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APRESENTAÇÃO 

 

O terno Neografias nos remete a algumas ideias  distintas, porém 

relacionadas. 

A primeira ideia é de uma nova grafia, nova forma de escrita ou de expressar 

o pensamento transformando-o em texto. A ideia se justifica quando se pensa que 

os autores são formados em Matemática, habituados a se expressar por símbolos 

próprios, diferentes dos símbolos usuais da Língua Pátria. O texto aqui apresentado 

é de fato numa “nova” grafia para eles. 

A segunda ideia é de escrever sobre um novo tema, pensar em algo diferente 

e escrever sobre isso. O que também justifica o nome considerando que o  

licenciado em Matemática não somente está habituado a escrever por símbolos 

próprios, específicos, mas  também a conduzir o seu raciocínio de forma linear e 

expressar-se por poucas palavras, com economia de símbolos, de forma categórica, 

e quase sempre supondo que  haverá uma resposta exata, precisa, para o problema 

que se propõe investigar. Aqui ele trata de outro assunto que, embora relacionado 

por ser da educação envolvendo o ensino da Matemática, nada pode ser afirmado 

categoricamente. Tudo deve ser expresso em termos de possibilidades, de 

conjecturas, de expectativas. O texto que lhe é exigido produzir, requer 

esclarecimentos que demandam parágrafos inteiros para, por vezes, concluir que 

apenas tangenciou o conceito a ser esclarecido. 

Tudo isso sem levar em conta a ausência do “se...então” tão caro ao 

estudioso da Matemática. Portanto, uma nova grafia, uma nova escrita, um novo 

tema abordado. 

Há ainda outra ideia implícita no termo Neografias. Trata-se de um texto 

produzido por um neófito, um inexperiente, por alguém que pela primeira vez se 

aventura pelo campo da escrita, especificamente da escrita acadêmica, que tem  

suas características  próprias tais como: ser auto explicativa, pautar-se pela 

ausência da emissão de juízo de valor, justificar cada afirmação feita,  fornecer um 

suporte teórico para as conclusões, estabelecer um vínculo entre o singular e o 

universal através de uma revisão de literatura, conter um encadeamento de ideias 

de modo que não haja lacunas entre as partes,  pleno respeito aos autores que se 

traduz por ausência de plágio e ainda o respeito às normas técnicas. 



 

 
 

Nos textos aqui apresentados é possível que um ou outro desses  requisitos 

não tenha sido cumprido, o que justifica o nome de Neografias. São textos 

produzidos por inexperientes que, apesar dos cuidados dos monitores, não 

conseguem cumprir todos os requisitos de uma escrita acadêmica.  São textos cujos 

autores podem e devem aperfeiçoar com o tempo, mas que podem servir de 

referência sobre possibilidades de produção para outros novos acadêmicos. Podem 

até mesmo servir de objeto de análise sobre fragilidades e a uma possível robustez 

na produção de um licenciando. 

É com esse entendimento que o texto é entregue ao público. 
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A MUSICALIZAÇÃO E SUA IMPORTANCIA PARA A 
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Juliana Soares 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho traz em seu corpo uma pesquisa bibliográfica sobre a 

importância da musicalização na aprendizagem da educação infantil. Quais os seus 

beneficio? O que podemos alcançar através da música? Quais são os benefícios 

para o corpo humano físico, mental e futuro da criança que ele se tornará? A música 

vem sendo aplicada na educação desde os primórdios das civilizações temos 

citações até mesmo na bíblia sobre a utilização e benefícios da música sobre o ser 

humano, mas, no decorrer desta pesquisa podemos ver esse instrumento de 

aprendizagem ainda vem sendo mal aplicado em nossas instituições de ensino de 

educação infantil. No processo de pesquisa deste trabalho a busca por materiais foi 

árdua, pois além da experiência vivenciadas inclui também um levantamento 

bibliográfico através de autores, pesquisa em internet, livros e outros lugares onde 

houvesse informações disponíveis relevantes sobre o assunto pesquisado. A 

pesquisa foi árdua, pois ha pouquíssimos materiais de pesquisa devidamente 

registradas demonstrando cientificamente sua importância ou que abrange o tema 

música como instrumento de aprendizagem para a educação infantil. 

Palavras-chave: musicalização, ensino, aprendizagem, educação infantil. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O tema dessa pesquisa traz a importância da música na aprendizagem da 

educação infantil e como ela pode ajudar no desenvolvimento da criança. A música 

é uma linguagem universal e está inserida na vida do ser humano em diversos 

momentos, em várias situações do cotidiano de cada um. 

Ao longo da pesquisa pode-se perceber que a música encanta as pessoas 

através de seus elementos, despertando ideias, sentimentos e costumes sociais. Na 

criança, atividades com músicas contribuem para sua formação integral, 

desenvolvem habilidades, conceitos e hipóteses. No entanto essa é uma prática 
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pouco utilizada em nossas escolas, mesmo sabendo que é uma linguagem muito 

importante para o processo de ensino-aprendizagem, alguns professores ainda 

deixam de lado esse recurso por não saber se adequar a realidade em que se pode 

ser inserido a música.  

O objetivo geral desta pesquisa é destacar a importância da musicalização 

para a aprendizagem na educação infantil. Estudos mostram que seus benefícios 

são inúmeros, começam desde bebes quando escutam pela primeira vez a voz de 

sua mãe e se prolongam até fase adulta.  

Esse trabalho mostra que o contato com a música pode influenciar de forma 

positiva o desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor durante as fases do 

desenvolvimento da criança. 

Na sala de aula, o professor tem muito a contribuir nesse aspecto, ele pode 

inserir a música em suas aulas através de brincadeiras, jogos, parlendas entre 

outros, é importante que o educador tenha interesse em trazer a música para o seu 

ambiente de trabalho valorizando a cultura e o gosto da criança para a música. 

Com o objetivo de mostrar a importância da musicalização na aprendizagem 

das crianças na educação infantil foram definidos três objetivos especifico:  

 Conceituar a música e a contribuição na aprendizagem da educação 

infantil.  

 Entender a música como instrumento de aprendizagem. 

 Apontar os benefícios que a musicalização pode proporcionar a criança.  

Segundo pesquisas, a musicalização na educação infantil se faz tão 

importante e fundamental quanto às demais áreas do conhecimento para o processo 

de ensino-aprendizagem, então como inserir na prática o ensino da musica? Quais 

os benefícios que a música traz no processo de ensino-aprendizagem? 

O trabalho de musicalização vem sendo ao longo dos anos uma grande 

ferramenta pedagógica para o desenvolvimento das crianças e podem ser integrada 

nas diversas disciplinas enriquecendo as aulas e diferenciando o cotidiano escolar. 
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2 A MÚSICA E A SUA CONTRIBUIÇÃO NOS ANOS INICIAIS  

As crianças desde quando nascem estão em constante desenvolvimento e 

aprendizado, mostrando que o simples ato de falar se transforma em uma 

descoberta incrível ao longo dos primeiros anos de vida, o bebê apresenta um ritmo 

de desenvolvimento muito acelerado segundo (PAPALIA, OLDS, FELDMAN, 2006) 

sendo os ganhos potencializados em função da maior plasticidade cerebral e 

aumento das redes neurais. Eles afirmam que é na primeira infância que o individuo 

se desenvolve mais rápido em menos tempo. 

Essa conexão entre as pessoas e os sons não se da apenas após o 

nascimento, inicia-se antes mesmo do nascimento, um bebê em seus primeiros 

meses dentro da barriga já esta formando sua estrutura auditiva, onde ocorre seu 

primeiro contato com o ritmo, o batimento cardíaco materno e o timbre da voz de sua 

mãe. 

Hoje, sabemos que: 

O conjunto de sons constituídos pelos ruídos intestinais da mãe, dos seus 
batimentos cardíacos e do fluxo de seu sangue nos grandes vasos que 
abastecem o útero e a placenta alcança um volume próximo daquele 
produzido pelo tráfego urbano (WILHEIM, 1992. p.20). 

Quando pequena a criança está inserida no ambiente sonoro e paisagens 

sonoras de seus pais e familiares, a convivência em grupos escolares ou contato 

com radio, televisão e CD cada individua ira desenvolver seu próprio repertório 

musical. 

Winn (1975, p.32) diz que: 

(...) A iniciação musical deve ter como objetivo durante a idade Pré- escolar, 
estimular na criança a capacidade de percepção, sensibilidade, imaginação, 
criação bem como age como uma recreação educativa, socializando, 
disciplinando e desenvolvendo a sua atenção. 

A música contribui no conhecimento, desenvolve a criatividade e liderança 

tornando a crianças em seu futuro um ser autônomo e responsável em seu papel 

como cidadão. 

Segundo Scagnolato, 2006: 

A música não substitui o restante da educação, ela tem como função atingir 
o ser humano em sua totalidade. A educação tem como meta desenvolver 
em cada indivíduo toda a perfeição de que é capaz. Porém, sem a utilização 
da música não é possível atingir a esta meta, pois nenhuma outra atividade 
consegue levar o indivíduo a agir. A música atinge a motricidade e a 
sensorialidade por meio do ritmo e do som, e por meio da melodia, atinge a 
afetividade. 
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A música nessa fase pode beneficiar esse processo de desenvolvimento 

integral da criança, pois ate mesmo os bebes tem a necessidade de interagir com o 

meio que vivem. Segundo Morris (1975, p. 235): 

Tudo que é caracteristicamente humano depende da linguagem. O ser 
humano é, em primeira instância, o animal falante. O discurso representa o 
mais essencial – mas não o único – papel no desenvolvimento e na 
preservação da identidade humana e de suas aberrações, assim como faz 
no desenvolvimento e na manutenção da sociedade e de suas aberrações. 

No entanto essa é uma pratica pouco utilizada em nossas escolas mesmo 

constando em lei sua obrigatoriedade, na mesma lei também fala que o seu uso não 

é exclusivo fazendo o ensino da música que seria de estrema importância se fosse 

utilizada corretamente, ser mais uma vez parcialmente esquecido pelo tempo. A Lei 

11.769: 

O presidente da república Faz saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1o O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6o: “Art. 26. § 
6o  A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do 
componente curricular de que trata o § 2o deste artigo.” (NR). 

Sem falar de normatizações a nível estadual e municipal que também 

utilizam documentos como forma de reciclar as práticas pedagógicas utilizadas nas 

instituições que oferecem e são especializadas em Educação Infantil. Eles também 

demostram a preocupação na falta de interesse e estimulo dos profissionais da área 

ao utilizarem a musica no dia a dia. Um alerta é dado sobre a sua importância. 

Segundo o RCENEl (Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil). 

Um expoente a ser analisado dentro da linguagem musical é a falta de 
ações pedagógicas que atendam as reais necessidades do educando. 
Apesar de fazer parte do planejamento e ser considerada como 
fundamental na cultura da infância, a música tem atendido a propósitos 
alheios às suas reais especificações. Ela é tratada como um algo que já 
vem pronto, servindo como objeto de reprodução e formação de hábitos na 
rotina escolar, o que acaba por deixá-la em defasagem junto às demais 
áreas de conhecimento, quando poderia atender a um propósito 
interdisciplinar. (BRASIL, 1998, p.47). 

O ato de educar exige que o profissional não só da educação infantil, mas o 

professor em si seja, ao mesmo tempo, criativo, dinâmico, flexível, seja e tenha 

sensibilidade para saber o que esta acontecendo com cada dos seus alunos, 

escutando-os, impondo limites, além dos conhecimentos acadêmicos é importante 

que professor e seus auxiliares docentes sejam curiosos, sagas, pois como fala 

Fernandes em seu texto, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26§6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26§6
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(…) Ensinar significa aceitar os riscos do desafio do novo, enquanto 
inovador, enriquecedor, e rejeitar quaisquer formas de discriminação que 
separe as pessoas em raça, classes… É ter certeza de que faz parte de um 
processo inconcluso, apesar de saber que o ser humano é um ser 
condicionado, portanto, há sempre possibilidades de interferir na realidade a 
fim de modificá-la (FERNANDES, 2010, p. 02). 

A música é de suma importância no auxílio dos professores nas salas de 

aula com diz Campbel, Campbell & Dickinson (2000), ela pode acalmar grupos 

ativos e irrequietos, estimulam alunos cansados desmotivados a até recordar 

informações já adquiridas anteriormente nas aulas. Cabe ao professor saber inserir 

música no momento certo e adequado. E mesmo na educação infantil onde as 

crianças são mais agitadas irrequietas os benefícios na aprendizagem tem se 

mostrado gigantescos atreves do uso da linguajem musical. O psicopedagogo, arte-

educador e mestre em educação João Beauclair afirmam que: 

“A música não é só uma questão de interferência na educação da criança, é 
uma necessidade, que deve ter espaço consagrado e rotineiro, por 
possibilitar a melhoria da sensibilidade, beneficiar os processos de 
aquisição da leitura e da escrita e auxiliar na melhoria da capacidade de 
memorização e de raciocínio”. 

Para Bréscia (2003).  

Os professores precisam estar cientes de que o movimento corporal e os 

sons da música são de suma importância para a aprendizagem das crianças, 

principalmente tão pequenas como são as da Educação Infantil, é necessário 

apostar em um ensino onde haja diversidade, a fim de que se torne possível. 

 (...) ao aluno a construção de hipóteses sobre o lugar de cada obra no 
patrimônio musical da humanidade, aprimorando sua condição de avaliar a 
qualidade das próprias produções e as dos outros (PCN: arte, 1997, p.75). 

Temos um histórico de profissionais que ainda hoje querem que seus alunos 

permaneçam em suas cadeiras e carteiras por um grande período de tempo, estes 

limitam o ensino da música no contexto escolar, é necessário que todas as crianças 

tenham a oportunidade de participar ativamente em aula envolvendo a música, seja 

como, ouvinte ou intérprete dentro e fora da sala. 

Devemos lembrar que as crianças da educação infantil estão em constante 

desenvolvimento e aprendizagem e porque não estimular e facilitar essa 

aprendizagem de forma positiva através da música encurtando o caminho ao 

desenvolvimento dessas crianças. 

Segundo (FERREIRA, 2005) 
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A música traz uma sucessão de sons e silêncio organizada ao longo do 
tempo. O ritmo, a melodia, o timbre e a harmonia, elementos musicais, 
afetando o nosso organismo de forma física e psicológica, nos fazendo 
reagir afetivamente e corporalmente. 

Não esquecendo que os pais também são peças extremamente importantes 

desse desenvolvimento, pois cabem a eles os primeiros ensinamentos. Ferreira 

(2000) nos diz que a família são os primeiros a desenvolver o ensino e 

aprendizagem de toda criança. 

[...] a Sociologia da família, ao privilegiar a socialização das crianças 
pequenas, sobrevalorizando as questões que se prendem com as 
aprendizagens básicas centradas em torno da relação mãe-filho, tem-nas 
construído como uma idade associal, de espera e dependência, circunscrita 
a um período de vida que se entende desde o nascimento até à entrada 
para a escola primária (0-6 anos). Mas se deduz, a partir dos contributos da 
Sociologia da família que a infância começa com o nascimento, ela não 
acaba aos 6 anos, ficando, ausentes as idades que se seguem [...]. 
(FERREIRA, 2000). 

Sabemos que não foi e que nunca será uma tarefa fácil falar e colocar em 

pratica todos os conceitos e teorias, mas com determinação e comprometimento 

com a educação os resultado serão excelentes. 
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3 A MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM 

Quando paramos pra pensar por onde começar deveu fazer uma viajem ao 

passado onde tudo começou, lembrar-se das músicas que os mais velhos cantavam, 

brincavam cantando parlendas, cantigas de roda que até é nos dias de hoje deveria 

ser utilizando no cotidiano das crianças, mas infelizmente estão sendo substituído 

pela internet ou por outras coisas com ou sem valor.  

Para Nogueira (2003, p.01) a música é entendida como experiências que: 

 [...] acompanha os seres humanos em praticamente todos os momentos de 
sua trajetória neste planeta. E, particularmente nos tempos atuais, deve ser 
vista como umas das mais importantes formas 18 de comunicação [...]. A 
experiência musical não pode ser ignorada, mas sim compreendida, 
analisada e transformadas criticamente. 

Ao introduzimos a musica como instrumento de aprendizagem ela passa a 

ter um caráter diferente de apenas brincadeiras recreativas e passa a ser mais um 

instrumento, um eixo de aprendizagem. No inicio a música entra nas brincadeiras do 

cotidiano em suas rotinas escolares estimulando o corpo e seus sentidos, 

desenvolvendo seu lado afetivo e estabelecendo relações com o meio ambiente.  

Ao trabalhar com os sons, a criança aguça sua audição, ao acompanhar 
gestos e dançar ela está trabalhando a coordenação motora e a atenção, ao 
cantar ou imitar sons ela está estabelecendo relações com o ambiente em 
que vive. O aprendizado de música, além de favorecer o desenvolvimento 
afetivo da criança, amplia a atividade cerebral, melhora o desempenho 
escolar dos alunos e contribui para integrar socialmente o indivíduo. 
(BRÉSCIA, 2003, p. 81). 

Ao inserir a musica nas aulas com educação infantil, a criança ira 

desenvolver mais rapidamente, mesmo que a principio seja estranho para elas e que 

não queiram ter este contrato é algo muito importante a ser trabalhado, pois, aos 

poucos vai codificando o cérebro. 

