginário caminham 

juntos, tornando as aulas sempre mais divertidas e fazendo os alunos a se interagir 

mais em sala, assim tornando as crianças criticas e autônomas que sabem valorizar 

o ambiente escolar e ainda serem criativas. O brincar tem um papel muito significativo 

no desenvolvimento infantil, pois representa o desejo, colabora com o surgimento das 

nossas expressões psicomotoras de maneira harmoniosa e prazerosa. (VELASCO, 

1996) Assim realizando uma aprendizagem com significados. 

Desse modo a escola possibilita uma jornada com mais criatividade para os 

alunos, possibilitando um novo conhecimento de mundo, fazendo as crianças a terem 

noção das dimensões de mundo e humanas. A ludicidade possibilita uma 

alfabetização com sucesso no aprendizado do aluno, levando a criança cada vez mais 

longe em seu desenvolvimento. O educador precisa criar condições e reinventar a 

cada dia, para um desenvolvimento em sala de aula, criar condições no 

desenvolvimento da capacidade de cada aluno, e sempre fazendo o uso da linguagem 

da criança, para melhor entender e se desenvolver. A ludicidade ajuda na 

alfabetização da criança, tornando um aprendizado prazeroso. 
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Schultz, Muller e Domingues (5/d) afirmam também que “ao interagir com 

atividades lúdicas, as crianças podem não perceber que internalizam os 

conhecimentos, tornando mais dinâmica à aprendizagem e do mesmo modo, 

facilitando-a“. Então a criança aprende sem se dar conta de forma divertida e com 

significados que possibilita um aprendizado positivo. 

 

3.1. LUDICIDADE NA PRÁTICA PEDAGÓGICA. 

Quando as práticas pedagógicas são desenvolvidas com a ludicidade é 

necessário que o mediador consiga motivar as crianças, despertar o conhecimento de 

mundo, através da linguagem utilizada no dia a dia em sala de aula e fora dela. É 

através desse modo que o professor vai conseguir mediar o conhecimento para as 

crianças, fazendo com que elas se sintam a vontade e se aproprie dos conteúdos que 

esta sendo administrado. 

Friedmann afirma que: 

Para não considerar a atividades lúdicas como único e exclusivo, já que essa 
seria uma postura ingênua: o jogo é uma alternativa significativa e importante, 
mas para sua utilização não exclui outros caminhos metodológicos (1996; p. 
56). 

Portanto não se devem ignorar os outros métodos de ensino, o jogo é apenas 

um deles. O lúdico deve ser inserido em sala com diversas maneiras. Por meio de um 

jogo, brincadeiras, fantoche, historia de roda, cantigas, brinquedos. 

O professor tem que trabalhar sempre com o material concreto e com a 

ludicidade, para que o aluno aprenda de forma significativa e prazerosa. 

Almeida afirma que: 

Conduzir a criança a buscar ao domínio de um conhecimento mais abstrato 
misturando habitualmente uma parcela de trabalho (esforço) como uma boa 
dose de brincadeira transformaria o trabalho, o aprendizado, num jogo bem 
sucedido, momento este em que a criança pode mergulhar plenamente sem 
se dar conta disso (200, p.60).  

Por isso ao interagir com a ludicidade dentro da sala, as crianças acabam não 

se dando conta do conhecimento que esta sendo adquirido em cada encontro, apenas 

aprende cada vez mais e com facilidade de compreender as atividades. As 

brincadeiras tornam mais dinâmicas as aulas e o aprendizado do aluno, facilitando a 

compreender os conteúdos sem se dar conta. 

O lúdico é um facilitador de aprendizagem que pode ajudar os alunos que tem 

dificuldades de aprender; o professor pode usar a ludicidade em matemática, 
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português, história, geografia, para que os alunos possam aprender e entender os 

conteúdos de forma clara e objetivo. Pois trabalhar conteúdos somente em apostilas 

e livros, o professor pode não alcançar o objetivo esperado da turma. O aprendizado 

de forma lúdica obtém-se resultados positivos. 