Na educação infantil quando vai se trabalhar com a música devemos sempre 

incluir em conjunto com o lúdico, pois, nesta faixa etária a ludicidade funciona como 

uma ponte entre a realidade e a magia deixando o processo de aprendizagem ainda 

mais dinâmica e divertida.  Chiarelli (2005, p.4) nos fala da importância do trabalho 

em conjunto entre o professor e o aluno e nos mostra como sugestão: 

Gravar sons e pedir para que as crianças identifiquem cada um, ou produzir 
sons sem que elas vejam os objetos utilizados e pedir para que elas os 
identifiquem, ou descubram de que material é feito o objeto (metal, plástico, 
vidro, madeira) ou como o som foi produzido (agitado, esfregado, rasgado, 
jogado no chão). Assim como são de grande importância às atividades onde 
se busca localizar a fonte sonora e estabelecer a distância em que o som foi 
produzido (perto, 28 longe). Para isso o professor pode andar entre os 
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alunos utilizando um instrumento ou outro objeto sonoro e as crianças vão 
acompanhando o movimento do som com as mãos. 

Assim aqueles que ainda não sabem falar utilizam o seu próprio corpo e com 

materiais que eles veem no seu dia a dia. Outro bom exemplo de atividade, são as 

músicas cantadas, como atirei o pau no gato, músicas que fazem parte do cotidiano 

escolar de cada uma, com essas músicas as crianças mechem o corpo, batem às 

mãos os pés pulam etc. 

Não esquecendo que não basta apenas cantar para que ocorra a 

aprendizagem a música tem que fazer parte de um contexto no caso da primeira 

versão da música Atire o pau no gato estimula a agressão aos animais e no contexto 

escolar isso não é permitido. A importância do dialogo mesmo com os pequenos se 

mostra importante, pois, o professor é o seu orientador. 

 

3.1 MUSICA UM COMEÇO SEM UM FIM. 

Entende-se que a música não se sabe ao certo sua origem de onde veio ou 

para que exatamente fosse criada, mas o benefício que essa criação traz para a vida 

humana não tem preço facilita e transforma cada pessoa que entra em contato com 

a música ou um instrumento musical. Segundo Teca Brito (2003, p.17): 

A música é uma linguagem universal. Tudo o que o ouvido percebe sob a 
forma de movimentos vibratórios. Os sons que nos cercam são expressões 
da vida, da energia, do universo em movimento e indicam situações, 
ambientes, paisagens sonoras: a natureza, os animais, os seres humanos 
traduzem sua presença, integrando-se ao todo orgânico e vivo deste 
planeta. 

Para começarmos devemos voltar lá na idade média onde a música já tinha 

seu lugar de destaque dentro das salas de aulas da época principalmente quando 

falamos da poesia e música sacra. A origem da palavra música vem do grego 

μουσική τέχνη - musiké téchne que traduzida para o português (Arte das Musas), é a 

combinação de sons agradáveis ao ouvido. 

São varias as historias quando se fala do surgimento da música, muitos 

autores defendem seu surgimento a partir da imitação dos cantos dos pássaros, 

como uma confraternização religiosa com a utilização de instrumentos rústicos e 

ainda acreditam que os movimentos do corpo humano têm uma das suas origens na 

música.  
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De acordo com Bréscia (2003), em algumas civilizações, como a Grécia, o 

ensino da música era obrigatório, pois, era muito solicitado desde o registro até de 

pequenas orquestras. Muitos desses povos acreditavam que determinada 

combinação de sons poderia até curar alguns tipos de enfermidades. 

Não menos importante podemos citar algumas passagens da Bíblia onde 

vemos diversas passagens que citam a música como forma de agradecimento a 

colheitas fartas, adoração aos reis da época, entretenimento de reis, de festas 

casamentos e religiosos e apresentação particulares a reis e cultos religiosos. 

Muitos reis tinham seus tocadores exclusivos somente para eles com o fim de ajudar 

a dormir, pensar, entreter-se. 

Nos dias de hoje definimos a música como Arte e ciência, pois relacionamos 

a música e seus elementos com as emoções humanas, matemáticas e físicas; a arte 

através de escolha dos arranjos, repertórios e combinações de sons. Apesar de a 

música ser de grande importância para o desenvolvimento das crianças somente em 

18/08/2008 a Lei n. 11.769, no governo Luiz Inácio Lula da Silva, se tornou 

obrigatório o ensino da música nas escolas de educação básica, representando 

assim, uma grande conquista para a educação musical no Brasil (BRASIL, 2008). 

Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na 
educação básica. Art. 1 O art. 26 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, passa a vigorar acrescido do seguinte; (...) 6: A música deverá ser 
conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular de que 
trata o 2º deste artigo. 

Essa conquista vem como um ganho para os alunos que só utilizavam a 

música em forma de cantigas e brincadeiras para passar o tempo, abrindo-se um 

leque de possibilidades ao professor comprometido com o ensino e aprendizagem 

dessas crianças.  

 

3.2 COMO INICIAR A MUSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Muitos pesquisadores sugerem que para se iniciar a música antes de tudo 

devemos fazer uma leitura do Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil. O volume 3 traz orientações para crianças de 0 a 6 anos falando de todos os 

eixos a serem trabalhados na educação infantil incluindo a música por isso se torna 

um excelente instrumento de pesquisa mesmo para escolas particulares que se 

preocupam também com o bem estar dos seus alunos. 
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Adultos cantam melodias curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras 
cantadas, com rimas, parlendas etc., reconhecendo o fascínio que tais jogos 
exercem. Encantados com o que ouvem, os bebês tentam imitar e 
responder, criando momentos significativos no desenvolvimento afetivo e 
cognitivo, responsáveis pela criação de vínculos tanto com os adultos 
quanto com a música. (Brasil 1998, p. 51) 

Para Elvira de Souza Lima, pesquisadora em desenvolvimento humano e 

orientadora dos programas de ensino musical das prefeituras de Blumenau (SC), 

Coronel Fabriciano (MG) e Guarulhos (SP) ela fala que ajuda muito ter um 

planejamento de atividades que inclua a preocupação constante com a linguagem 

musical. A música não pode e nem deve ficar restrita a eventos como festa e datas 

marcantes, mas, sim ser uma prática diária.  

Ensinar música, a partir dessa óptica, significa ensinar a reproduzir e a 
interpretar músicas, desconsiderando as possibilidades de experimentar, 
improvisar, inventar como ferramenta pedagógica de fundamental 
importância no processo de construção do conhecimento musical (BRITO 
2003, p. 52). 

Para Teca Brito (2003, p. 53), a contribuição que a música pode trazer para 

o desenvolvimento do aluno se manifesta através de suas vivências com o dia a dia 

e ensinamentos um direito em que todos podem desfrutar, se ele vai ter ou não 

aptidão musical caberá a cada um. 

Aceitando a proposição de que a música deve promover o ser humano 
acima de tudo, devemos ter claro que o trabalho nessa área deve incluir 
todos os alunos. Longe da concepção europeia do século passado, que 
selecionava os “talentos naturais”, é preciso lembrar que a música é 
linguagem cujo conhecimento se constrói com base em vivências e 
reflexões orientadas. Desse modo, todos devem ter direito de cantar, ainda 
que desafinando! Todos devem poder tocar um instrumento, ainda que não 
tenham, naturalmente, um senso rítmico fluente e equilibrado, pois as 
competências musicais desenvolvem-se com a prática regular e orientada, 
em contextos de respeito, valorização e estímulo a cada aluno, por meio de 
propostas que consideram todo o processo de trabalho, e não apenas o 
produto final. 

Howard Gardner teoricamente acredita que a música possui múltiplas 

inteligências, onde as crianças podem desenvolver desde pequenos, trazendo a elas 

uma sensação de bem estar desde o útero de suas mães, considera que a parte do 

cérebro que fica responsável pela percepção da música este bem próximo da área 

do raciocínio logico matemático, está ligada a concentração, a memorização e a 

coordenação motora. Considerando a música como uma grande aliada para um 

crescimento saudável e feliz em todos os aspectos. 

Inteligência musical - Esta inteligência se manifesta através de uma 
habilidade para apreciar, compor ou reproduzir uma peça musical. Inclui 
discriminação de sons, habilidade para perceber temas musicais, 
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sensibilidade para ritmos, texturas e timbre, e habilidade para produzir e/ou 
reproduzir música. A criança pequena com habilidade musical especial 
percebe desde cedo diferentes sons no seu ambiente e, frequentemente, 
canta para si mesma. (GAMA, 1998, p. 1). 

Quando falamos de música devemos pensar que trabalhar com ela ajuda a 

trabalhar a sensibilidade, a memória, a concentração sem falar nos benefícios ao 

raciocínio matemático e á alfabetização estimulando áreas do cérebro que não são 

desenvolvidas por outros tipos de linguagens, como a escrita ia oral tornando nosso 

celebro mais poderoso, pois as áreas do celebro se influenciam e interligam. 

Segundo (CRAIDY; KAERCHER, 2001), a música estimula o 

desenvolvimento psicológico da criança, onde permite que a criança possa 

reestruturar suas emoções, fantasiar coisas, imaginar e criar. “A música é uma 

linguagem criada pelo homem para expressar suas ideias e seus sentimentos, por 

isso está tão próxima de todos nós”. (CRAIDY; KAERCHER, 2001, p. 130) 

 
  



 

18 
 

4 OS BENEFÍCIOS QUE A MUSICALIZAÇÃO PODE PROPORCIONAR A 

CRIANÇA 

Os benefícios da música são inúmeros é estimulante, melhora a questão da 

coordenação motora e movimento corporal, trabalho em grupo, aflora as 

sensibilidade e criatividade, estimula a comunicação, desenvolvimento da 

autoestima e o foco deste trabalho auxiliar na aprendizagem. Tudo começa pelo 

ouvir e cabe a ao professor despertar nas crianças esse nossos sons. 

O trabalho com a apreciação musical deverá apresentar obras que 
despertem o desejo de ouvir e interagir, pois para essas crianças ouvir é 
também, movimentar-se, já que as crianças percebem, expressam-se 
globalmente. (BRASIL, 1998, p.64). 

A música é fundamental na primeira parte do sistema educativo. A criança 

se expressa de varias maneira com isso se torna capaz de integrar-se ativamente na 

sociedade. Com ajuda música ela ganhar independência no dia a dia em suas 

atividades de rotina, amplia sua relação com o meio. A música tem o dom de unir as 

pessoas em qualquer lugar e de qualquer classe social. 

Quando a criança vivencia a música ela aprende a conviver em harmonia 

com o todo adquirindo segurança, confiança ela é introduzida ao grupo com isso 

trabalhando e adquirindo respeito pelo outro, aprende a auxiliar ao amigo. 

Charles Husband (1998, p. 139) afirma: 

No reconhecimento de nossa individualidade está à possibilidade de 
assumirmos a identidade da comunidade que fazemos parte, aquilo que nos 
une e nos solidariza. Consequentemente, os direitos individuais não podem 
ser inteiramente usufruídos ou garantidos, na ausência do respeito para 
com a dignidade, a integridade, a igualdade e a liberdade daquelas 
comunidades com as quais nos identificamos, incluindo a comunidade 
étnica a qual pertencemos. Na busca do reconhecimento de quaisquer de 
nossas comunidades [...] nós devemos reconhecer reciprocamente a 
legitimidade da existência e da integridade de outras comunidades, inclusive 
suas diferenças em relação a nós. 

Trazendo a tona de dentro da criança oque a de melhor. Sentimentos que 

afloram um ponto importante que o professor pode utilizar para melhor atender e 

compreender seu aluno. 

 

4.1 BENEFÍCIOS DA MUSICALIZAÇÃO 

O que significa musicalização? Musicalização é o senso musical 

desenvolvido pelas crianças, seus ritmos, suas sensibilidades quando ela é 
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introduzida no mundo musical. Seu objetivo é fazer com que a criança deixe de ser 

apenas um ouvinte e se torne parte da musica.  

A musicalização é um processo de construção do conhecimento, que tem 
como objetivo desenvolver e despertar o gosto musical, cooperando para o 
desenvolvimento da sensibilidade, senso rítmico, criatividade, do prazer de 
ouvir música, da imaginação, memória, concentração, autodisciplina, 
atenção, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também 
contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação 
(BRÉSCIA, 2003). 

Esse poderoso instrumento quando o dia a dia das crianças desenvolve sua 

sensibilidade e aguça a audição, estimula e desenvolve a concentração, respeito 

próprio e aos outros, equilíbrio emocional e raciocínio logico. Além de apurar as 

percepções sensíveis e individuais, a música pode desenvolver vários fatores: O 

foco estranho pensar nisso quando se refere a uma criança que está dançando e se 

divertindo com uma música tocada em um volume alto, ao se educar musicalmente 

os alunos passarão a se dedicar a sentir o som, não somente com a música, mas 

também irão se tornar mais centrados nas demais atividades desenvolvidas. 

Com o desenvolvimento do raciocínio e da concentração, se abre uma nova 

janela para despertar a criatividade, as crianças direcionarão seus pensamentos 

para produzir novas coisas e explorar novos campos. 

As crianças quando brincam usam, produzem e criam sons e musicas 

espontaneamente, mas, por não ser estimuladas com o tempo vão desaparecendo. 

Na educação infantil a ludicidades faz parte de sua totalidade e com a musicalização 

não seria diferente. 

Entre todos os benefícios que a musicalização proporciona as crianças 

podemos pontuar que alguns participam do mundo da educação infantil no ponto de 

vista de alguns autores, professores e estudiosos. 

Expressão corporal quando a criança entra em contato com a música no 

primeiro momento ela se expressa através do corpo batendo palma, movimento seu 

corpo seguindo o ritmo das batidas ou para aqueles já sabem cantando junto com a 

música. A expressão corporal também é utilizada como terapia, pois pode ser 

indicado para todos os tipos patologias ajudando a trazer a tona determinadas 

sensações do cérebro, depressão, autismo, falta de atenção, síndrome de down 

alguns artigos falam até mesmo para pessoas em coma.  

Desenvolvimento da linguagem quando a criança entra em contato ouvindo 

ou cantando uma música, ela começa a armazenar palavras melhorando seu 
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vocabulário e aqueles que não estão alfabetizados vão adquirindo no decorrer das 

atividades palavras e elementos para uma melhor dicção na formação das frases. 

Corrigindo assim as palavras que estão adquirindo. 

 [...] a música na escola só traz vantagens para a vida das crianças; uma 
maior consciência de si, o respeito e a compreensão do outro e visões 
críticas das dimensões da vida; isto, sem falar na divulgação e valorização 
da área como campo profissional e da ação estimuladora e criativa para o 
conhecimento da música [...]. Souza (1992, p.3) 

No dia a dia da criança todas as suas atividades são princípios para a 

aprendizagem e quando falamos de música não estamos falando em ensinar teoria 

musical e muito menos tocar instrumentos. A música na Educação infantil é muito 

importante, pois favorece possibilidade de descobertas na aprendizagem, nessa 

faixa etária a criança tem que ter experiências concretas por isso cabe ao professor 

propor atividades onde as crianças explorem e conheçam de forma lúdica tudo oque 

a música pode proporcionar. Roberto Bueno (2011, p. 182) afirma: 

Através da música e de seu processo de criação, a criança torna-se. 
Um individuo criador, gerador, formando um eterno vínculo com sua 
produção e autoria. “Fui eu quem fiz”. Este é um fator positivo para o 
desenvolvimento de sua autoestima e identificação de suas motivações. 
(BUENO, 2011, p.182) 

Partindo das pesquisas realizadas sobre a contribuição da música na 

educação infantil, ficou evidente o quão importante esse instrumento que 

possibilitada o desenvolvimento da aprendizagem no geral e formação integral do 

ser humano, através da musica a criança tem contato com o mundo lúdico e letrado. 

Como atesta Gainza (1988, p. 95): 

Em todo processo educativo confunde-se dois aspectos necessários e 
complementares: por um lado à noção de desenvolvimento e crescimento (o 
conceito atual de educação está intimamente ligado à idéia de 
desenvolvimento); por outro, a noção de alegria, de prazer, num sentido 
amplo. […] Educar-se na música é crescer plenamente e com alegria. 
Desenvolver sem dar alegria não é suficiente. Dar alegria sem desenvolver, 
tampouco é educar. 

A criança interage o temo todo, a musica transforma essas interação ainda 

mais forte, onde a musica envolve as emoções, quando é trabalhado a 

musicalização na escola, o objetivo principal é de permitir as crianças a vivencia e 

compreensão da linguagem musical, promover o desenvolvimento sensorial e 

inclusivo, facilitando a expressão de suas emoções. 
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Evidencia-se através desta pesquisa que a música contribui para diversas 

áreas de conhecimento, atendendo diferentes aspectos do desenvolvimento 

humano, bem estar e crescimento do saber dos alunos. 

Se o mundo colocasse em pratica tudo que a música pode proporcionar não 

só a criança da educação infantil, mas, abranger um estudo cientifico detalhado 

sobre seus benefícios os alunos se desenvolveria ainda mais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreende-se que através do estudo realizado mostrar a importância que 

a música oferece aos anos iniciais são inúmeros e os desafios encontrados maiores 

ainda. Sabe – se que a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica 

sendo o fundamento para a formação do educando então a criança que brinca, 

dança, sorri uma mistura de tudo que a de bom no mundo sempre em busca de 

experiências novas tudo é novo tudo uma aventura, e a música como um 

instrumento de desenvolvimento vem nesta etapa mostrar que tudo é descoberta e 

aprendizagem. Cada dia que passa buscar se aprimorar na busca pelo 

conhecimento desta que é o inicio de todo processo de ensino. 

Através dos estudos pode se observar que há muito tempo a música já vem 

dando sinais de sua importância para a vida humana, a história mostra que os reis 

tinham seus tocadores com instrumentos de corda sopro e etc., que eram tocados 

para acalmar e alegrar a alma do rei, nas batalhas a música servia para dar animo 

nas batalhas e comemorar as vitórias, entrando na parte educativa têm citações 

históricas de orquestras e ensino de música e aulas de instrumentos. Uma realidade 

que futuramente continuara fazendo parte do cotidiano das crianças. 

Durante o estudo pode se notar que a maneira de se introduzir a música na 

educação infantil e simples, mas, que com o ritmo acelerado do dia a dia das 

escolas o tempo para a música vem diminuindo gradativamente ao invés de ser 

aproveitado para se trabalhar a multidisciplinariedade.  

Conclui-se que os benefícios que a música proporciona a criança são 

inúmeros tanto na parte física como mental pode se notar que seu desempenho 

físico melhora, pois o movimento do corpo através só som da estabilidade e 

segurança na parte mental a criança aprende significativamente com o uso da 

música aumenta, sua concentração é aguçada estimulando os outros sentidos. 

Por fim, ao final deste estudo foi observado que esse instrumento não vem 

sendo aplicado em nosso cotidiano escolar como instrumento de aprendizagem e 

sim como apenas mais um passa tempo entre as aulas. E não é por falta de 

incentivos, pois o ensino da música é garantido por lei cabe ao professor ter um 

olhar uma prospecção maior para poder encaixar aonde melhor lhe convém essa 

ferramenta. 
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 Ao término deste estudo, conclui-se que encontrar um acervo maior sobre 

um tema tão importante é de estrema necessidade como a música como 

instrumento de aprendizagem teria que ter um acervo maior para pesquisa, 

entretanto oque se mostra é que o interesse por parte dos educadores e estudiosos 

da área de educação infantil é muito baixa. Deixando a qualidade do ensino e 

aprendizagem das crianças para o tempo. Ainda bem que ainda restam alguns 

remanescentes que buscam fazer a desmistificação que a educação infantil e 

apenas cuidar e brincar, mostrando que com os estímulos e ferramentas certas a 

musicalização se tornara parte do desenvolvimento do ensino e aprendizagem.  
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A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE ENSINO 
E APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS NAS SÉRIES INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Kértilin Souza de Araújo 

 

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 a influência que as novas 

tecnologias presentes no processo de ensino e aprendizagem de crianças dos seis 

aos oito anos. O objetivo geral consistiu em compreender as novas tecnologias 

presentes no processo de ensino e aprendizagem de crianças de seis a oito anos. 

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 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 

 

As tecnologias têm ocupado cada vez mais espaço nos vários ramos da vida 

cotidiana, razão pela qual é crescente a necessidade em fomentar estudos e 

pesquisas acerca do tema, a fim de se obter um melhor entendimento e, 

consequentemente, garantindo uma efetiva aplicabilidade dessas ferramentas 

tecnológicas. 

Desta maneira, destaca-se que o presente tema de estudo é de grande 

relevância diante das mudanças sociais e tecnológicas apresentadas à sociedade, 
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sendo que o ambiente escolar deve estar atento a essas mudanças, bem como os 

profissionais que trabalham com a educação, de modo a proporcionar a troca de 

conhecimentos da melhor maneira possível e se enquadrando à realidade social do 

momento histórico. 

Sob essa perspectiva, verifica-se que a mesma está ganhando espaço no 

ambiente escolar, sendo um grande desafio para o educador garantir um ensino 

aliado aos recursos tecnológicos. Assim, analisa-se quais são as influências das 

novas tecnologias presentes no processo de ensino e aprendizagem com crianças 

de seis a oito anos?” 

Verificado isso, o objetivo geral consiste em compreender as novas 

tecnologias presentes no processo de ensino e aprendizagem de crianças de seis a 

oito anos, tendo em vista que os conhecimentos adquiridos nessa etapa são 

determinantes para sua formação adulta. Os objetivos específicos em contextualizar 

as novas tecnologias empregadas na educação, bem como estudar as tecnologias 

que estão sendo empregadas no ambiente escolar e apontar a importâncias das 

ferramentas tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem com crianças de 

seis a oito anos. 

Por fim, a metodologia adotada buscou uma pesquisa bibliográfica, por meio 

da revisão da literatura, ao trabalhar com artigos, livros e anais de congressos, 

filtrando os trabalhos publicados nos últimos vinte anos, além da utilização das 

ferramentas de buscas em sites universitários e do Google Acadêmico. Entre os 

autores a serem utilizados pode-se aqui apontar, Barbosa e Kramer (2007), 

Cysneiros (2000), Faria (2004). 
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2 AS NOVAS TECNOLOGIAS NO AMBIENTE ESCOLAR 

Com os avanços tecnológicos vários aspectos da vida da população vão se 

alterando, conforme a influência desses mecanismos. O que também ocorre no 

ambiente escolar, tendo em vista a forte influência que essas tecnologias têm 

demonstrado nesse espaço. 

Considerando isso, inicialmente é importante caracterizar o que é tecnologia, 

o que consoante Ihde (1993 apud CYSNEIROS, 2000) possui três aspectos 

essenciais. Primeiro, deve haver um componente material, ou seja, um instrumento 

que seja palpável. Segundo, esse elemento deve ser integrante de um conjunto de 

ações humanas já determinadas pela cultura. E, por fim, deve ter estabelecida uma 

relação entre os objetos materiais e os indivíduos que fazem uso dos mesmos. 

Corroborando com essa conceituação, a tecnologia corresponde a todas as 

coisas que o ser humano constrói a partir do uso dos meios naturais, criando 

ferramentas que o auxiliem, para diminuir barreiras e desafios e ter vantagem para 

se diferenciar dos demais. De acordo com isso, consoante Kenski (2011, p.02), o 

termo tecnologia “diz respeito a muitas outras coisas além das máquinas. O conceito 

tecnologia engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano 

conseguiu criar em todas as épocas, usa formas de uso, suas aplicações”. 

Nesse sentido, a tecnologia utilizada no âmbito escolar deve atender a uma 

práxis educativa, não sendo um mero passatempo, mas que seja um recurso que 

envolva o ensinar e o aprender, estabelecendo um vínculo entre o docente e a 

tecnologia de um lado e, de outro, com o discente e essa ferramenta tecnológica. 

(CYSNEIROS, 2000) 

Sob esse enfoque, conforme salienta Gadotti (1997, p. 33) a escola deve 

questionar sobre o seu papel na sociedade marcada pela globalização “da 

economia, das comunicações, da educação e da cultura do pluralismo político”. 

Gerando, assim, a redefinição das concepções sobre o espaço escolar e do 

conhecimento, o qual cada vez mais está conectado às tecnologias da informação e 

da comunicação. 

Além dessa questão apresentada pelo autor, ressalta-se, ainda, que 

conforme Stahl (1997, p. 299) as “exigências feitas à educação pela era da 

informação constituem-se também em grandes e específicos desafios para os 

professores”, pois exige mais habilidade que requerem uma constante formação 
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continuada, fazendo com que esse educador se inteire dos novos recursos, não 

basta apenas ele conhecer, mas que saiba utilizado de como aliado à prática 

pedagógica. 

Frente a isso, é importante destacar que essas tecnologias, ao serem 

empregadas no espaço escolar, não surgem como a solução universal de todos os 

problemas e desafios que rondam a educação. Mas surge como uma forma de 

auxiliar o trabalho pedagógica, de forma a potencializar o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Todo e qualquer suporte didático deve ser visto como apoio e nunca como 
substituto do professor. A escola, os alunos, todos interagem no processo 
didático, mas o professor quem pode melhor avaliar como e quando o 
conteúdo vai ser ensinado e é ele portanto, quem pode decidir que 
instrumentos e recursos poderão fazer com que esse conteúdo seja 
interpretado e aprendido de maneira adequada e significativa. (TOMAZ, 
2005, p. 38) 

Assim, é possível compreender que nem toda tecnologia tem viés 

pedagógico, apenas aquelas que são alinhadas a um propósito educacional. Por 

exemplo, o computador só é considerado uma tecnologia educacional se estiver 

sendo usado vinculado a um plano educativo e não usado apenas como 

passatempo para os discentes. Nesse sentido, Faria (2004, p. 70) destaca: 

Nenhum recurso/técnica/ferramenta, por si só, é motivador; depende de 
como a proposta é feita e se está adequada ao conteúdo, aos alunos, aos 
objetivos, enfim, ao projeto pedagógico da instituição. Estimular e motivar é 
apresentar um desafio a ser enfrentado, uma situação-problema a resolver, 
não um obstáculo intransponível. É orientando o aluno nos processos de 
interação e interiorização, num clima estimulador, que mais facilmente ele 
compreenderá a si e aos outros. 

Diante disso, a educação oferecida na escola deve ir além de simplesmente 

reproduzir o conhecimento ou aplicar técnicas sem utilidades, desconectadas ao 

viés pedagógica, essa deve se consubstanciar em uma mediação, sob a qual o 

conhecimento passa a ser constituído. Deve ser assim, porque o discente não é um 

deposito de saberes, mas um sujeito ativo nesse processo, o qual pensa e reage, 

além de estabelecer conexões. 

Frente a essa nova configuração, surge a necessidade de construir 
caminhos para os sujeitos se apropriarem, criticamente, das novas 
tecnologias. E isso requer incentivo à autonomia individual, à solidariedade, 
ao espírito científico, condições consideradas essenciais para o 
desenvolvimento humano integral. Entendendo que o conhecimento não é 
constituído de verdades estáticas, mas que acontece em uma dimensão 
processual dinâmica, a qual acompanha a vida humana e serve como guia 
da ação do sujeito. (PIENTA, 2014, p.43) 
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Em que se pese a importância e a frequência cada vez mais presente dos 

recursos tecnológicos no espaço escolar, Pienta (2014, p. 52) adverte para o uso 

dessas ferramentas. A autora destaca que antes de inserir as tecnologias na sala 

de aula, o professor precisa contextualizar à prática pedagógica, percebendo 

o lugar que essas ferramentas ocupam no espaço de aprendizagem e o impacto que 

desempenham na didática do professor. 

Ressalta-se, também, que ao estabelecer o emprego das tecnologias no 

âmbito escolar, por meio do manejo desses objetos materiais, mais uma vez no 

exemplo do computador, por meio do uso dele, pode ser possível desenvolver a 

coordenação motora pelo uso do mouse, bem como da digitação no teclado, entre 

outras. 

Sob essa perspectiva, Pierre Lévy (1990) aborda a questão amplificadora 

das novas tecnologias ao comentar que “o ciberespaço suporta tecnologias 

intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas 

humanas: memória, percepção (sensores digitais, telepresença, realidades virtuais)”. 

(LÉVY, 1999, apud CYSNEIROS, 2000) 

Ademais, Ramal (2002 apud BARBOSA MOREIRA; KRAMER, 2007, p. 

1048-1049) estabelece que é possível caracterizar três cenários no âmbito da 

educação, no que tange à tecnologia: A primeira das classificações diz respeito à 

tecnocracia domesticadora, a qual apresente uma multiplicidade de informações 

efêmeras e com aspecto fragmentado faz com que as pessoas se tornem escravos 

destes recursos tecnológicos. Nessa concepção, a escola é substituída por outras 

modalidades de instrução. 

O autor traz, ainda, um segundo cenário concernente ao do pay-per- learn, o 

qual ressalta o processo de exclusão e dá prioridade a educadores com habilidade 

técnica superior ao do criticismo da produção ou do uso de tecnologias da 

informação e da comunicação. A principal característica desta classificação é a de 

que a educação é destinada para todos, pela rede, mesmo que os alunos que 

tiverem mais recursos frequentarem escolas com melhores equipamentos. 

No terceiro cenário conhecido como “cibereducação integradora”, entende 

como um espaço escolar híbrido, fazendo a mediação entre o indivíduo e a 

tecnologia. A educação do indivíduo se daria a partir da crítica, a qual tornaria 
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possível transformar o seu meio, assim, Ramal caracteriza como tecnologias da 

liberdade. 

A partir dessa visão do autor, vislumbra-se que na atual perspectiva escolar 

há a presença desses três cenários, mas para identifica-los uma série de fatores 

precisam serem observados como fatores sociais e econômico. Assim, verifica-se a 

importância em usar a tecnologia de forma correta e planejada pelo professor ao 

introduzir durante aula, a fim de que tanto ele como o aluno possam ganhar com 

isso, ou seja, colherão bons resultados. 

É importante salientar, que diante da presença das tecnologias na vida dos 

educandos, ao inseri-las em sala de aula haverá um maior interesse por parte dos 

alunos em se envolver e participar da aula, consequentemente surgindo maiores 

notas, pois se espera um maior entendimento do conteúdo pelas aulas então 

ministradas. 

Ressalta-se, ainda, que para haver um processo de ensino e aprendizagem 

de qualidade envolvendo essas novas tecnologias é importante que o professor 

esteja preparado para dar a devida destinação para elas. Conforme Faria (2004, p. 

57): 

O papel do educador está em orientar e mediar as situações de 
aprendizagem para que ocorra a comunidade de alunos e ideias, o 
compartilhamento e a aprendizagem colaborativa para que aconteça a 
apropriação que vai do social ao individual, como preconiza o ideário 
vygotskyano. O professor, pesquisando junto com os educandos, 
problematiza e desafia-os, pelo uso da tecnologia, à qual os jovens 
modernos estão mais habituados, surgindo mais facilmente a interatividade. 

Nessa conjectura, vislumbra-se a necessidade de uma atuação participativa 

dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem para fomentar aulas que 

contenham esses recursos tecnológicos. Isso é importante para o discente, pois irá 

“inicia-lo na aprendizagem de uma prática social que será permanente na vida do 

cidadão: [...] a construção da inteligência coletiva” (MELLO, 1999). 

Diante disso, é possível compreender a relevância que as novas tecnologias 

podem trazer para o ambiente escolar, mas desde que alinhadas a uma proposta 

pedagógica e não como mero passatempo para ocupar o tempo dos discentes, e 

sim como um instrumento para o ensino e a aprendizagem que vise proporcionar a 

interação entre os agentes do processo de ensino e aprendizagem. 
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3 O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

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. Assim, verifica-se que o educador é parte 

fundamental no processo de ensino e aprendizagem, ao criar ambientes que 

facilitem a construção do conhecimento. (LIMA; ANDRADE; DAMASCENO, 2017, 

p.03) 

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, pois “a resistência à aquisição de novos conhecimentos é um fator 

negativo no processo de formação cultural intelectual do indivíduo na relação 

ensino-aprendizagem”. (LIMA; ANDRADE; DAMASCENO, 2017, p.03) 

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, evitando-se, assim, a chamada educação bancária, na qual “o 

educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam docilmente; o 

educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados”. (FREIRE, 2005, p.68) 
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Sobre isso, Koch (2013) destaca 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 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 efetiva e satisfatória de tais recursos 

tecnológicos, também é necessário que os alunos demonstrem curiosidade e haja 

motivação pela inovação que lhes são apresentadas, tornando-se parceiros do 

educador, porque não basta apenas inserir tais ferramentas, se elas não forem 

aproveitadas. 

Conforme salienta Moran (2000): 

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 apoiam 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). 

Desta forma, do presente pensamento, é possível extrair que também haja a 

contribuição do discente nesse processo, pois se este se demonstrar como curioso e 

motivado, também melhorará o trabalho do docente, o qual verá o educando como 

seu parceiro e possibilitará uma troca de experiências de modo mais satisfatório, 

abrindo caminho a novas concepções e estratégias. 

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”. (MORAN, 2000, p.19) 
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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 essa articulação se dará a partir de cursos e palestras, assim como 

oficinas voltadas a essa área com recursos tecnológicos, capaz de englobar o 

educador e o educando, visando compreender a importância desses recursos no 

espaço escolar. (SCHWARTZ, 1999, 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: 

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) 

Do exposto, é possível perceber que a prática pedagógica só será efetiva, 

no que concerne ao uso dessas ferramentas tecnológicas, se os agentes envolvidos 

nesse processo educacional saibam como elas funcionam e o potencial que podem 

atingir, caso contrário tais ferramentas não lhe serão úteis, ou seja, todas as 

características precisam serem compreendidas. 

Frente ao exposto, conforme apontado acima, as tecnologias aplicadas no 

processo de ensino e aprendizagem requerem um conjunto de ações que requerem 

um considerável tempo em sua implementação, sendo imprescindível que seja 

procurado meios para diminuir o tempo para aplica-las em sala de aula, devendo se 

configurar como uma prática natural que favorece à construção do conhecimento. 

Sendo assim, 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 
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vezes sabendo mais do que o professor sobre tais assuntos. Koch (2013) destaca 

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, considerando o fato das constantes transformação ocorridas 

na sociedade, 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). 

Portanto, conforme se extrai desse pensamento, nos dias atuais a internet e 

o computador se revelam como componentes indispensáveis para que as pessoas 

possam realizar suas atividades, sendo equiparado ao ato de aprender a ler e a 

escrever durante a década de 50, sendo que podem se caracterizar como 

importantes instrumentos de ensino e aprendizagem. 

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, assim como garantir que durante a 

graduação também seja investido nesses conhecimentos. 
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4 IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NAS SÉRIES INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL: ALUNOS DE SEIS A OITO ANOS 

A tecnologia tem ganhado seu lugar em todos os ramos da sociedade, em 

razão disso no ambiente educacional a mesma também é muito importante, porque 

permite uma facilitação no processo de ensino e aprendizagem, com utilização de 

slides, data-show, internet, computadores, tablets e outros recursos tecnológicos no 

espaço escolar. 

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, conforme se extrai do pensamento do autor, verifica-se que 

esses recursos tecnológicos são indispensáveis para educação no atual cenário, 

pois 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. 
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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 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, Moran (2000, 

p.53) 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. 

Nesse sentido, conforme se extrai, esse uso da internet no espaço escolar 

pode trazer uma melhora no ensino e aprendizagem. No mais, 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: 
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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). 