Ao se trabalhar com a ludicidade em sala de aula, o mediador consegue 

desenvolver toda a atividade almejada, fazendo os alunos participarem da aula, 

envolvendo o aluno cada vez mais, deixando ele com cede de mais conhecimento e 

vontade de aprender. Além de se desenvolver inteiramente, não só no espaço 

cognitivo, mas também moral, intelectual, social, físico, dentre outros. 

Maria ET al. afirma também que: 

A ludicidade na educação possibilita situações de aprendizagem que 
contribuem para o desenvolvimento integral da criança, mas deve haver uma 
dosagem entre a utilização do lúdico instrumental, isto é, a brincadeira com a 
finalidade de atingir objetivos escolares, e também a forma de brincar 
espontaneamente, envolvendo o prazer e o entretenimento, neste ultimo, o 
lúdico essencial (2009, p, 8). 

A ludicidade possibilita o desenvolvimento integral da criança, em seus 

aspectos cognitivos, socioafetivo, motor, possibilitando o desenvolvimento em um 

todo. 

Pode perceber que a ludicidade na prática pedagógica, se faz necessária, pois 

é por meio dela que a criança pode compreender de forma clara e fácil o que se quer 

ser ensinado e às vezes aprendem sem perceber que está aprendendo, a motivação 

e o interesse em aprender não vem dos conteúdos, mas da forma que as aulas são 

administradas pelo mediador no processo ensino aprendizagem. 
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4 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: A IMPORTÂNCIA DO ALFABETIZAR 

LETRANDO A FIM DE FORTALECER AS RELAÇÕES DE APRENDIZAGEM COM 

BRINCADEIRAS SIGNIFICATIVAS EM SALA DE AULA 

A definição sobre o letramento mais bem difundida é apresentada pelo autor 

Soares (2009 P, 18) que diz “letramento como resultado da ação de ensinar ou de 

aprender a ler e escrever, o estado ou condição que adquiri um grupo social ou um 

individuo como consequência de ter- se apropriado da escrita e de suas praticas 

sociais” a leitura e a escrita na perspectiva individual do letramento, é considerada um 

conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas que os alunos se desenvolvem. As 

habilidades da escrita é um conjunto que vão desde o registro de unidades de som, 

vogal ate a capacidade de expressar o pensamento de forma organizada e 

sistematizada em língua escrita. 

O letramento na sua perspectiva geral defende- se que não basta o domínio 

de certas técnicas de leitura e escrita, como habilidade presente na concepção do 

letramento individua. Acredita que o letramento é o que pessoas fazem no seu dia a 

dia, são habilidades adquiridas no meio social, lendo uma placa na rua, fazendo uso 

do meio social e da leitura. Um dos representantes dessa técnica é Paulo Freire. Ao 

entender o domínio da leitura e da escrita como uma forma de conscientização da 

realidade e de possível meio de transformação 

Segundo Soares (2009), pesquisas feitas pelas estudiosas Emília Ferreiro e 

Ana Teberosky, comprovam que as crianças da faixa etária dos 4 aos 6 anos, alunos 

da educação infantil, quando orientadas e incentivadas por meio de praticas lúdicas e 

adequada, evoluem rapidamente em direção ao nível alfabético. Muitos alunos em 

sala não problematizam, não questionam o professor, só estão ali para receber o que 

é transmitido e acomodam o conhecimento, desvinculando da realidade em que vive, 

e o professor não faz nada para mudar a realidade do aluno. Portando o professor 

deve pensar em um modo de modificar, melhorar sua metodologia de ensino para 

alcançar os objetivos propostos.  

A aprendizagem torna uma preocupação, quando os alunos demonstram 

dificuldades frequentemente nas aulas e podem ser ate reprovados pelo sistema 

educacional. Os professores e a coordenação devem estar sempre com um olhar a 

mais para esses alunos, tentando fazer novos métodos de aprendizagem para a sala, 

fazer aula diferenciada que chama atenção dos alunos e que modifica esse quadro. 
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Para essa mudança ocorre o professor precisa conhecer seus alunos, o 

funcionamento cognitivo e a capacidade que cada aluno tem. O professor precisa 

planejar as atividades realizadas em sala de forma significativas e prazerosas. As 

aulas sempre devem ser dinâmicas, que tenha bastante ludicidades. Uma aula 

diferenciada sempre é boa para ajudar no desenvolvimento dos alunos e no ensino 

aprendizagem. A leitura frequente de historias para as crianças, como coloca Soares 

(2099), é sem duvida a principal atividade de letramento na educação infantil. Ela 

coloca ainda que além da principal, esta atividade é indispensável para os pequenos. 