Com base nessa 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 

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, ao se considerar essa pontuação do autor, verifica-se que 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. (SOBRAL, 1999) 

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 
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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) 

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) 

Com base no destacado pelo autor, é possível perceber que a internet veio 

para propor novas formas de comunicação, fomentando a construção de novas 

bases do conhecimento e comunicacional, cabendo aos gestores e educadores dar 

a melhor destinação possível para esse recurso, de modo que seja possível 

potencializar o processo de ensino e aprendizagem a partir do uso das ferramentas 

digitais no contexto educacional. 

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 o decurso desse trabalho, percebeu-se 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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EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: A IMPORTÂNCIA DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE 

CRIANÇAS DE SEIS A OITO ANOS 
Laila Franziele Assis de Paula 

 

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 a influência que as novas 

tecnologias presentes no processo de ensino e aprendizagem de crianças dos seis 

aos oito anos. O objetivo geral consistiu em compreender as novas tecnologias 

presentes no processo de ensino e aprendizagem de crianças de seis a oito anos. 

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 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 

 

As tecnologias têm ocupado cada vez mais espaço nos vários ramos da vida 

cotidiana, razão pela qual é crescente a necessidade em fomentar estudos e 

pesquisas acerca do tema, a fim de se obter um melhor entendimento e, 

consequentemente, garantindo uma efetiva aplicabilidade dessas ferramentas 

tecnológicas. 

Sob essa perspectiva, verifica-se que a mesma está ganhando espaço no 

ambiente escolar, sendo um grande desafio para o educador garantir um ensino 
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aliado aos recursos tecnológicos. Assim, analisa-se quais são as influências das 

novas tecnologias presentes no processo de ensino e aprendizagem com crianças 

de seis a oito anos?” 

Verificado isso, o objetivo geral consiste em compreender as novas 

tecnologias presentes no processo de ensino e aprendizagem de crianças de seis a 

oito anos, tendo em vista que os conhecimentos adquiridos nessa etapa são 

determinantes para sua formação adulta. 

Os objetivos específicos em contextualizar as novas tecnologias 

empregadas na educação, bem como estudar as tecnologias que estão sendo 

empregadas no ambiente escolar e apontar a importâncias das ferramentas 

tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem com crianças de seis a oito 

anos. 

Por fim, a metodologia adotada buscou uma pesquisa bibliográfica, por meio 

da revisão da literatura, ao trabalhar com artigos, livros e anais de congressos, 

filtrando os trabalhos publicados nos últimos vinte anos, além da utilização das 

ferramentas de buscas em sites universitários e do Google Acadêmico. Entre os 

autores a serem utilizados pode-se aqui apontar, Barbosa e Kramer (2007), 

Cysneiros (2000), Faria (2004). 

Desta maneira, destacamos que o presente tema de estudo é de grande 

relevância diante das mudanças sociais e tecnológicas apresentadas à sociedade, 

sendo que o ambiente escolar deve estar atento a essas mudanças, bem como os 

profissionais que trabalham com a educação, de modo a proporcionar a troca de 

conhecimentos da melhor maneira possível e se enquadrando à realidade social do 

momento histórico. 
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2 AS NOVAS TECNOLOGIAS NO AMBIENTE ESCOLAR 

Com os avanços tecnológicos vários aspectos da vida da população vão se 

alterando, conforme a influência desses mecanismos. O que também ocorre no 

ambiente escolar, tendo em vista a forte influência que essas tecnologias têm 

demonstrado nesse espaço. 

Considerando isso, inicialmente é importante caracterizar o que é tecnologia, 

o que consoante Ihde (1993 apud CYSNEIROS, 2000) possui três aspectos 

essenciais. Primeiro, deve haver um componente material, ou seja, um instrumento 

que seja palpável. Segundo, esse elemento deve ser integrante de um conjunto de 

ações humanas já determinadas pela cultura. E, por fim, deve ter estabelecida uma 

relação entre os objetos materiais e os indivíduos que fazem uso dos mesmos. 

Corroborando com essa conceituação, a tecnologia corresponde a todas as 

coisas que o ser humano constrói a partir do uso dos meios naturais, criando 

ferramentas que o auxiliem, para diminuir barreiras e desafios e ter vantagem para 

se diferenciar dos demais. De acordo com isso, consoante Kenski (2011, p.02), o 

termo tecnologia “diz respeito a muitas outras coisas além das máquinas. O conceito 

tecnologia engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano 

conseguiu criar em todas as épocas, usa formas de uso, suas aplicações”. 

Nesse sentido, a tecnologia utilizada no âmbito escolar deve atender a uma 

práxis educativa, não sendo um mero passatempo, mas que seja um recurso que 

envolva o ensinar e o aprender, estabelecendo um vínculo entre o docente e a 

tecnologia de um lado e, de outro, com o discente e essa ferramenta tecnológica. 

(CYSNEIROS, 2000) 

Sob esse enfoque, conforme salienta Gadotti (1997, p. 33) a escola deve 

questionar sobre o seu papel na sociedade marcada pela globalização “da 

economia, das comunicações, da educação e da cultura do pluralismo político”. 

Gerando, assim, a redefinição das concepções sobre o espaço escolar e do 

conhecimento, o qual cada vez mais está conectado às tecnologias da informação e 

da comunicação. 

Além dessa questão apresentada pelo autor, ressalta-se, ainda, que 

conforme Stahl (1997, p. 299) as “exigências feitas à educação pela era da 

informação constituem-se também em grandes e específicos desafios para os 

professores”, pois exige mais habilidade que requerem uma constante formação 
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continuada, fazendo com que esse educador se inteire dos novos recursos, não 

basta apenas ele conhecer, mas que saiba utilizado de como aliado à prática 

pedagógica. 

Frente a isso, é importante destacar que essas tecnologias, ao serem 

empregadas no espaço escolar, não surgem como a solução universal de todos os 

problemas e desafios que rondam a educação. Mas surge como uma forma de 

auxiliar o trabalho pedagógica, de forma a potencializar o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Todo e qualquer suporte didático deve ser visto como apoio e nunca como 
substituto do professor. A escola, os alunos, todos interagem no processo 
didático, mas o professor quem pode melhor avaliar como e quando o 
conteúdo vai ser ensinado e é ele portanto, quem pode decidir que 
instrumentos e recursos poderão fazer com que esse conteúdo seja 
interpretado e aprendido de maneira adequada e significativa. (TOMAZ, 
2005, p. 38) 

Assim, é possível compreender que nem toda tecnologia tem viés 

pedagógico, apenas aquelas que são alinhadas a um propósito educacional. Por 

exemplo, o computador só é considerado uma tecnologia educacional se estiver 

sendo usado vinculado a um plano educativo e não usado apenas como 

passatempo para os discentes. Nesse sentido, Faria (2004, p. 70) destaca: 

Nenhum recurso/técnica/ferramenta, por si só, é motivador; depende de 
como a proposta é feita e se está adequada ao conteúdo, aos alunos, aos 
objetivos, enfim, ao projeto pedagógico da instituição. Estimular e motivar é 
apresentar um desafio a ser enfrentado, uma situação-problema a resolver, 
não um obstáculo intransponível. É orientando o aluno nos processos de 
interação e interiorização, num clima estimulador, que mais facilmente ele 
compreenderá a si e aos outros. 

Diante disso, a educação oferecida na escola deve ir além de simplesmente 

reproduzir o conhecimento ou aplicar técnicas sem utilidades, desconectadas ao 

viés pedagógica, essa deve se consubstanciar em uma mediação, sob a qual o 

conhecimento passa a ser constituído. Deve ser assim, porque o discente não é um 

deposito de saberes, mas um sujeito ativo nesse processo, o qual pensa e reage, 

além de estabelecer conexões. 

Frente a essa nova configuração, surge a necessidade de construir 
caminhos para os sujeitos se apropriarem, criticamente, das novas 
tecnologias. E isso requer incentivo à autonomia individual, à solidariedade, 
ao espírito científico, condições consideradas essenciais para o 
desenvolvimento humano integral. Entendendo que o conhecimento não é 
constituído de verdades estáticas, mas que acontece em uma dimensão 
processual dinâmica, a qual acompanha a vida humana e serve como guia 
da ação do sujeito. (PIENTA, 2014, p.43) 
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Em que se pese a importância e a frequência cada vez mais presente dos 

recursos tecnológicos no espaço escolar, Pienta (2014, p. 52) adverte para o uso 

dessas ferramentas. A autora destaca que antes de inserir as tecnologias na sala de 

aula, o professor precisa contextualizar à prática pedagógica, percebendo o lugar 

que essas ferramentas ocupam no espaço de aprendizagem e o impacto que 

desempenham na didática do professor. 

Ressalta-se, também, que ao estabelecer o emprego das tecnologias no 

âmbito escolar, por meio do manejo desses objetos materiais, mais uma vez no 

exemplo do computador, por meio do uso dele, pode ser possível desenvolver a 

coordenação motora pelo uso do mouse, bem como da digitação no teclado, entre 

outras. 

Sob essa perspectiva, Pierre Lévy (1990) aborda a questão amplificadora 

das novas tecnologias ao comentar que “o ciberespaço suporta tecnologias 

intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas 

humanas: memória, percepção (sensores digitais, telepresença, realidades virtuais)”. 

(LÉVY, 1999, apud CYSNEIROS, 2000) 

Ademais, Ramal (2002 apud BARBOSA MOREIRA; KRAMER, 2007, p. 

1048-1049) estabelece que é possível caracterizar três cenários no âmbito da 

educação, no que tange à tecnologia: A primeira das classificações diz respeito à 

tecnocracia domesticadora, a qual apresente uma multiplicidade de informações 

efêmeras e com aspecto fragmentado faz com que as pessoas se tornem escravos 

destes recursos tecnológicos. Nessa concepção, a escola é substituída por outras 

modalidades de instrução. 

O autor traz, ainda, um segundo cenário concernente ao do pay-per-learn, o 

qual ressalta o processo de exclusão e dá prioridade a educadores com habilidade 

técnica superior ao do criticismo da produção ou do uso de tecnologias da 

informação e da comunicação. A principal característica desta classificação é a de 

que a educação é destinada para todos, pela rede, mesmo que os alunos que 

tiverem mais recursos frequentarem escolas com melhores equipamentos. 

No terceiro cenário conhecido como “cibereducação integradora”, entende 

como um espaço escolar híbrido, fazendo a mediação entre o indivíduo e a 

tecnologia. A educação do indivíduo se daria a partir da crítica, a qual tornaria 
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possível transformar o seu meio, assim, Ramal caracteriza como tecnologias da 

liberdade. 

A partir dessa visão do autor, vislumbra-se que na atual perspectiva escolar 

há a presença desses três cenários, mas para identifica-los uma série de fatores 

precisam serem observados como fatores sociais e econômico. Assim, verifica-se a 

importância em usar a tecnologia de forma correta e planejada pelo professor ao 

introduzir durante aula, a fim de que tanto ele como o aluno possam ganhar com 

isso, ou seja, colherão bons resultados. 

É importante salientar, que diante da presença das tecnologias na vida dos 

educandos, ao inseri-las em sala de aula haverá um maior interesse por parte dos 

alunos em se envolver e participar da aula, consequentemente surgindo maiores 

notas, pois se espera um maior entendimento do conteúdo pelas aulas então 

ministradas. 

Ressalta-se, ainda, que para haver um processo de ensino e aprendizagem 

de qualidade envolvendo essas novas tecnologias é importante que o professor 

esteja preparado para dar a devida destinação para elas. Conforme Faria (2004, p. 

57): 

O papel do educador está em orientar e mediar as situações de 
aprendizagem para que ocorra a comunidade de alunos e ideias, o 
compartilhamento e a aprendizagem colaborativa para que aconteça a 
apropriação que vai do social ao individual, como preconiza o ideário 
vygotskyano. O professor, pesquisando junto com os educandos, 
problematiza e desafia-os, pelo uso da tecnologia, à qual os jovens 
modernos estão mais habituados, surgindo mais facilmente a interatividade. 

Nessa conjectura, vislumbra-se a necessidade de uma atuação participativa 

dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem para fomentar aulas que 

contenham esses recursos tecnológicos. Isso é importante para o discente, pois irá 

“inicia-lo na aprendizagem de uma prática social que será permanente na vida do 

cidadão: [...] a construção da inteligência coletiva” (MELLO, 1999). 

Diante disso, é possível compreender a relevância que as novas tecnologias 

podem trazer para o ambiente escolar, mas desde que alinhadas a uma proposta 

pedagógica e não como mero passatempo para ocupar o tempo dos discentes, e 

sim como um instrumento para o ensino e a aprendizagem que vise proporcionar a 

interação entre os agentes do processo de ensino e aprendizagem. 
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3 APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS TECNOLOGICAS 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. Assim, verifica-se que o educador é parte 

fundamental no processo de ensino e aprendizagem, ao criar ambientes que 

facilitem a construção do conhecimento. (LIMA; ANDRADE; DAMASCENO, 2017, 

p.03) 

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, pois “a resistência à aquisição de novos conhecimentos é um fator 

negativo no processo de formação cultural intelectual do indivíduo na relação 

ensino-aprendizagem”. (LIMA; ANDRADE; DAMASCENO, 2017, p.03) 

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, evitando-se, assim, a chamada educação bancária, na qual “o 

educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam docilmente; o 

educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados”. (FREIRE, 2005, p.68) 



 

49 
 

Sobre isso, Koch (2013) destaca 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 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 efetiva e satisfatória de tais recursos 

tecnológicos, também é necessário que os alunos demonstrem curiosidade e haja 

motivação pela inovação que lhes são apresentadas, tornando-se parceiros do 

educador, porque não basta apenas inserir tais ferramentas, se elas não forem 

aproveitadas. 

Conforme salienta Moran (2000): 

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 apoiam 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). 

Desta forma, do presente pensamento, é possível extrair que também haja a 

contribuição do discente nesse processo, pois se este se demonstrar como curioso e 

motivado, também melhorará o trabalho do docente, o qual verá o educando como 

seu parceiro e possibilitará uma troca de experiências de modo mais satisfatório, 

abrindo caminho a novas concepções e estratégias. 

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”. (MORAN, 2000, p.19) 
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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 essa articulação se dará a partir de cursos e palestras, assim como 

oficinas voltadas a essa área com recursos tecnológicos, capaz de englobar o 

educador e o educando, visando compreender a importância desses recursos no 

espaço escolar. (SCHWARTZ, 1999, 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: 

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) 

Do exposto, é possível perceber que a prática pedagógica só será efetiva, 

no que concerne ao uso dessas ferramentas tecnológicas, se os agentes envolvidos 

nesse processo educacional saibam como elas funcionam e o potencial que podem 

atingir, caso contrário tais ferramentas não lhe serão úteis, ou seja, todas as 

características precisam serem compreendidas. 

Frente ao exposto, conforme apontado acima, as tecnologias aplicadas no 

processo de ensino e aprendizagem requerem um conjunto de ações que requerem 

um considerável tempo em sua implementação, sendo imprescindível que seja 

procurado meios para diminuir o tempo para aplica-las em sala de aula, devendo se 

configurar como uma prática natural que favorece à construção do conhecimento. 

Sendo assim, 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 
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vezes sabendo mais do que o professor sobre tais assuntos. Koch (2013) destaca 

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, considerando o fato das constantes transformação ocorridas 

na sociedade, 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). 

Portanto, conforme se extrai desse pensamento, nos dias atuais a internet e 

o computador se revelam como componentes indispensáveis para que as pessoas 

possam realizar suas atividades, sendo equiparado ao ato de aprender a ler e a 

escrever durante a década de 50, sendo que podem se caracterizar como 

importantes instrumentos de ensino e aprendizagem. 

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, assim como garantir que durante a 

graduação também seja investido nesses conhecimentos. 
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4 IMPORTÂNCIA DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NO ESPAÇO 

ESCOLAR 

A tecnologia tem ganhado seu lugar em todos os ramos da sociedade, em 

razão disso no ambiente educacional a mesma também é muito importante, porque 

permite uma facilitação no processo de ensino e aprendizagem, com utilização de 

slides, data-show, internet, computadores, tablets e outros recursos tecnológicos no 

espaço escolar. 

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, conforme se extrai do pensamento do autor, verifica-se que 

esses recursos tecnológicos são indispensáveis para educação no atual cenário, 

pois 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. 
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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 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, Moran (2000, 

p.53) 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. 

Nesse sentido, conforme se extrai, esse uso da internet no espaço escolar 

pode trazer uma melhora no ensino e aprendizagem. No mais, 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: 
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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). 

Com base nessa 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 

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, ao se considerar essa pontuação do autor, verifica-se que 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. 

(SOBRAL, 1999) 

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 
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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) 

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) 

Com base no destacado pelo autor, é possível perceber que a internet veio 

para propor novas formas de comunicação, fomentando a construção de novas 

bases do conhecimento e comunicacional, cabendo aos gestores e educadores dar 

a melhor destinação possível para esse recurso, de modo que seja possível 

potencializar o processo de ensino e aprendizagem a partir do uso das ferramentas 

digitais no contexto educacional. 

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 a realização deste 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 NA EDUCAÇÃO:LUDICIDADE NO 1° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Lethícia Rebeque Mota Lima 
 

RESUMO 

 

Este presente trabalho apresenta uma teoria de como desenvolver a ludicidade no 

primeiro ano do ensino fundamental e como será possível esse desenvolvimento de 

acordo com os teóricos. A partir de algumas questões que acadêmicos encontraram 

no decorrer de sua graduação, perguntas de como trabalhar essa questão no ensino 

fundamental, pois já entraram em sua alfabetização e a ludicidade foi esquecida. De 

acordo com os teóricos a ludicidade é muito importante para a vida das crianças, 

independentemente de sua idade a brincadeira sempre terá uma forte influência em 

suas vidas, então os professores devem usar isso ao seu favor, mas não é isso que 

acontece nas escolas, e sim a escassez da ludicidade no primeiro ano do ensino 

fundamental. Onde os professores passam livros, copias do quadro, ou até mesmo 

folhas xerocadas que as crianças ainda ficam perdidas, pois necessitam dessa 

ponte entre educação infantil e ensino fundamental para entenderem melhor o 

conteúdo e a alfabetização, por isso que a ludicidade é uma peça chave para muitos 

professores. 

Palavras-chave: Educação; Fundamental; Ludicidade; Brincadeiras; Professores. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho aqui apresentado vem abordar o tema “Ludicidade na Educação: 

A ludicidade no 1° ano do Ensino Fundamental”, para que os conhecimentos sobre o 

tal segmento venha ser ampliados para a melhoria da educação das crianças. A 

ludicidade é de suma importância para a escolaridade dos alunos, pois os ajuda a 

entender melhor o conteúdo, e com isso eles aprendem com a brincadeira e de 

forma descontraída.  

A ludicidade deve ser trabalhada de maneira eficaz e não apenas com 

brinquedos, mas sim com um planejamento feito pelo professor, e sempre nas horas 

que estiver ocorrendo esse plano o educador deve ser observador e o mediador 
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desse conhecimento. Para que os alunos entendam que a ludicidade é um meio de 

se aprender e não hora de diversão. 

Pois a ludicidade é indispensável para o ensino-aprendizagem dos alunos de 

qualquer faixa etária, sendo da Educação Infantil ou Ensino Fundamental, podendo 

ser usado também no Ensino Médio e na EJA (Educação de Jovens e Adultos). Ela 

será usada para que os alunos entendam melhor o conteúdo e também para que a 

rotina dos alunos não se torne algo maçante, mas sim, um ambiente que eles 

gostem de frequentar e que os educandos tenham prazer de aprender e frequentar 

as aulas. A ludicidade beneficia os alunos em seu cognitivo, habilidades motoras, 

fala e convívio. 

O trabalho consiste em pesquisas em sites confiáveis, como InfoEscola e 

Revista Nova Escola online, livros sobre o tema, autores que defende a Ludicidade, 

como, Piaget, Vigotski, Foebel, Dhome e Cunha, entre outros, que apoiam a 

Ludicidade não apenas na Educação Infantil, mas sim, no Ensino Fundamental, 

contemplando o que faz bem para a saúde mental das crianças, as pesquisas foram 

feitas desde o momento do início do TCC, com autores que falam sobre a ludicidade 

de 40 anos atrás até atualidade. E por fim, conforme as leis asseguram as crianças, 

com as Leis de Diretrizes e Bases 93.94/96. 

Compreender a importância dessa prática é fundamental para o processo de 

ensino e alfabetização dos alunos, pois não somente os professores precisam 

pensar nisso, mas também os pais, coordenadores e direção, a escola trabalhará 

em um todo junto com a comunidade para que esse aluno tenha motivação de 

aprender cada dia mais. E a ludicidade deve estar presente nessas situações que os 

professores criarão para despertar os interesses de aprender dos alunos. 

Através desses teóricos abordados acima, irá descrever a importância da 

Ludicidade na rotina escolar dos alunos, e com eles evidenciar possíveis formas da 

ludicidade ser usada em sala de aula, com brincadeiras, jogos, entre outras coisas. 

E ainda verificar a escassez do por que a ludicidade não ser usada frequentemente 

do Ensino Fundamental, sendo assim, poderá prejudicar a aprendizagem dos 

alunos. 
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2 A IMPORTÂNCIA DA LUDICADE NA EDUCAÇÃO 

A ludicidade está presente em cada momento na vida de uma criança, desde 

a hora que acorda até a hora de voltar a dormir, é a fase mais importante de sua 

vida, assim como Froebel (1912), diz em sua citação, e muitas das vezes essa fase 

da vida é arrancada pela sociedade, pois impõe que a criança quando chega no 

ensino fundamental não poderá mais ter a ludicidade presente, mas sim estudar, 

apenas estudar e com isso a criança fica retraída e acaba colocando a ludicidade 

em outro lugar, como por exemplos, os celulares. A tecnologia vem avançando a 

cada dia, não que isso seja uma coisa ruim, mas acaba fazendo com que a criança 

prefira jogar na internet do que brincar de bola com seus amigos e por isso que a 

educação tem que ajudar a criança mostrando-a que a ludicidade sim da alegria, 

liberdade e faz com que os alunos fiquem de paz com o mundo, assim diz Froebel 

(1912) em sua citação: 

A brincadeira é uma atividade espiritual mais pura do homem neste estágio 
e, ao mesmo tempo, típica da vida humana enquanto um todo-da vida 
natural interna no homem e de todas as coisas. Ela dá alegria, liberdade, 
contentamento, descanso externo e interno, paz com o mundo... A criança 
que brinca sempre, com determinação auto ativa, perseverança, 
esquecendo sua fadiga física, pode certamente torna-se um homem 
determinado, capaz de auto sacrifício para a promoção do seu bem e de 
outros.... Como sempre indicamos o brincar em qualquer tempo não é trivial, 
é altamente sério e de profunda significação (FROEBEL, 1912, P.55). 

Assim como disse Froebel (1912) em sua citação acima, Cunha (2001, p.14) 

diz que “brincar desenvolve as habilidades da criança de forma natural, pois 

brincando aprende a socializar-se com outras crianças desenvolve a motricidade, a 

mente, a criatividade, sem cobrança ou medo, mas sim com prazer”, os dois 

concordam que a criança precisa do brincar para desenvolver-se de forma natural e 

espiritual, para que quando chegar no ensino fundamental entrar de um forma livre e 

com sua mente estável podendo assim, ter um estudo mais leve, e com a ajuda da 

ludicidade um estudo ainda mais prazeroso para sua vida escolar, não estrando o 

ambiente, pois muitos dos alunos tem medo o que irá por vir no Ensino 

Fundamental, porém o dever dos novos professores é fazer essa ponte da educação 

infantil para a nova etapa da vidas das crianças, por isso, a ludicidade é muito 

importante tanto para as crianças, quanto para os professores que irão ajudar a 

criança nesse desenvolvimento adequado para o ensino fundamental. Em sua 

mesma citação Cunha (2001, p.14) diz “pois brincando aprende a socializar-se”, e 
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isso é correto, por exemplo, uma criança que cresceu em um ambiente que não há 

outras crianças, apenas pessoas adultas, que não a incentivam a fazer brincadeiras, 

ela certamente não irá gostar de brincar e sim, viver em celulares, em frente da TV, 

pois para um pai é mais fácil deixar a criança alienada do que sentar e brincar com 

ela. É esse o dever das escolas hoje em dia, resgatar aquilo que a criança está 

perdendo, a vontade de brincar e socializar-se com outras crianças através das 

brincadeiras. E sem dizer que a ludicidade tem fatores tremendos para a saúde 

cognitiva e física para as crianças, “desenvolve a motricidade, a mente, a 

criatividade, sem cobrança ou medo, mas sim com prazer”, e é isso que os 

professores teriam que fazer, formar crianças sem medos, com vontade de fazer 

coisas diferentes, alunos que estão dispostos a aceitarem desafios proveitosos, isso 

é fazer ludicidade na vida das crianças. 

Dhome (2003) diz “o desenvolvimento pessoal funda-se em um processo de 

autodescoberta onde cada qual tende a tomar consciência do que sabe fazer [...] a 

atividade lúdica pode compor este processo de comparação de forma agradável”, os 

alunos nessa etapa de sua escolaridade (1°ano), são de grandes descobertas, tanto 

físico como cognitivo, Dhome defende que a ludicidade é de suma importância 

nessa fase, pois, ajudará o aluno a desenvolver-se com prazer, com alegria e com 

amizade, pois o aluno quando joga com seus amigos descobrem prazeres e 

emoções guardados, e tendo essas descobertas nessa fase da vida, ajudará a ter 

equilíbrio e fases difíceis de sua vida. 

Os jogos e as atividades lúdicas tornaram-se significativas à medida que a 
criança se desenvolve, com a livre manipulação de materiais variados, ela 
passa a reconstituir, reinventar as coisas, o que já exige uma adaptação 
mais completa. Essa adaptação só é possível, a partir do momento em que 
em que ela própria evolui internamente, transformando essas atividades 
lúdicas, que é o concreto da vida dela, em linguagem escrita que é o 
abstrato. (PIAGET, 1975, P. 156) 

Em uma criança, as coisas fluem com naturalidade, não sendo forçada pois 

poderá prejudicar o aprendizado e suas fases da vida. Quando uma criança tem 

algum atraso ou dificuldade, a ludicidade será uma chave forte na mão de um 

professor, sendo assim um caminho para um futuro brilhante de cada criança, sendo 

educada por um educador brilhante. Muitas pessoas pensam que o Ensino 

Fundamental é somente estudar, certamente é para estudar, mas também é uma 

fase da vida onde a ludicidade não pode simplesmente ir embora, mas sim ficar, 
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auxiliar o professor em uma matéria mais complicada, ou até mesmo em uma 

descontração para suas aulas serem mais atrativas.  

Quando a criança se diverte em fazer perguntas pelo prazer de perguntar 
ou em inventar uma narrativa que ela sabe ser falsa pelo prazer de contar, a 
pergunta ou a imaginação constituem os conteúdos do jogo e o exercício a 
sua forma; pode-se dizer então que a interrogação ou a imaginação são 
exercidas pelo jogo. Quando, pelo contrário, a criança metamorfoseia um 
objeto num outro ou atribui a sua boneca ações análogas às suas" - 
exemplo da menina com uma irmã recém nascida que brinca com duas 
bonecas e diz que uma deve viajar para bem longe - "a imaginação 
simbólica constitui o instrumento ou a forma do jogo e não mais o seu 
conteúdo; este é, então, o conjunto dos seres ou eventos representados 
pelo símbolo; por outras palavras, é o objeto das próprias atividades da 
criança e, em particular, da sua vida afetiva, as quais são evocadas e 
pensadas graças ao símbolo. (PIAGET, 1975, P.97) 

Com a imaginação que a ludicidade oferece para uma criança, o professor 

pode usar isso para se favorecer e também a criança, pois o aluno tem uma 

imaginação fértil e rápida, fazendo com que gere textos mais legais, tem uma 

criatividade mais elevada, pois a rotina do dia a dia de uma criança vai desgastando-

a e fazendo com que ela tenha uma dificuldade em seu processo de aprendizagem, 

mas se o educador obter um jogo de cintura e juntar esses favores para si, sua 

prática ficará mais interessante para ele e para o aluno e fazendo com que esses 

“desgaste” fique mais prazeroso, e a felicidade da criança fique em um nível maior, 

pois com esse prazer ela sentirá vontade de ir à escola, pois sabe que quando 

chegar lá, algo legal e bem divertido estará esperando por ela. 

A ação na esfera imaginativa, numa situação imaginária, a criação das 
intenções voluntárias e a formação dos planos da vida real e motivações 
volitivas – tudo aparece no brinquedo, que se constitui assim, no mais alto 
nível de desenvolvimento pré-escolar. A criança desenvolve-se, 
essencialmente, através da atividade brinquedo. Somente nesse sentido o 
brinquedo pode ser considerado uma atividade condutora que determina o 
desenvolvimento da criança. (VYGOTSKY, 1991, P.170) 

Como aponta o autor citado acima, o brinquedo ajuda sim a criança a 

crescer na vida, porém tem que ser uma forma lúdica com intervenção do professor 

não basta apenas colocar brinquedos e não dar uma norteada na criança, precisa 

haver uma intervenção de um adulto/professor, para que haja um retorno satisfatório 

e faz com que a criança absorva aquele conhecimento a longo prazo. 

A ludicidade ajudara a crianças em seu cognitivo, habilidades motoras, fala e 

convívio. Esse ato é tão importante quanto ensinar português ou matemática, assim 

será possível juntar essas matérias de uma maneira mais descontraída tornando a 
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prática mais prazerosa para a criança tornando-se assim um ato prazeroso para os 

alunos e ajudando o professor com a alfabetização dos educandos. 

 
2.1. A LUDICIDADE E SUAS LEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

No dia 15 de setembro de 2004, com o parecer da Lei nº 10.172, de 9 de 

janeiro de 2001, o PNE (Plano Nacional de Educação) diz assim “ampliar para nove 

anos a duração do Ensino Fundamental obrigatório, com início aos seis anos de 

idade, à medida que for sendo universalizado o atendimento na faixa etária de 7 a 

14 anos” (BRASIL, 2004a, P. 3). Mas com o decorrer nos anos, em 2005, saiu a 

nova lei, dizendo que não mais começaria com 7 anos o ensino fundamental, mas 

sim, com 6 anos daria início a essa nova etapa da vida de uma crianças. 

Art 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a 
partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental. Art 32º. O ensino 
fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na 
escola pública a partir dos seis anos, terá por objetivo a formação básica do 
cidadão (BRASIL, 2004, P. 1).  

Porém, somente dia 06 de fevereiro de 2006 que arrumaram o artigo de 

forma mais completa com a duração mínima do Ensino Fundamental que arrumou 

de 8 para 9 anos de duração. E ainda, deram um prazo até 2010 para que as 

escolas entrassem nessa nova lei. 

Lei nº 11. 114, de 16 de maio de 2005 – torna obrigatória a matrícula das 
crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental. Lei nº 11.274, de 6 
de fevereiro de 2006 – amplia o Ensino Fundamental para nove anos de 
duração, com a matrícula de crianças de seis anos de idade e estabelece 
prazo de implantação, pelos sistemas, até 2010. (BRASIL, 2006, P.1) 

Para PIAGET (1967, P.25) “o jogo não pode ser visto apenas como 

divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o 

desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral”, com isso a LDB traz a Lei nº 

11.274, de 2006 tem como objetivo que o aluno compreenda o ambiente natural e 

social; e também tenha o fortalecimento dos vínculos de família. Sem dúvidas Piaget 

estava afirmando o que a LDB mesmo diz, que os alunos tem direitos e com esses 

direitos a ludicidade poderá auxiliá-los em sua formação, fazendo com que sua 

aprendizagem seja mais satisfatória para eles mesmos, beneficiando a escola e 

seus pais.  

Assim como diz PIAGET (1967, P.25) na citação anterior, que o jogo não é 

apenas o divertimento, mas sim, um desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e 

moral, as entradas das crianças em CEINF’S e escolas, está cada dia mais cedo, 
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por isso a ludicidade não pode ficar apenas em Centros de Educação Infantil, mas 

sim nos anos inicias do Ensino Fundamental, garantindo que os alunos tenham o 

seus direitos assegurados e sua formação física e intelectual totalmente 

preservadas. 

De acordo com autor VELASCO (1996) “em todos os tempos, para todos os 

povos, os brinquedos evocam as mais sublimes lembranças. São objetos mágicos, 

que vão passando de geração a geração, com um incrível poder de encantar 

crianças e adultos”, o ato de brincar é sagrado e não deve ser tirado de uma criança, 

ela tem que ter responsabilidades, mas a mesma vem quando ela erra e um adulto a 

corrige, e a correção vem na hora que está brincando com intervenções, o professor 

tem que estar atento a esse aluno, para que quando o aluno errar, o professor ter 

em mãos a correção correta para não afetar os pensamentos dessa criança, e 

também para que os alunos que estão em sua volta tome consciência do que é certo 

ou não. E nessa brincadeira de faz de conta é que o educando se dá conta do que 

está sentindo, pois a criança pode até estranhar os milhões de sentimentos que vem 

na mesma hora, sentimentos bons ou ruins, e cabe aos adultos, ajudá-los nessa 

tarefa de discernir cada um para que em seu futuro saiba lidar com situações-

problemas. 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 
identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, pode se 
comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado 
papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas 
brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades 
importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. 
Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da 
interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. 
(BRASIL, 1998, P.21) 

Assim, como diz a Lei do Estatuto da criança e adolescente, brincando é que 

a criança irá ter sua identidade e criará sua autonomia, desde recém-nascido até por 

meio de um ano de idade, a criança se comunica através de gestos ou resmungos, e 

a brincadeira ajudará desde essa idade a amadurecer sua imaginação, tornando 

tudo um mundo de fantasias e diversão. Com tudo, assim como dito na citação, ela 

desenvolverá capacidades importantes em sua vida, atenção que será fundamental 

em sua vida escolar e adulta, memória que é indispensável para sua 

responsabilidade, entre outras, que o ajudará ser um adulto que respeita a leis de 

sua sociedade e se tornará um cidadão de bem. 

A ludicidade pode ser utilizada como forma de sondar, introduzir ou reforçar 
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os conteúdos, fundamentados nos interesses que podem levar o aluno a 
sentir satisfação em descobrir um caminho interessante no aprendizado. 
Assim, o lúdico é uma ponte para auxiliar na melhoria dos resultados que os 
professores querem alcançar. (BRASIL, 2007) 

Assim, ressalta o MEC (Ministério da Educação), que a ludicidade muito 

ajudará na avaliação, sendo uma forma de sondagem para que o professor melhore 

os conteúdos para os alunos entenderem melhor o que está sendo passado. 

Descobrindo, um prazer sob os estudos, o prazer de estar dentro da sala de aula, 

estudando, e conhecendo novos saberes, tornando-se assim, um auxílio para o 

professor poder ajudar o aluno em sua dificuldade e melhorando o trabalho no 

professor ficando ainda mais satisfeito. 