Através da audição de historia, os alunos são conduzidos a conhecimento e 

habilidades para uma significativa inserção no mundo escrito. 

Sempre é bom o mediador diversificar as aulas, principalmente quando se 

tratar de ensinar o alfabetizar letrando para os alunos, o professor deve sempre trazer 

a realidade dos alunos para a sala de forma lúdica e prazerosa, utilizando 

brincadeiras, jogo, musicas para diversificar as aula e tornar interessantes e de fácil 

entendimento. 

 

4.1 A UTILIZAÇÃO DO LÚDICO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA A 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

As brincadeiras é uma ferramenta essencial para o aprendizado na hora da 

alfabetização e letramento do aluno; para uma aprendizagem ser significativa a 

construção do conhecimento do aluno tem que ser planejada e sistematizada para 

que seja uma aula prazerosa e significativa. Para ajudar na contribuição de 

conhecimento do aluno os jogos e brincadeiras são muito utilizados em sala de aula, 

que ajuda na contribuição da formação de respeito, atitude, cooperação, e na relação 

social e Inter-relações conseguem e com o mundo. O brincar tem um papel muito 

significativo no desenvolvimento infantil, pois representa o desejo, colabora com o 

surgimento das nossas expressões psicomotoras de maneira harmoniosa e 

prazerosa. (VELASCO, 1996) 

O conhecimento da leitura e da escrita é uma fase nova que chega cheio de 

incertezas e curiosidades, o aluno enfrenta um mundo cheio de letras, palavras; ele 

entra nesse mundo cheio de insegurança e ao mesmo tempo emoção e curiosidade. 

Soares (2009), para dar continuidade, aos processos de alfabetização e letramento 

que as crianças já vivenciam em suas casas, antes mesmo, às vezes de chegar às 
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instituições de educação infantil. Por isso as aulas tem que ser planejada e o professor 

tem que estar sempre atendo para as necessidades do aluno, para ajudar em suas 

duvida e na nova fase que esta iniciando. O aluno consegue entra nesse mundo muito 

mais rápido quando ele participa e interage com o material e as atividades, 

transformando em um grande ato lúdico, onde o professor planeja suas aulas 

pensando no resultado final do conhecimento do aluno. O professor deve relacionar o 

processo de alfabetização com o lúdico, na forma de jogos, e brincadeiras, que 

despertam o interesse a atenção da turma, tornando esse processo de conhecimento 

cheio de significados. 

A proposta é que as crianças consiga aprender ao mesmo tempo a 

alfabetização e o letramento, pois ao mesmo tempo em que a criança se familiariza 

com o sistema de escrita ela interage com o mundo letrado. Soares (2009) nos diz o 

acesso à língua escrita é justamente este, não se reduz somente a aprender a ler e 

escrever, mas sim fazer uso da mesma. Para que tenha a compreensão das palavras 

para a utilização da mesma. Ela já participa das práticas de leitura e escrita no meio 

social, ou seja, ela já pode lê e escrever. Mesmo que não domine as particularidades 

da escrita. Mas para tudo isso tornar fácil e prazerosa para o aluno o professor deve 

adota em sua metodologia o lúdico, para que a criança aprenda fácil e com muitos 

significados, sem que as aulas sejam maçantes. 

É impossível deixar de perceber a importância que a ludicidade tem para os 

alunos que esta iniciando no aprendizado do alfabetizar letrando no meio social. A 

alfabetização e o lúdico sempre tem que andar juntos. Por isso a sala de aula deve 

ser um ambiente lúdico, pois é o mais propicio e indicado para uma aprendizagem 

prazerosa que produz internalização entre a alfabetização e o lúdico. O brincar 

pedagógico deve estar sempre presente no cotidiano do aluno. 