E com isso Kishimoto (2000) diz “a criança é um ser em pleno processo de 

apropriação da cultura, precisando participar dos jogos de uma forma espontânea e 

criativa”. Sendo assim, todos precisam respeitar os direitos e deveres das crianças, 

fazendo com que a ludicidade entre nesse processo de apropriação de sua cultura. 
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3 O TRABALHO DA LUDICIDADE NO 1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Segundo o dicionário Aurélio a palavra lúdico se origina do latim “ludus”, que 

significa “foi feito através de jogos, brincadeiras, atividades criativas”, e a ludicidade 

se apropria do adjetivo “lúdico”, com isso essas duas palavras possuem o mesmo 

significado. Como o dicionário já diz, a ludicidade é para a criança se envolver nos 

jogos, brincadeiras que os professores passam com a supervisão ou até mesmo a 

brincadeira inventada pela criança. 

Tomando por base os escritos, as falas e os debates, que tem se 
desenvolvido em torno do que é lúdico, tenho tido a tendência em definir a 
atividade lúdica como aquela que propicia a plenitude da experiência. 
Comumente se pensa que uma atividade lúdica é uma atividade divertida. 
Poderá sê-la ou não. O que mais caracteriza a ludicidade é a experiência de 
plenitude que ela possibilita a quem a vivencia em seus atos. (LUCKESI, 
2002, P. 2) 

De acordo com o autor Luckesi (2002), a ludicidade não é apenas um jogo 

ou brincadeira, mas sim a “plenitude de experiência”, proporcionando a criança uma 

prática de ensino melhor, essa experiência as influenciam a querer pensar mais, 

pois o lúdico oferece a eles a possibilidade de trabalhar uma aprendizagem mais 

saudável e não algo maçante e sem interesse. E com isso a ludicidade torna-se uma 

prática divertida para a criança do 1° ano, pois ela começará a tender o que 

realmente significa a ludicidade em seu ambiente. 

[...] o lúdico naturalmente induz à motivação e à diversão. Representa 
liberdade de expressão, renovação e criação do ser humano. As atividades 
lúdicas possibilitam que as crianças reelaborem criativamente sentimentos e 
conhecimentos e edifiquem novas possibilidades de interpretação e de 
representação do real, de acordo com suas necessidades, seus desejos e 
suas paixões (Brasil, 2012, p. 6) 

No 1° ano do Ensino Fundamental, a criança precisa ter uma motivação e 

sua liberdade de expressão, pois uma nova etapa está surgindo em sua vida, a 

ludicidade ajudará a criança a desenvolver isso desde muito nova, pois ela fará com 

que a criança tenha uma criatividade mais elaborada e de acordo com as 

necessidades no meio em que a criança vive, pois não é fácil para uma criança 

achar a solução de algum problema mas a ludicidade fornecerá essa autonomia de 

pensamentos e desejos. 

De acordo com Kishimoto (2011, p. 32), “[...] jogo infantil é uma forma 

adequada para aprendizagem dos conteúdos escolares. Assim, para se contrapor 

aos processos verbalistas de ensino, à palmatória vigente, o pedagogo deveria dar 

formas lúdicas aos conteúdos”. Portanto, o jogo acaba sendo uma maneira do aluno 
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aprender, em todas as idades, e além dos jogos é preciso que o aluno saiba brincar 

e com isso Maluf (2009, p.20) diz “[...] é através do brincar que a criança prepara-se 

para aprender. Brincando ela aprende novos conceitos, adquire informações e tem 

um crescimento saudável”, então não é somente o jogo e sim o jogo e o brincar, os 

dois andam juntos para que as crianças entendam o verdadeiro significado da 

ludicidade, é uma forma que o professor tem de ensinar e a criança aprender 

verdadeiramente. 

No processo de alfabetização, por exemplo, os trava-línguas, jogos de rima, 
lotos com palavras, jogos da memória, palavras cruzadas, língua do pê e 
outras línguas que podem ser inventadas, entre outras atividades, 
constituem formas interessantes de aprender brincando ou de brincar 
aprendendo. (BORBA, 2006, P.43) 

Assim como diz Borba (2006), a vários tipos de jogos a se fazer no 1° ano 

do Ensino, como trava-línguas, onde as crianças de primeira achará difícil mas 

depois estará jogando normalmente sem dificuldade, pois o que é bom para a 

criança precisa ser repetido para que se torne habito na em suas vidas, e não 

apenas jogar uma a cada um mês, isso será prejudicial aos alunos. Jogos de 

memória por exemplo, estimulará o cognitivo dos educandos, fazendo-os pensar 

mais, pois a cada momento terá que fazer um esforço para lembrar onde está tal 

figura. 

Maluf (2009, p. 33) relata “[...] as atividades lúdicas deveriam ser alvo de 

planejamento, na façanha do aprender. Quando a criança brinca, ela organiza 

pensamentos e emoções”. Então, todo professor deve aderir ao seu plano a 

ludicidade, o desenvolvimento de sua turma melhorará muito, pois a criança quando 

brinca começa a organizar seus pensamentos e emoções, fazendo com que tenha 

um certo cuidado com as respostas ou até mesmo ajudará as mesmas a resolverem 

conflitos em seus pensamentos. 

o brincar dirigido tem abordagem formativa, no sentido de que a intervenção 
se destina, seguindo-se à observação do brincar livre, a ampliar o 
desempenho e a aprendizagem da criança e oferecer-lhe alguma coisa 
partir da qual ela possa começar a pensar sozinha (MOYLES, 2002, p. 137). 

Conforme o autor citado acima Moyles (2002), diz que o brincar deve ser 

dirigido, confirmando o que o pensamento de Maluf, que toda prática lúdica deve ser 

planejada para a criança sair com uma aprendizagem da situação causada pelo 

professor, porque se o professor não tiver essa intervenção a criança irá apenar 

fazer o que ela bem entender, e a ludicidade não quer apenas isso, quer que a 
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criança aprenda brincando. A prática da ludicidade deve ocorrer de forma natural, 

mas também precisa da intervenção de um adulto, pois a criança não tem uma 

formação para tais tipos de brincadeira. E se o professor deixar essa prática livre, 

deverá observar como esse aluno está brincando e logo fazer um intervenção 

prática. 

Brandão (2010, p. 117) “[...] quando cantamos músicas e cantigas de roda, 

ou recitamos parlendas, poemas, quadrinhas, ou desafiamos os colegas com 

diferentes adivinhações, estamos nos envolvendo com a linguagem de maneira 

lúdica e prazerosa”. Essa citação é um exemplo de como o professor irá trabalhar a 

ludicidade de forma planejada e eficaz, pois estão trabalhando a linguagem de forma 

descontraída e prazerosa, pois as crianças irão querer adivinhar o que os colegas 

estão fazendo e com isso a brincadeira irá render muito mais do que o professor 

passando apenas algumas coisas no quadro. 

A ludicidade não está ligada apenas em sala de aula, pois a autora Motta 

(2009, p. 27), diz “[...] o trabalho com a música pode despertar nos alunos tanto o 

gosto musical como levá-los a ter contato com outras experiências, como a 

socialização, a desinibição e a expressão corporal”, então o professor poderá trazer 

uma música relacionada a algum conteúdo e com isso trabalhar a ludicidade com 

movimentos e expressões corporais e o educador poderá ver nas feições dos alunos 

se estão gostando ou não da atividade. 

A musicalização é um processo de construção do conhecimento, que tem 
como objetivo desenvolver e despertar o gosto musical, cooperando para o 
desenvolvimento da sensibilidade, senso rítmico, criatividade, do prazer de 
ouvir música, da imaginação, memória, concentração, autodisciplina, 
atenção, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também 
contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação 
(BRÉSCIA, 2007, apud CATÃO, 2011, P. 56). 

O ato de brincar poderá ser para a criança algo bom ou ruim, pois cada 

criança tem seu tempo de aprendizagem, a ludicidade ajudará os pequeninos a levar 

a brincadeira de forma fictícia mas no futuro servirá para que se tornem cidadãos de 

bem, sabendo lidar com a realidade e a moralidade que está em sua volta. 

[...] cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina-a a desejar, 
relacionando os desejos a um “eu” fictício, ao seu papel na brincadeira e 
suas regras. Dessa maneira, as maiores aquisições de uma criança são 
conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível 
básico de ação real e moralidade. Vygotsky (1984, P. 114) 
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E com isso, os professores deverá saber lidar com essa forma fictícia levada 

pelos alunos, levando isso em consideração, e não apenar achar que é algo normal 

e que vai passar, mas podendo levar teatros, músicas, ou até mesmo apresentações 

em seu plano de aula. Fazendo com que essa ludicidade no 1 ° ano do Ensino 

Fundamental, vala a pena para os alunos e que isso se torne inesquecível em sua 

vida, pois cada aluno necessita de auxílios para crescer. 

 

3.1. VÁRIAS MANEIRAS DE USAR A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO 

Existem vários métodos da ludicidade ser usada na educação, seja ela por 

meio da arte, da educação física, dos conteúdos interessantes que o professor quer 

dar uma incrementada e acaba levando a ludicidade consigo para a sala de aula.  

O autor Vigostky (1989, p.84) diz algo interessante “As crianças formam 

estruturas mentais pelo uso de instrumentos e sinais. A brincadeira, a criação de 

situações imaginárias surge da tensão do indivíduo e a sociedade. O lúdico liberta a 

criança das amarras da realidade”, o lúdico consegue libertar as crianças dos 

transtornos da sociedade, onde a tecnologia está predominando e as brincadeiras 

estão sendo esquecidas por esses novos brinquedos que está surgindo nos dias 

atuais. 

Nossas crianças aprenderam a movimentarem-se entre as coisas sem 
esbarrar nelas, a correr sem produzir ruído, tornando-se espertas e ágeis. E 
sentiam prazer pela própria perfeição. O que lhes interessava era 
descobrirem a si mesmas, as suas possibilidades, e se exercitarem numa 
espécie de mundo oculto como é o da vida que se desenvolve. 
(MONTESSORI, 1987, P. 64) 

O que a autora acima diz, é que as crianças elas querem se descobrir, 

querem aprender coisas novas, e a ludicidade vem para ajuda-las nessas situações, 

pois tem coisas que as crianças irão aprender sozinhas e com a vida. Esse lado 

oculto da vida, que as mesmas sentem, como um frio na barriga, ou até mesmo 

vontade de rir toda a hora, ela irá entender em seu tempo, quando a brincadeira está 

muito legal, e ela sente algo diferente nela, da adrenalina do momento, e isso que 

torna o que ela está fazendo especial e valoroso. 

Os jogos simbólicos mais aparece na faixa etária de 2 à 6 anos de idade, e a 

função dessa ludicidade, de acordo com Piaget apud RIZZI, (1997, p.27) “consiste 

em satisfazer o eu por meio de uma transformação do real em função dos desejos, 

ou seja, tem como função assimilar a realidade”. Então, os jogos simbólicos ajuda a 
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criança a enfrentar a sua realidade, pois enquanto brinca o seu aspecto intelectual 

estará em desenvolvimento. O autor ainda diz “é evidente que os jogos de 

construção não definem uma fase entre outras, mas ocupam, no segundo e, 

sobretudo no terceiro nível, uma posição situada a meio de caminho entre o jogo e o 

trabalho inteligente”. 

Kamii (1987) ressalta “a finalidade da educação deve ser a de desenvolver a 

autonomia da criança, que é indissociavelmente social, moral e intelectual”, a 

educação deve ajudar a criança a ser autônomo, e como ela fara isso? Através do 

lúdico, com aquela brincadeira livre que o professor estará observando o que a 

criança está fazendo, com os jogos simbólicos, observar se a criança compreende 

as regras, tudo isso faz parte de desenvolver a autonomia das crianças. A ludicidade 

deve ser levada muito a sério, pois ajudará a criança em todos os aspectos, por isso 

é indispensável para a educação da mesma. 
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4 O QUE A FALTA DA LUDICIDADE GERA NAS CRIANÇAS? 

Contudo que acontece no ambiente escolar dos alunos, a ludicidade está 

cada vez mais escassa, sendo assim os alunos perde o interesse de ir a escolar ou 

até mesmo desistem, pois acaba de cansando e busca algo novo. Maluf (2009, p.31) 

ressalta que “[...] o professor é figura essencial para que a ludicidade aconteça, 

criando espaços, oferecendo materiais adequados e participando de momentos 

lúdicos”, conforme dito no capitulo acima, o professor precisa adequar o seu plano 

para que haja uma intervenção de conhecimento para a criança e Maluf (2009), 

relata que o professor é um papel essencial para essa prática na educação, pois o 

mesmo criará situações para que as crianças se sintam à vontade para fazer tais 

atividades que antes não era reconhecida por eles. Oferecer materiais adequados 

também é muito importante para as atividades propostas em sala de aula. 

Segundo ALMEIDA (2006, p. 63) “não é possível conhecer nem educar uma 

criança, sem o conhecimento de como o ato lúdico acontece e se processa, bem 

como conhecer que o brincar e a brincadeira pertencem de forma natural intuitiva e 

instintiva” o professor deve conhecer o ato de brincar e como fazer essas 

brincadeiras, pois como o aluno aprenderá com um professor que não sabe o que 

está fazendo? O educador necessita saber o que é a ludicidade e como trabalhará a 

mesma no processo de alfabetização de uma criança. Muitas das os professores 

não trabalham a ludicidade no 1° ano do Ensino Fundamental porque os mesmos 

não sabem como acrescenta-la no processo de ensino-aprendizagem, tornando 

assim a rotina da criança cansativa e exausta e o aluno acaba perdendo o gosto 

pelo brincar e o ato se torna escasso. 

Em que medida esta escola conseguirá efetivar o direito à expressão, à 
aprendizagem e ao desenvolvimento por meio de múltiplas experiências? 
Crianças submetidas a quatro horas diárias de aula sentadas, apenas 
ouvindo a exposição de um professor, copiando “matéria” da lousa ou 
fazendo “exercícios” de repetição certamente não terão condições de 
alcançar um desenvolvimento satisfatório, menos ainda, integral. (CORREA, 
2007, P.12) 

O autor relata o que realmente acontece na educação atualmente, pois 

muitos profissionais não estão capacitados para conseguir trabalhar a ludicidade em 

sala de aula, e o aluno acaba sendo prejudicado. O professor não os deixa ter a 

liberdade de expressão dentro da sala, todos necessitam ficar quietos e copiando o 

que o professor está passando na lousa, as vezes nem sendo ajudado para que 
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compreendam o que está escrito. A criança ficará fadigada, causando na mesma 

desânimos ou até mesmo gerando vontade de não mais ir para as aulas. 

Temos uma imagem empobrecida da criança que aprende: a reduzimos a 
um par de olhos, um par de ouvidos, uma mão que pega um instrumento 
para marcar e um aparelho fonador que emite sons. Atrás disso há um 
sujeito cognoscente, alguém que pensa, que constrói interpretações, que 
age sobre o real para fazê-lo o seu (Ferreiro, 1987, P. 40). 

A expressão de Ferreiro (1987), é que muitos veem a criança como um ser 

que não pensa, mas a criança precisa ter uma liberdade de expressão para poder 

relatar ao professor se está havendo dificuldade ou não, pois muitos professores não 

levam em consideração os conhecimentos prévios das crianças, pensam que elas 

não tem nada a oferecer, mas isso é um pensamento controverso, pois a criança 

aprenderá com o professor e o professor aprenderá com a criança, os dois estarão 

fazendo a ludicidade para haver uma troca de experiências e conhecimentos.  

A criança é curiosa e imaginativa, está sempre experimentando o mundo e 
precisa explorar todas as suas possibilidades. Ela adquire experiência 
brincando. Participar de brincadeiras é uma excelente oportunidade para 
que a criança viva experiências que irão ajudá-la a amadurecer 
emocionalmente e aprender uma forma de convivência mais rica (Maluf, 
2009, P. 21).  

E as tais experiências ocorrerão através das brincadeiras oferecidas não 

somente pelos professores, mas também no lar. A criança quando brinca explora o 

mundo, sua imaginação floresce e seus desejos de aprender aumentam, pois 

através da ludicidade a criança se tornará madura emocionalmente e sua 

convivência será harmoniosa para com as outras crianças.  

O fato é que muitas tarefas escolares, do modo como são propostas, são 
desagradáveis para as crianças. Algumas razões para isso é que o tempo 
de sua realização é excessivo ou insuficiente. As instruções ou orientações 
para seu fazer são pouco claras, as tarefas são complicadas, formuladas de 
forma indireta e confusa. Além disso, os conteúdos são repetitivos e a 
formulação é irregular e sem sentido para a criança. (AGUIAR, 1998, P.18) 

Conteúdos repetitivos, sem intervalos, tarefas que as crianças ao menos 

compreendem, a falta ou excesso de tempo. Para trabalhar com criança não é tarefa 

fácil, o professor precisa entender o tempo que a criança tem, pois não é apenas ir a 

sala e só manda-la copiar ou até mesmo só passar brinquedos. As crianças cada 

vez mais estão sedentas por conhecimentos, elas querem brincar mas ao mesmo 

tempo aprender alguma coisa com aquilo que ela está fazendo. E alguns 

profissionais não entendem isso, querem tudo do seu jeito e no seu tempo, não 

respeitando os direitos das crianças. Passar tarefas cansativas não ajudará o aluno 
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a aprender mais, mandar para casa coisas que eles não entenderão não 

acrescentará nada em sua aprendizagem, o professor deve ser o mediador do 

conhecimento para a criança e não uma pessoa que faça as cansar cada dia mais. 