No dia a dia em sala de aula, o professor precisa buscar novas formas de 

tornar o ensino mais estimulante para os alunos e eficaz. No caderno do Pró-

letramento, (p. 6) fala que “o ensino estimulante junta o prazer e o divertimento a 

aprendizagem”. É necessário criar situações de ensino que prende a atenção do aluno 

e que ajude a ter uma melhor compreensão do conteúdo.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todas as informações contidas nesse trabalho pode – se concluir 

que a ludicidade em sala de aula é fundamental na alfabetização da criança. O lúdico 

é uma ferramenta pedagógica que o professor pode utilizar em sal de aula como 

técnica pedagógica na aprendizagem da criança. 

Por isso o objetivo geral deste trabalho é compreender a importância do lúdico 

como processo de motivação e participação para o desenvolvimento da alfabetização 

e letramento. E os objetivos específicos foram reconhecer as dificuldades na leitura, 

na escrita e na oralidade; compreender os benefícios oferecidos pela ludicidade no 

processo de alfabetização e letramento; compreender a importância do alfabetizar 

letrando. Diante desses objetivos foram alcançados resultados significativos para a 

pesquisa. 

A ludicidade ajuda no desenvolvimento integral da criança, fazendo com que 

as mesmas aprendam de maneira significativa e prazerosa, tendo resultados positivos 

no seu desenvolvimento e na sua construção de conhecimento. 

É importante ressaltar que o professor deve desenvolver atividades lúdicas 

em sala de aula, para buscar o interesse do aluno, resgatando o seu interesse de 

aprender de forma divertida e prazerosa, sem que o aluno tenha obrigação de 

aprender, mas aprenda sem perceber de forma positiva. 
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO: A IMPORTÂNCA DE SE ULTILIZAR A 
BRINCADEIRA 

Jorcykerr Velasques Pereira 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho aborda sobre importância de se utilizar a brincadeira, dentro do 

âmbito escolar como uma das principais ferramentas que serve de grande ajuda para 

o desenvolvimento do aluno. Desde antigamente já tinham certa preocupação com a 

educação das crianças, mas nada era feito.O trabalho foi desenvolvido com base nos 

teórico Piaget (1981), Vygotky (1996), Santos (2002), entre outros que não são menos 

importantes que os mais abordados. O objetivo do tema proposto é identificar o quão 

importante utilizar métodos e maneiras diferentes para incluir dentro e fora de sala de 

aula, de maneira que seja de forma criativa, prazerosa e que tenha resultado 

significativo no processo de construção do conhecimento das crianças. Aborda 

também a importância que o professor tem na hora de planejar suas aulas e 

principalmente de conhecer seus alunos, para que consiga atender as necessidades 

de cada um, dentro das dificuldades que encontrará no meio desse processo que é 

de suma importância para as crianças para seu desenvolvimento integral. 

Palavras-chave: Educação; Ludicidade; Planejamento; Processo 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho acadêmico apresentado investiga a importância do brincar para o 

ensino aprendizagem de crianças, sabemos que para alguns o brincar não seja tão 

importante, mas é sim de suma importância pois através da interação, a criança 

desenvolve suas habilidades, imaginação, construindo seus saberes. Nesse contexto, 

entendemos que a escola tenha um ambiente que as crianças possam brincar, 

interagir e se desenvolver de forma prazerosa 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 ligada ao desenvolvimento integral do ser humano, nos aspectos físicos, 
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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. Sabemos que há alguns anos o brincar não era algo com tanta importância 

e desvalorizado por algumas pessoas, que o brincar poderia desviar as crianças dos 

estudos sendo considerado algo inútil, um luxo desnecessário. 