Kishimoto (2011, p. 41) confirma “[...] quando as situações lúdicas são 

intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a estimular certos tipos de 

aprendizagem, surge a dimensão educativa”, o aluno precisa do professor para que 

a ludicidade ocorra, o profissional que cria situações, que arruma o espaço, que 

sugere brincadeiras, são professores que realmente querem que seus alunos 

tenham os direitos preservados e que cresçam cognitivamente. Kishimoto (2011), 

admite que o educador tenha essa posição de querer ensinar o aluno que o lúdico 

precisa ser preservado para a sua vida.  

até novembro é permitido e valorizado correr, brincar, conversar e beber 
água quando dá vontade. Poucos meses depois, após o recesso escolar, a 
situação é outra: a mesma criança precisa ficar sentada em sua carteira, em 
silêncio e trabalhar sozinha. Ir ao parque, só é permitido uma vez na 
semana. (FERNANDES, 2012, P.98) 

O autor relata que ‘em novembro’ a criança está na educação infantil, 

meados Pré II, se preparando para o Ensino Fundamental, mas ela pode correr, 

brincar, conversar, etc. Mas quando chega no Ensino Fundamental, todo processo 

muda, a criança tem que ficar em silêncio e trabalhar apenas com o que aprendeu 

antes, pois muitos profissionais da educação fazem isso, deixa a criança que sabe 

menos de lado e gosta apenas da criança que sabe mais. E infelizmente essa é a 

realidade, e com isso a criança irá criar algo ruim em seu pensamento e por isso que 

acaba havendo evasão escolar. 

 

Tabela 1 – Evasão escolar na Etapa Básica da Educação 

 
Fonte: INEP/MEC-2015 
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A tabela acima, indica a quantidade de reprovação, abandono, reprovação e 

abandono, mostrando assim o desinteresse dos alunos que começa muito cedo, 

desde o EF (Ensino Fundamental), e acaba com que não voltam para o ensino 

regular e sim acabam entrando na EJA (Ensino de Jovens e Adultos), com idades de 

15/16 anos. E observando a tabela, a taxa de abandono é muito alta, pois os alunos 

acabam se desgastando e acabam procurando coisas que os agradam.  

Como diz Aguiar (1998, p. 25), “[...] as atividades lúdicas são reconhecidas 

como meio de fornecer às crianças um ambiente agradável, motivador, planejado e 

enriquecido, que possibilita a aprendizagem de várias habilidades”, a atividade 

lúdica precisa estar no meio social da criança, pois a mesma faz parte da sua 

construção de identidade, pois a mesma ajudará a criança ter um ambiente 

harmonioso, ela mesma se tornará motivadora, enriquecerá a sua aprendizagem e 

construirá um futuro no qual o Brasil precisa. 

Conforme diz a frase de Rubem Alves (1994):  

“A respeito das atividades de repetição e fixação, como aparecem nos 
manuais, as crianças são ensinadas e aprendem bem. Tão bem que se 
tornam incapazes de pensar coisas diferentes. Tornam-se ecos das coisas 
ensinadas e aprendidas. Tornam – se incapazes de dizer o diferente. Se 
existe uma forma certa de pensar e fazer as coisas, porque se dar ao 
trabalho de se meter por caminhos não explorados? Basta repetir aquilo que 
a tradição sedimentou… o saber sedimentado nas poupas dos riscos da 
aventura de pensar.” (ALVES, RUBEM, 1994) 

Esse pensador embasa, o que realmente acontece na educação de hoje, as 

crianças são bem ensinadas que não conseguem pensar em outra coisa a não ser 

no que o professor está explicando, pois é como se fossem colocadas em uma caixa 

de vidro e lá ficassem até acabar a etapa da educação básica, pois tem professores 

que acham ruim as crianças expor suas ideias em sala de aula. E essa frase, 

infelizmente está sendo a realidade, professores que não mudam seus planos e 

ficam com eles por vários anos, apenas mudando as datas, ou professores que não 

querem mudar a rotina da escola, e só fica sentando esperando o aluno terminar de 

copiar os exercícios da lousa. E essas atividades de fixação não deve ser trabalhada 

com crianças que acabaram de sair da Educação Infantil, pois prejudicará seu 

desenvolvimento como criança, ela acabará com seu mundo de imaginação 

tornando-se uma criança que não é criança.  

O movimento lúdico, simultaneamente, torna-se fonte prazerosa de 
conhecimento, pois nele a criança constrói classificações, elabora 
seqüências lógicas, desenvolve o psicomotor e a afetividade e amplia 
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conceitos das várias áreas da ciência. (RONCA, 1989, p.27) 

Então, a ludicidade é uma fonte prazerosa para a criança poder estudar e ter 

uma educação saudável para a sua idade, e fazendo isso o lúdico faz com que as 

crianças pensem mais, tenha um raciocino lógico mais amplo, desenvolve sua 

coordenação motoro, torna-se mais amigável com seus colegas, e além do mais 

amplia seus conceitos de vida e suas áreas de conhecimento ficará cada vez mais 

rica. 

Por isso, as pessoas não devem intervir a ludicidade na vida das crianças, 

pois essa prática é necessária para o dia a dia da criança, e para que isso aconteça 

os professores precisam se movimentar para que as crianças aprendam brincando e 

não deixando de lado o lúdico, trazendo jogos, colocando em prática o plano que 

está apenas com teoria, e trazendo o prazer para a sala de aula, pois cada vez essa 

prática fica mais escassa.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com tudo que foi lido até aqui, a Ludicidade é muito importante para a 

educação das crianças, pois a mesma auxilia o professor a melhor atender as 

necessidades dos alunos, pois o lúdico ajuda a criança em seu cognitivo, em suas 

atividades motoras, com habilidades que irão descobrir no 1° ano do Ensino 

Fundamental que irá ajudar para a vida escolar inteira desse aluno.  

O professor precisa estar ciente de como trabalhar e como colocará essa 

importância em sua planejamento, quais jogos, atividades cairá melhor na atividade 

que ele passará naquele dia, pois a teoria e a ludicidade poderá andar juntas sem 

algum problema, onde ajudará o professor a ajuda o seu aluno a entender melhor o 

conteúdo, formando-se assim grandes aliados para o ensino-aprendizagem dos 

alunos. 

E os professores, junto com a comunidade devem lutar para que essa 

escassez acabe e assim, tornando a ludicidade importante para essa fase da vida 

dos educandos, pois cada vez mais a ludicidade está sendo esquecida e assim 

acaba tornando-se as aulas maçantes e sem interesse para os alunos, e não é isso 

que os alunos querem, eles necessitam de algo novo para chamar sua atenção e se 

interessar por aquilo que o professor está explicando. 

Sendo assim, todos precisam andar juntos para que essa reforma aconteça, 

seja, família, direção, coordenação e principalmente os professores. Pois quando se 

trabalha na escola, isso refletirá nos pais e consequentemente ele irá trabalhar 

essas atividades em casa, e com isso, a educação irá melhorar e os alunos ficarão 

mais felizes em suas práticas escolares. 
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ANEXOS 

A) O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO LÚDICA:

 

 

B) ALUNOS APRENDENDO DE FORMA DESCONTRAÍDA  
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C) ALUNOS ENFILEIRADOS SÃO ROTINA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
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O USO DA LUDICIDADE COMO METODOLOGIA DE ENSINO NA 
PRÉ-ESCOLA 

Lucilene Cristina Silva Braga de Lima 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como enfoque refletir sobre a ludicidade 

no contexto da pré-escola, justificando-se pela necessidade de atrair a atenção do 

aluno e garantir-lhe um efetivo processo de ensino e aprendizagem. Razão pela qual 

teve como questão norteadora responder como o lúdico pode ser trabalhado no 

processo de ensino e aprendizagem na educação infantil. O objetivo geral consistiu 

em compreender a influência desempenhada pela ludicidade na pré-escola. Os 

objetivos específicos se deram conceituar ludicidade e suas características, bem 

como apontar a importância da ludicidade na pré-escola e compreender como o 

brincar e os jogos lúdicos auxiliam na formação da autonomia e sociabilidade dessas 

crianças. A metodologia escolhida se deu a partir de uma pesquisa bibliográfica, por 

meio da revisão da literatura de materiais publicados entre os anos de 1990 e 2017. 

Portanto, após a realização do trabalho foi possível constatar que o lúdico na pré-

escola traz muitas contribuições para o processo de ensino e aprendizagem, assim 

como para o desenvolvimento da criança, permitindo que ela seja mais autônoma na 

sua tomada de decisões e também sociável.  

Palavras-chave: lúdico; ensino e aprendizagem; pré-escola; escola; prática 

pedagógica.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como escopo estudar o uso da ludicidade com 

metodologia de ensino na pré-escola. Para tanto, se faz necessário caracterizar a 

ludicidade, bem como estudar os meios para inserção do lúdico com esses alunos, 

por meio de pesquisas já realizadas e demonstrar a importância desse processo 

para a aprendizagem.  

Esta temática suscitou interesse, pois o uso de jogos e brincadeiras é muitas 

vezes relacionado a um passatempo. Contudo, há a possibilidade de utilizar essas 
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ferramentas lúdicas como instrumentos de aprendizagem. É essa questão que gera 

dúvidas em muitos educadores, ainda mais no contexto da pré-escola, se 

demonstrando como verdadeiro desafio.  

Desta forma, ressalta-se a importância em compreender como é possível 

utilizar o lúdico com crianças tão novas e estimular o processo de ensino e de 

aprendizagem, sendo de grande relevância para a comunidade científica, bem como 

para os educadores e à sociedade. Surgindo a seguinte problemática:  Como usar o 

lúdico na pré-escola como ferramenta de aprendizagem? 

O objetivo geral consistiu em compreender o uso da ludicidade como 

metodologia de ensino na pré-escola. Os objetivos específicos em caracterizar 

teoricamente ludicidade, estudar meios para a inserção do lúdico na pré-escola (por 

meio de pesquisas já desenvolvidas) e demonstrar a importância dessa ferramenta 

lúdica no processo de ensino e aprendizagem.  

Findando, a metodologia adotada consistiu em uma pesquisa do tipo 

bibliográfica, por meio da revisão da literatura, em artigos científicos, teses e 

dissertações de mestrado e doutorado, pelo Google Acadêmico, bem como em 

consultas de livros físicos disponíveis na biblioteca da instituição de ensino. 

Utilizando como referências autores como Luckesi, Piaget e Kishimoto.  
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2 CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DA LUDICIDADE 

As ferramentas lúdicas, sob a óptica escolar, tem sido vista como importante 

meio para se efetivar um processo de ensino e aprendizagem de qualidade, por 

meio de uma proposta diferenciada trazida para o espaço escolar, de modo que os 

alunos possam sentir prazer e motivação durantes essas atividades 

(BROUGÈRE,1998, p. 190) 

Tendo em vista isso, a ludicidade se caracteriza por uma maneira de 

estimular uma relação entrelaçado entre os fins e meios. Entendendo-se, assim, que 

os jogos e as brincadeiras não se caracterizam como um mero passatempo, mas 

como ações que desempenham um fim didático em especial, merecendo total 

atenção por parte do educador. 

De acordo com isso, para compreender o significado de uma terminologia 

lúdica, é relevante recorrer às origens etimológicas da palavra, assim sendo, o termo 

ludicidade é proveniente do latim "Ludus", o qual significa, em contexto amplo, 

brincar, englobando os jogos, brincadeiras e brinquedos. (BIANCHINI; ARRUDA; 

GOMES, 2015, p.17) 

Além disso, segundo Sant'Ana e Nascimento (2011) a ludicidade consiste 

em diversão em um contexto amplo, envolvendo não apenas os jogos e 

brincadeiras, mas todo um contexto que gere satisfação àquele que pratica, 

considerando que esteve presente desde as origens da humana e se estende até os 

dias atuais, analisando isso eles asseveram que: 

O lúdico é a brincadeira, é o jogo, é a diversão [...]. O brincar esteve 
presente em todas as épocas da humanidade, mantendo-se até os dias 
atuais. Em cada época, conforme o contexto histórico vivido pelos povos e 
conforme o pensamento estabelecido para tal, sempre foi algo natural, 
vivido por todos e também utilizado como um instrumento com um caráter 
educativo para o desenvolvimento do individuo. 

Tendo em vista esse viés histórico do lúdico, verifica-se que desde os 

tempos antigos, o lúdico consubstanciado nas brincadeiras era feito por toda a 

família, inclusive nos momentos em que os genitores ensinavam o trabalho a seus 

filhos. O que pode ser explicado em razão de que nessas épocas não havia 

diferenciação entre adultos e crianças, sendo que essas eram todas como adultos 

em miniatura. (BIANCHINI, ARRUDA E GOMES, 2015) 

Diante dessa perspectiva e levando em consideração que a história se 

modifica ao longo dos anos, assim como a educação e o lúdico a acompanham, 
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certifica-se que os povos primitivos atribuíam especial relevância aos jogos que 

envolviam o contato físico. Sant'Ana e Nascimento (2011, p.03) apontam que: 

Na Grécia antiga era através dos jogos que se passava ensinamento às 
crianças. Os índios ensinavam e ensinam seus costumes através da 
ludicidade. No Brasil da Idade Média, os jesuítas ensinavam utilizando 
brincadeiras como instrumentos para a aprendizagem. Desde os primórdios, 
a metodologia lúdica sempre foi valorizada pelos povos, sejam quais forem. 

Tendo em vista isso, conforme Luckesi (2000, p. 21), o lúdico é um estado 

interno do indivíduo, o qual tem a vivência de uma experiência plenamente, ou seja, 

máximo divertimento que se expressa na atitude, pensamento e no sentimento da 

ação e não propriamente apenas se reduz a jogar ou brincar, mas na relação interna 

q ele desenvolve. Assim, definindo: 

[...] o que a ludicidade traz de novo é o fato de que o ser humano, quando 
age ludicamente, vivencia uma experiência plena. [...] Enquanto estamos 
participando verdadeiramente de uma atividade lúdica, não há lugar, na 
nossa experiência, para qualquer outra coisa além desta atividade. Não há 
divisão. Estamos inteiros, plenos, exiv́eis, alegres, saudáveis. [...] Brincar, 
jogar, agir ludicamente exige uma entrega total do ser humano, corpo e 
mente ao mesmo tempo. (LUCKESI, 2000, p. 21). 

Deste conceito, extrai-se, então, que para uma atividade seja considerada 

lúdica, a pessoa que a desenvolve precisa estar conectada com a ação que pratica, 

seja ela brincar ou jogar, ele precisa estar com pensamento e sentimentos voltados 

para aquilo, sentindo uma experiência interior que lhe proporcione divertimento.  

[...] quando estamos definindo ludicidade como um estado de consciência, 
onde se dá uma experiência em estado de plenitude, não estamos falando, 
em si, das atividades objetivas que podem ser descritas sociológica e 
culturalmente como atividade lúdica, como jogos ou coisa semelhante. 
Estamos, sim, falando do estado interno do sujeito que vivencia a experi- 
ência lúdica. Mesmo quando o sujeito está vivenciando essa experiência 
com outros, a ludicidade é interna; a partilha e a convivência poderá lhe 
oferecer, e certamente oferece, sensações do prazer da convivência, mas, 
ainda assim, esta sensação é interna a cada um, ainda que o grupo possa 
harmonizar-se nessa sensação comum [...]. [...] A descritiva com- 
portamental individual ou coletiva, assim como os valores comunitários que 
sustentam esta experiência, compõem o entorno dessa sensação de 
experiência plena, a serem tratadas por outros âmbitos de conhecimentos 
(LUCKESI, 2006, p. 12) 

Desta forma, compreende-se a partir da concepção do autor contribui para a 

compreensão sobre o lúdico e o processo educacional, verificando o que vem a ser 

uma educação lúdica, aquela que possui uma ideologia ligada à proposta 

pedagógica, de modo que seja possível conciliar a diversão, com as atitudes 

relacionas à ludicidade: 

"transcendendo o viés estritamente racionalista que tem caracterizado a 
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educação e orientando-se para o desenvolvimento cognitivo, emocional, 
ético, criativo físico do educando como um ser humano multidimensional, 
compromete-se com a promoção de aprendizagens signicativas que 
possam envolver o estudante por inteiro, propiciando, assim, a integração 
harmônica do seu pensar/sentir/fazer. " (SILVA, 2015) 

Assim sendo, o uso de jogos e brincadeiras ou outras atividades ligadas ao 

divertimento utilizadas como suporte para configurar ludicidade precisa estar 

fundada em estimular o interesse do aluno, e não apenas no meio racional no qual a 

ludicidade só serve de instrumentação, mas tem que ser usada como um fim em si 

mesma. 

Consoante Huizinga (1980, apud Alves 2009) a ludicidade corresponde a um 

elemento cultural, o qual se demonstra presente nas diversas formas de organização 

social, em contextos primitivos até os mais modernos, atribuindo ao mesmo um 

significado, em outros termos, ele destaca que o cerne da ludicidade é algo 

imaterial, pois vai além das barreiras físicas, pois traz um valor significativo na vida 

daquele indivíduo. De acordo com Tristão: 

A brincadeira não é algo já dado na vida do ser humano, aprende-se a 
brincar desde cedo, nas relações que os sujeitos estabelecem com os 
outros e com a cultura. Os processos de desenvolvimento e de 
aprendizagem envolvidos no brincar são também constitutivos do processo 
de apropriação de conhecimento. (TRISTÃO, 2010, p. 08) 

De acordo com Nunes (2004), os educadores possuem várias razões para 

que os profissionais da educação utilizem as ferramentas lúdicas entre elas a 

primeira é que o lúdico quer dizer que há um impulso natural do educando e em 

razão disso correspondem a uma necessidade interior, tendo em vista que a espécie 

humana possui tendência à ludicidade. 