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

descobertas dentro do meio escolar, nós como educadores devemos estar 

capacitados para proporcionarmos o melhor ensino, fazendo com que eles 

desenvolvam de forma integral. Portanto o brincar além de ser algo prazeroso, 

podemos descobrir e aprender de várias formas, 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 

dessa pesquisa buscou-se analisar a importância da ludicidade para o 

desenvolvimento integral da criança, através da brincadeira pois através da 

Ludicidade o Ensino – Aprendizagem se torna algo mais prazeroso, fazendo com que 

eles sintam prazer em fazê-las. 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. Verificar quais situações em 

que as crianças possam produzir conhecimento individual e coletivo, interferindo 

apenas quando necessário, avaliando o seu processo de desenvolvimento, garantir 

que as crianças tenham momentos agradáveis e que sejam prazerosos para as 

mesmas, momentos de conhecimento e desenvolvimentos. No tema abordado foi feita 

uma pesquisa explicativa em sites, artigos, livros entre outros conforme os estudos de 

grandes teóricos como Vygotsky, e aproveitando os temas debatidos dentro de sala 

de aula. Buscamos também várias experiências com profissionais da área, uma vez 

que eles realmente vivem a realidade de nossas escolas, sabemos que o método do 

ensino com a ludicidade não é algo fácil de ser inserido, como algo importante para o 

desenvolvimento integral da criança. 

O presente trabalho aborda a importância de utilizar a ludicidade dentro e fora 

da sala de aula e que usando o brincar/brincadeiras esse processo de 

desenvolvimento pode ser mais proveitoso, os jogos e brinquedos sempre estiveram 
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presentes no ser humano desde a antiguidade, mas nos dias de hoje a visão sobre o 

lúdico é diferente. Implicam-se o seu uso e em diferentes estratégias em torno da 

pratica no cotidiano, foi dessa maneira que estudiosos se aprofundaram nesta grande 

necessidade e incluir as brincadeiras no cotidiano escolar como forma de entender e 

avaliar o desenvolvimento das crianças. Tendo em vista a observação do 

comportamento individual e coletivo das crianças. Através da ludicidade o aluno pode 

conhecer, compreender e produzir seus próprios conhecimentos, tornando- se 

cidadãos pensantes, 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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2 CONSTRUINDO O CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Neste capitulo abordou-se um pouco sobre a construção do conhecimento na 

Educação infantil, sabemos que a criança é um ser que está em constante 

transformação e evolução, com isso os pedagogos precisamos acompanhar esse 

avanço. Não que o ser humano vive uma constante mudança e transformações, 

estamos na era da globalização e precisamos usar isso a nosso favor, levando para 

sala de aula instrumentos que facilitem a aprendizagem dos alunos. 

A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica é e de grande 

importância, pois é o primeiro contato com o ambiente escolar, há algum tempo atrás 

a Educação Infantil não era vista com tanta importância, acreditava que as instituições 

eram apenas depósitos. Temos a LDB 9.394/96, 1996 que assegura o direito a 

inserção da educação infantil na educação básica, como sua primeira etapa, é o 

reconhecimento de que a educação começa nos primeiros anos de vida e é essencial 

para o cumprimento de sua finalidade, afirmada no Art. 22 da Lei: “a educação básica 

tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar – lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer – lhes meios para progredir no 

trabalho e nos estudos posteriores”. 

A educação infantil recebeu um destaque na nova LDB, inexistente nas 

legislações anteriores. É tratada na Seção II, do capítulo II (Da Educação Básica), nos 

seguintes termos: 

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 crianças de quatro a seis anos de idade. 
II - Pré-escolas-Escolas, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

Já assegurado o direito da criança em estar no ambiente escolar, nós como 

educadores devemos ser o mediador do saber, uma vez que marcaremos a história 

dessas crianças, pois seremos um estimulo no processo de construção do saber. 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. Como falamos antes o professor deve 
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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. 

Na Educação infantil trabalhamos Natureza e sociedade que abrange os 

grupos sociais em que a criança está inserida, como criança e família, criança e escola 

trabalharam os seres vivos, ser humano os animais e vegetais, os recursos naturais e 

fenômenos da natureza como: água, ar, solo, as estações do ano, chuva. 

Trabalhamos o pensamento lógico que entra na matemática, a matemática está 

presente no nosso dia a dia, seja ajudando a mamãe a fazer uma receita, contar 

moedinhas no porquinho entre outras coisas. O professor deve despertar a 

curiosidade das crianças em relação a aprender matemática, pois é algo que usamos 

no nosso cotidiano, devemos apresentar a matemática de forma significativa e 

prazerosa. Consta no RCNEI que as crianças precisam de um ambiente que estimule 

seu potencial de criatividade, a ludicidade usado como instrumento, recurso 

pedagógico no meio de ensino traz um melhor aproveitamento e entendimento para 

os educando. 

Segundo Costa (2005,p.45), a palavra lúdico vem do latim que significa ludus 

e significa brincar, seja através de jogos, brinquedos, brincadeiras, o brincar está 

presente em todas as fases de nossas vidas, uma criança que tem o seu lado lúdico 

bem desenvolvido que consegue trabalhar sua criatividade, imaginação, interagir com 

os outros seja em qualquer ambiente com toda a certeza será um adulto com menos 

problemas de se relacionar com o outro, 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 ligada ao desenvolvimento integral do ser humano, nos aspectos físicos, 

sócio cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Segundo Santos (2002),brincar 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.   
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3 BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Brincar é uma das formas que a criança utiliza como forma de comunicação, 

é por meio da brincadeira que elas colocam em prática suas fantasias e imaginação, 

trazendo como forma de representação e se expressando com gestos, inovações, 

criatividade colocando em prática como forma de brincadeiras. 

A brincadeira possibilita que as crianças desenvolvam suas habilidades, como 

a criatividade, as autonomias constroem suas próprias reflexões de tudo que está ao 

seu redor, facilitando então o desenvolvimento integral da criança. “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 ou medo, mas sim com prazer” (Cunha 2001, p.14). 

Mas, as crianças tendem a ver o mundo de uma forma e cabe os adultos em 

casa interferir somente quando necessário deixando as crianças experimentarem e 

descobrirem na prática cada coisa nova que o mundo da brincadeira oferece, ou 

seja,os pais têm a obrigação de deixar as crianças terem seus momentos de lazer, 

sabendo que não é somente uma simples brincadeira que estão fazendo, mas sim 

estão construindo conhecimento, seja elas enquanto brincam sozinhas ou dentro de 

um ambiente social, pois é em equipe que as crianças constroem conhecimento e 

começam a entender o que significa o espírito de liderança, trabalhar em equipe e 

respeitar regras, podendo assim aprender mais, resolvendo conflitos entre eles e 

entenderem que cada um pode ter uma opinião diferente da sua e passam a respeitar 

pontos de vista diferentes. 

A brincadeira transmitida à criança através de seus próprios familiares, de 

forma expressiva, de uma geração a outra, ou pode ser aprendida pela criança de 

forma espontânea (MALUF, 2003). 

Os adultos também devem nunca subestimar a capacidade das crianças de 

criar, de inventar e de entender, pois cada uma recria e percebe o mundo de formas 

diferentes dentro da perspectiva da lógica infantil. Oliveira (2000), dizia que o brincar 

não significa apenas recrear, mas sim desenvolver-se integralmente, ou seja, as 

crianças quando incentivadas a ingressarem nesse mundo das brincadeiras tendem 

a se comunicar com o mundo e consigo mesma, o que resulta no desenvolvimento 

através das trocas de experiências que estabelecem durante sua vida é brincando que 

as crianças desenvolvem sua capacidade de, imaginar, memorizar, imitar e a terem 
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mais atenção com o que está acontecendo, estimulando assim outras áreas de 

desenvolvimento, como a criatividade, a afetividade, sociabilidade e a motricidade. 

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. Vygotsky 

(1998), acentua o papel ao ato de brinca 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. 

A brincadeira não é um mero passatempo, ela ajuda no desenvolvimento das 

crianças, promovendo processos de socialização e descoberta do mundo (MALUF, 

2003). 

Portando, deixar as crianças à vontade para brincarem, facilita suas 

aprendizagem e desenvolvimento. Carvalho (1992 p. 28) afirma que "[...] o ensino 

absorvido de maneira lúdica, passa a adquirir um aspecto significativo e afetivo no 

curso do desenvolvimento da inteligência da criança já que ela se modifica de ato 

puramente transmissor a ato transformador em Ludicidade, detonando-se, portanto 

em jogo". 

Por mais que as brinquem das mesmas brincadeiras, elas nunca vão brincar 

da mesma forma, pois sempre estão inovando e aprendendo maneiras diferentes de 

jogar, brincar, respeitar regras e a respeitar o convívio social, o adulto não deve 

interferir na brincadeira, pois as crianças sempre vão aprender por si próprias, mas o 

adulto pode ensinar uma nova maneira de brincar, porque quanto mais conhecimento 

para a criança, melhor será seu desenvolvimento. Sendo assim, é brincando que as 
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crianças aprender a conviver com os outros, respeitarem regras, criar novas regras, 

aprende o espírito de liderança e também aprendem a ser liderados, ampliam seus 

conhecimentos e aprendem uns com os outros. 

Na educação Infantil o brincar é uma das maneiras mais importantes para se 

desenvolver dentro e fora de sala, pois permite através do lúdico promover uma 

educação na prática, de forma que as crianças aproveitem e participem mais das 

aulas, dando opiniões ajudando a resolver as situações que aparecem enquanto está 

no processo de aprendizagem, desenvolvendo assim suas habilidades como, 

liderança, coordenação motora, sua memória, imaginação, aprendendo assim 

conviver em grupos sociais com diferentes crianças com opiniões diferentes das suas 

e as respeitando. 

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, 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. 

O professor não deve ficar apenas na repetitividade, achando que os alunos 

não têm a capacidade ou criatividade de raciocinar e compreender o conteúdo, a 

criança necessita de liberdade e sentir-se à vontade dentro da sala e fora dela 

também. Nesse caso, deve haver uma afetividade entre aluno e professor, criando 

uma confiança entre eles, ajudando assim o professor a entender seus alunos e esses 

em contrapartida consegue aprender com mais facilidade e brincando. 
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4 A INTERFÊNCIA DO PROFESSOR NO BRINCAR 

O brincar faz parte do processo do processo de ensino e aprendizagem das 

crianças e até mesmo do adulto, desde a infância as crianças assimilam suas 

fantasias, trazendo para o meio em forma de brincadeiras de diferentes maneiras que 

as ajudam a se desenvolverem, e a brincadeira não tem hora e nem local para ser 

inserida como objeto de conhecimento, pois ela possibilita um conhecimento mais 

amplo e facilitado de qualquer assunto ou tema, portanto é de extrema importância 

que dentro de sala de aula o professor deve inserir a brincadeira como peça 

indispensável em qualquer aula. 

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. 

O educador não precisa ensinar a criança a brincar, pois este é um ato que 

acontece espontaneamente, mas sim planejar e organizar situações para que as 

brincadeiras ocorram de maneira diversificada, propiciando às crianças a 

possibilidade de escolher os temas, papéis, objetos e companheiros com quem 

brincar. Dessa maneira, poderão elaborar de forma pessoal e independente suas 

emoções, sentimentos conhecimentos e regras sociais (RCNEI, 1998, p. 29). 

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.". 

O professor como principal responsável dentro de sala de aula deve utilizar 

métodos e metodologias diferentes sempre incluídos não somente a teoria, mas, 

inseri-la na pratica como brincadeiras, para que seus alunos aproveitem mais o tema 
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trabalhado e podendo participar, sendo reflexivos, críticos, dinâmicos, totalmente 

capazes de enfrentar qualquer desafio que possa vir e enfrentar na sua vida. Portanto 

o professor deve não apenas ter o hábito de usar a o lúdico em sala de aula, mas sim, 

tornar a ludicidade constante em todas as suas aulas dentro e fora da sala, mas antes 

o mesmo deve fazer um levantamento do perfil dos seus alunos, para verificar qual é 

o método lúdico mais eficaz para sua turma, um método no qual os alunos conseguirão 

aproveitar com mais facilidade, lembrando sempre que antes de aplicar qualquer 

atividade, ele deve saber qual o seu objetivo com aquela aula e sempre perguntando 

e pegando dicas e opiniões dos seus alunos para que possa planejar de suas aulas 

do jeito que os alunos gostam. 

É com o ludicidade que as crianças conseguem se expressar e de se integrar 

dentro de qualquer ambiente em que está, seja em casa ou em sala de aula. É com 

as atividades lúdicas que conseguem assumir valores, adquirindo assim 

conhecimentos diferentes, pois a cada brincadeira é um aprendizado diferente do 

outro, desenvolvendo assim suas habilidades, tomando responsabilidades para si, 

tornando-se assim mais crítico dentro de um ambiente sociável. 

Com a ludicidade as crianças conseguem se desenvolver com mais facilidade, 

pois contribui com o seu aprendizado, as tornando mais sociável, formando valores 

nas crianças que no futuro serão de grande importância, pois também as estimula a 

entender valores, podendo assim utilizar para modificar o meio em que vive 

respeitando normas e regras entram da sociedade. Cunha (1994), "se hoje aprende a 

aceitar regras do jogo, amanhã será capaz de respeitar as normas sociais.". 

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 o 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). 

Brincar é uma forma de aprendizagem a criança aprende enquanto brinca. É 

na brincadeira que possibilitará que a criança tenha valores e coloquem em prática 

tudo que aprendeu o que será uma base das suas aprendizagens. 

Segundo Piaget (1976), a atividade lúdica e o berço obrigatório das atividades 

intelectuais da criança. Ela não é apenas uma forma de desafogo ou algum 

entretenimento para gastar energia das crianças; constitui um meio que enriquece e 

contribui para o desenvolvimento intelectual. 
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Borba (2007, p. 43) afirma que, "se incorporarmos, de forma efetiva, a 

ludicidade nas nossas práticas, estaremos potencializando as possibilidades de 

aprender e o investimento e o prazer das crianças no processo de conhecer". 

Contudo, o professor deve ter ciência de deve articular o lúdico com as 

situações dentro de sala de aula. Para que consiga planejar as aulas de acordo com 

o conteúdo e ir adequando suas aulas práticas, principalmente controlar o tempo de 

casa etapa. As brincadeiras nem sempre precisam ser tão movimentadas, algo que 

exija o esforço físico dos seus alunos, pode alternar com jogos e regras diferentes. 

Tudo vai depender dos seus objetivos, e de uma boa elaboração e divisão do tempo 

da aula, muito esforço poderá cansar os alunos e se o tempo não for bem 

administrado, seu planejamento poderá ir por água a baixo. 

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 novas formas de 
construir relações sociais com outros sujeitos crianças e adultos. 
(VYGOTSKY, 1987, p. 35). 

Portanto ele não deve se apegar aos objetivos pedagógicos, pois poderia 

resultar em algo em excesso, uma condução em demasia das brincadeiras, o que 

poderia gerar um resultado contrário do que se esperava, dando fim ao elemento 

lúdico empregado e desgastaria seus alunos, algo que pode ser bem negativo para a 

relação entre os alunos e as aulas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a realização do Trabalho de Conclusão do Curso, onde foi 

desenvolvido o tema LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO: A importância de se utilizar a 

brincadeira ficou evidente que o tema abordado é de extrema importância e que hoje 

é uma necessidade incluir a ludicidade dentro e fora da sala de aula. 

Também ficou evidente no decorrer da elaboração do mesmo que, o professor 

é umas das “peças” principais para que os alunos atinjam os seus objetivos enquanto 

estiverem em convívio escolar. O professor deve garantir que seu aluno esteja em 

total conforto dentro de sala e que fique à vontade com os colegas de sala, garantindo 

assim que se desenvolvam em todos os sentidos, fornecendo momentos de 

aprendizagem dentro e fora da sala de aula de forma lúdica, estimular a leitura não 

apenas dentro de sala e de brincadeiras livres para que tenham seus momentos de 

contado com os demais colegas colocando em prática suas imaginações e fantasias. 

A conclusão desta proposta é entender que a ludicidade deve fazer parte do 

cotidiano de cada professor, que ele use como ferramenta desde o momento em que 

vai elaborar e planejar suas aulas, sempre planejando aulas que façam sentido e que 

os alunos entendam o motivo de estarem fazendo aquela atividade proposta pelo 

professor, pois o mesmo deve garantir que os alunos realmente estejam aprendendo 

com seu método de ensino, pois o principal é garantir que os alunos aprendam, não 

de forma monótona ou como era em uma escola tradicional, mas sim aproveitar cada 

espaço da escola e seu exterior para que garantam seu desenvolvimento integral. 
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