O segundo ponto destacado pelo autor é que por meio das atividades 

lúdicas é possível desenvolver o prazer e o esforço espontâneo. Diante disso, essa 

ferramenta pode ser tida como atraente porque é capaz de estimular no indivíduo 

um sentimento interno, de modo intenso e pleno, agindo de forma entusiástica é por 

isso que ela tem essa carga de motivação, formando um estado eufórico e vibratório. 

Assim esses mecanismos são excitantes e de algum modo requerem uma certa 

carga de esforço do indivíduo, por via de uma esquematização mental (NUNES, 

2004) 
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Além disso, o lúdico não está ligado apenas aos jogos e brincadeiras, mas 

também às várias ações que o indivíduo atribui carga lúdica, assim sendo, Tristão 

(2010, p.08) define: 

O lúdico não está apenas no ato de brincar, está também no ato de ler, no 
apropriar-se da literatura como forma natural de descobrimento e 
compreensão do mundo. Atividades de expressão lúdicocriativas atraem a 
atenção das crianças e podem se constituir em um mecanismo de 
potencialização da aprendizagem. Atividades lúdicas favorecem o 
desenvolvimento motor e psicomotor das crianças em suas atividades, 
principalmente em escolas de pequeno porte. 

Frente ao exposto, acerca das concepções de ludicidades verifica-se que é 

algo amplo, assim sendo, muitas pessoas confundem as várias terminologias que 

surgem dentro delas, incluindo o jogar, o brincar e os brinquedos, pois apesar de 

trazer semelhanças, cada termo possui suas particularidades. 

Sob esse enfoque, em torno dos jogos e brincadeiras é comum haver 

confusão sobre os termos. De acordo com Bianchini, Arruda e Gomes (2015, p.25), 

essas terminologias são equivalentes no sentido serem uma ação. Mas essa ação 

tem uma característica que a diferencia das demais, qual seja o caráter lúdico. 

Assim destacando: 

[…] o conceito de jogar e brincar, no português, pois há distinção e 
semelhança. Primeiro, vamos à semelhança: brincar e jogar indicam uma 
ação. Mas não qualquer ação, e sim aquela que, pela sua característica, 
indica ser lúdica. Ou seja, uma conduta que, ao observá-la, percebemos 
que não se trata de uma situação real, e diremos: é uma brincadeira, ou é 
um jogo. Por exemplo: duas crianças estão chorando e, ao nos 
aproximarmos, percebemos que se trata de uma representação que estão 
fazendo de dois personagens que acabaram de perder um ente querido. 
Não é uma situação real. É brincadeira e, por ser brincadeira, afastamo-nos 
e deixamos prosseguirem em sua atuação. 
No jogo, a mesma coisa, quando definido enquanto uma “ação lúdica”, 
reposiciona o sujeito para uma dimensão que não é real. Vamos aos 
exemplos, pois nos ajudam a entender melhor. (BIANCHINI; GOMES; 
ARRUDA, 2015, p.25) 

Dada a semelhança, o brincar se difere do jogar porque o primeiro 

corresponde a uma atividade espontânea, ou seja, uma atividade livre na qual o 

indivíduo fica livre para refletir sua imaginação na ação lúdica, como por exemplo, 

quando realiza brincadeiras de papéis sociais, na qual a filha imita as funções de 

sua mãe, está ali reproduzindo suas atitudes, gestos e pensamentos. Segundo 

Kishimoto (1999 apud Bianchini, Arruda e Gomes 2015): “O brincar tem prioridade 

das crianças que possuem flexibilidade para ensaiar novas combinações de ideias e 

de comportamentos”. 
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Desta forma, a brincadeira se consubstancia em uma representação que o 

indivíduo faz das suas relações cotidianas, ou seja, as influências do meio em que a 

criança vive, influencia diretamente no seu modo de brincar, porque o significado de 

suas brincadeiras estará ligado ao meio em que vive. 

Diante do exposto, o jogo se caracteriza como um conjunto de regras 

previamente estabelecidos, assim a criança não tem a liberalidade de desenvolver 

suas próprias regras, como ocorre na brincadeira, mas deve seguir aquilo que lhe é 

apresentado e procurar uma maneira de solucionar aquilo. 

Ao passo que o brinquedo é tido como aquele objeto que auxilia na 

concretização da brincadeira, ou seja, é um suporto para a efetivação desta, 

sofrendo transformações ao longo da história. (KISHIMOTO apud Bianchini, Gomes 

e Arruda, 2015, p. 29) 

Diante dessa afirmação, têm-se que as primeiras concepções sobre o 

brinquedo, eles eram tidos como representações de objetos do cotidiano, em que os 

artesãos os transformavam em miniatura e, as crianças, atribuíram uma significação 

a esses materiais, atribuindo eles em suas brincadeiras. 

Desta forma, é relevante considerar que os brinquedos variam de acordo 

com o período histórico no qual ele se reproduz, porque com os avanços 

tecnológicos e dos processos de globalização, pode variar o que uma criança 

considera como brinquedo. Por exemplo, uma boneca de pano pode parecer ser 

relevância diante das bonecas modernas que hoje em dia estão à venda. 

Assim sendo, a ludicidade possui uma gama de conceituação, se 

concretizando como manifestação de um estado interno do indivíduo, a qual a 

exterioriza por meio dos jogos e brincadeiras e utiliza os brinquedos como suportes 

para concretizar essa ação lúdica. Ressaltando que esses termos não se 

confundem, porque as brincadeiras se consubstanciam em uma atitude espontânea 

e livre do indivíduo para empregar a sua imaginação, ao passo que os jogos 

possuem regras previamente definidas, sob a qual as crianças não têm liberalidade 

para alterá-las, sendo que ambas as atividades são muito relevantes para a sua 

formação.  
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3 IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO 

O processo educacional se demonstra como algo contínuo, verifica-se a 

necessidade de o professor constantemente se adequar às novas realidades que o 

mundo lhe apresenta e, é em razão disso, que a ludicidade no ambiente escolar 

pode se revelar como uma valiosa ferramenta de ensino e aprendizagem, inclusive 

no contexto da educação infantil. 

Nesse sentido, conforme Hutim (2010) salienta, a criança na idade pré-

escolar gosta de chamar a atenção e ser percebida pelos demais, assim “sente-se 

orgulhosa de mostrar o que pode fazer a fim de ser retribuída com atenção e 

reconhecimento”. Como exemplo, a autora destaca uma criança com cinco anos que 

faz um desenho e mostra para sua mãe, dependendo da aprovação e atenção da 

mesma. 

Sob essa perspectiva, verifica-se que essa descontração que o lúdico 

proporciona permite que a criança seja motivada a cada vez mais avançar, 

permitindo seu desenvolvimento nos mais variados sentidos e vivendo novas 

experiências de ensino e aprendizagem, o que Mafra (2008, p.23) aponta que: 

Toda criança necessita brincar. Pois brincar é um momento indispensável à 
saúde física, emocional e intelectual da criança. O brinquedo e os jogos 
infantis ocupam uma função importante no desenvolvimento, pois são as 
principais atividades da criança durante a infância. 

Desta forma, ressalta-se que a ludicidade consiste em uma importante 

ferramenta durante a infância, pois é uma necessidade da criança o brincar, sendo 

requisito necessário para a saúde mental e física desses indivíduos, devendo estar 

presente nessa fase. 

Nesse sentido, o lúdico pode se configurar como uma experiência que 

formula uma ponte entre o pensamento e a ação, nos níveis corpóreos, emocionais, 

mentais e no âmbito social daquele que prática a atividade. É sob essa perspectiva 

que Luckesi (2002, p.25) aponta que o lúdico requer que o sujeito se entregue por 

inteiro durante a prática, destacando que: 

No estado lúdico, o ser humano está inteiro, ou seja, está vivenciando uma 
experiência que integra sentimento, pensamento e ação, de forma plena. A 
vivência se dá nos níveis corporal, emocional, mental e social, de forma 
integral e integrada. Esta experiência é própria de cada indivíduo, se 
processa interiormente e de forma peculiar em cada história pessoal. 
Portanto, só o indivíduo pode expressar se está em estado lúdico. Uma 
determinada brincadeira pode ser lúdica para uma pessoa e não ser para 
outra. 
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Tendo em vista isso, a ludicidade não consiste em apenas uma forma de 

ocupar os alunos ou como maneira de preencher uma aula. Essas atividades estão 

muito além disso, pois proporciona um estímulo a autonomia, criatividade e 

expressão da personalidade. Promovendo, desta forma, facilidade de abertura para 

os caminhos para o ensino e a aprendizagem. 

De igual forma, por meio dessas atitudes isso permite o surgimento de um 

elo entre o aluno e o professor, permitindo que façam descobertas e interajam 

criando novas formas de construção do conhecimento, o que se mostra como de 

extrema relevância, pois: 

As atividades lúdicas são muito mais que momentos divertidos ou simples 
passatempos e, sim, momentos de descoberta, construção e compreensão 
de si; estímulos à autonomia, à criatividade, à expressão pessoal. Dessa 
forma, possibilitam a aquisição e o desenvolvimento de aspectos 
importantes para a construção da aprendizagem. Possibilitam, ainda, que 
educadores e educandos se descubram, se integrem e encontrem novas 
formas de viver a educação (PEREIRA apud HUTIM, 2010, p. 19-20). 

Corroborando com esta perspectiva, destaca-se que a criança ao brincar 

vive diversas experiências, nas mais variadas categorias, sejam ligadas à 

motricidade, sociabilidade, noção de espaço e tempo, associar pensamentos com 

ações e entre outras habilidades. 

De igual forma, mostra-se como relevante voltar o olhar para o teor do 

RECNEI, o qual prevê que por meio das brincadeiras, várias áreas são atingidas nos 

mais variados níveis: 

O brincar apresenta-se por meio de várias categorias de experiências que 
são diferenciadas pelo uso do material ou dos recursos predominantemente 
implicados. Essas categorias incluem: o movimento e as mudanças da 
percepção resultantes essencialmente da mobilidade física das crianças; a 
relação com os objetos e suas propriedades físicas assim como a 
combinação e associação entre eles; a linguagem oral e gestual que 
oferecem vários níveis de organização a serem utilizados para brincar; os 
conteúdos sociais, como papéis, situações, valores e atitudes que se 
referem à forma como o universo social se constrói; e, finalmente, os limites 
definidos pelas regras, constituindo-se em um recurso fundamental para 
brincar. 

Diante disso, constata-se que por meio da ludicidade, não há uma imposição 

dos conteúdos aos alunos, pelo contrário, lhe são apresentadas oportunidades para 

aprendizagem por meio de uma prática alegre e prazerosa, podendo ser 

desenvolvida pelo discente ou pelo grupo, em conjunto, sendo realizada no 

momento presente. 
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Sob esse enfoque, destaca-se que o lúdico requer que haja uma entrega do 

indivíduo e uma conexão com a simbologia apresentada, bem como com os sonhos, 

insucessos ou alegrias que o envolvem. Essa manifestação de emoção é 

fundamental para a prática da ludicidade porque abrem passagem para a 

descoberta, que se configura a partir do autoconhecimento e autoexpressão: “As 

atividades lúdicas são uma necessidade do ser humano, independentemente de sua 

faixa etária. Através delas, é possível ter contato mais profundo consigo e com o 

outro” (PEREIRA, 2005, p. 87 apud HUTIM, 2010). 

No que concerne aos jogos como ferramenta de ensino, verifica-se que eles 

não possuem um viés estritamente competitivo ou que fomente nas crianças o 

desejo em sempre ganhar. Pelo contrário, em razão da voluntariedade dessa ação o 

objetivo do mesmo, enquanto instrumento pedagógico não é obter um ganhador ao 

final. 

O que se torna relevante nesse caso, é o processo de desenvolvimento da 

criança e as habilidades empregadas para resolver aquilo, porque no momento em 

que essa experiência está sendo vivenciada, o sujeito não se preocupa em ganhar 

ou perder, mas se de fato aquilo lhe é prazeroso ou não, no mesmo momento em 

que começa a realizar suas descobertas. O que segundo Hutim (2010): 

É importante enfatizar que o jogo, por ser uma ação voluntária da criança, 
não visa resultado final de ganhadores de competição. Na verdade o que 
importa é o processo a ser trabalhado com a criança em si, de brincar e 
jogar, pois ela mesma impõe essas condições, devido sua própria 
autonomia que ajuda no seu desenvolvimento. Quando ela brinca, não está 
preocupada com seu desenvolvimento e sim que ela está participando de 
algo prazeroso que é brincar, mais ao mesmo tempo ela está descobrindo 
algo novo nas suas habilidades físicas e motoras, o universo lúdico traz está 
segurança para a educação infantil. 

Acerca da importância do uso de brinquedos, jogos e das brincadeiras na 

educação infantil, destaca-se que esses instrumentos, como já mencionado, 

contribuem significativamente para o processo de desenvolvimento dessas crianças, 

por meio de uma prática prazerosa e divertida, 

De acordo com Hutim (2010), o brinquedo permite o desenvolvimento de 

várias habilidades nessas crianças, apontando que: 

O uso de brinquedos e jogos na educação infantil de forma educativa com 
os fins pedagógicos leva os instrumentos até as crianças no sentido de 
ensinoaprendizagem e o desenvolvimento infantil. O brinquedo 
desempenha um papel de grande importância para desenvolvê-la com a 
criança, permitindo à ação, afetiva, a construção, representações mentais a 
manipulação com o brinquedo o desempenho de ações, e as trocas nas 
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interações. O jogo contempla inúmeras representações que a criança tem 
como opção de aprendizado que vem contribuir com o conhecimento e a 
desenvoltura da criança na sua educação lúdica infantil. 

Desta forma, assim como as outras ferramentas, o brinquedo também 

estimula competências, entre elas a prática de ações, troca de interações, entre 

outras, assim como o jogo contribui nesse desenvolvimento. 
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4 O BRINCAR E O JOGAR COMO MEIO DE ESTABELECER COMPETÊNCIAS 

Os jogos e brincadeiras são ferramentas que contribuem para o 

desenvolvimento de várias habilidades, dentre elas destaca-se a autonomia para 

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

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

Nesse sentido, conforme Piaget (apud KISHIMOTO, 1997), o brincar é uma 

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

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

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

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

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

pedagógico. 

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

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

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

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

Hutim (2010) destaca:   

Essas imagens fazem parte da cultura a ser assimilada pela criança, ela 
pode transformar criar e recriar suas próprias significações por meio da 
manipulação. [...] o jogo constitui-se em expressão e condição para o 
desenvolvimento infantil, já que as crianças, quando jogam assimilam e 
podem transformar a realidade. 

Sob essa perspectiva, diante do amadurecimento das crianças cada vez 

mais é observado um fenômeno de transportar a imaginação para a realidade, 

sendo capaz de resolver algumas problemáticas que lhes vão surgindo em seu 

cotidiano. Ressalta-se que conforme o nível de amadurecimento, cada vez mais vai 

aumentando o nível das situações apresentadas. 

Assim sendo, por meio de um trabalho pautado na atividade lúdica visando o 

desenvolvimento de competências no contexto pedagógico, significa abrir um 

caminho de possibilidades para esses educandos que refletirá em seu processo de 

crescimento e amadurecimento, tanto no âmbito escolar, como em sua vida 

cotidiana. Hutim (2010) corrobora ao esclarecer que: 

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

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

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

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

momentos de descontração, a criança revela vários traços de sua personalidade, 

permitindo que haja a superação de desafios e a facilitação da interação entre esses 

agentes, sendo que quanto mais cedo for inserida (educação infantil) melhores 

podem ser os resultados para o desenvolvimento das competências desses sujeitos. 

(ALMEIDA, 2006) 

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

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

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

compatível com a proposta pedagógica, pois conforme salienta Antunes (1998, p. 

18) “a utilização dos jogos devem ser somente quando a programação possibilitar, 

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

dentro dessa programação”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ferramenta de aprendizagem apta a desenvolver competências. 

Desse modo, ressalta-se que na educação infantil os jogos podem ter uma 

outra significado, qual seja: 

o jogo representa a possibilidade de eliminar o excesso de energia 
represado na criança, para que ela possa colocar para fora toda aquela 
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energia acumulada dentro de se. Os jogos e brincadeiras ajudam na 
preparação das crianças para a vida futura, na sua opção de escolhas para 
ser seguida, ainda se compara com o instinto herdado do passado. Teve em 
quem se espelhar, e seguir o mesmo caminho. Até mesmo um elemento 
fundamental para o equilíbrio emocional da criança, onde ela consegue se 
expressar através das brincadeiras e jogos praticados por ela com seu 
desenvolvimento próprio. (HUTIM, 2010) 

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

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

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

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

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

promoção por meio do lúdico, Hutim (2010) destaca: 

Esta atividade vem sendo trabalhada para ajudar a criança no seu 
desenvolvimento, é uma contribuição para seu crescimento como pessoa. 
Onde se expressa sua vontade e sua emoção, olhando para o lado do 
lúdico ele auxilia a criança a todo momento. A criança tem que vivenciar o 
lúdico na sua infância, deve passar por este aprendizado, na sua vida como 
base no seu futuro. De crescimento, educação que só vem a contribuir de 
forma positiva para sua vida social como cidadão. 

Diante dessa perspectiva, é possível verificar que o emprego da ludicidade 

na educação pode contribuir para o desenvolvimento da competência ligada à 

sociabilidade das crianças, permitindo seu crescimento como pessoa, servindo como 

alicerce para sua fase adulta na qual estabeleça seus contatos sociais. 

Desta forma, extrai-se que “[...] o lúdico é inerente a criança, que a criança 

necessita vivenciar a ludicidade cotidianamente para auxiliar o desenvolvimento de 

maneira integral”.  (HUTIM, 2010) 

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

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

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

próprios julgamentos aliados ao raciocínio sobre determinada questão. 

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

permite evidenciar que essa autonomia contribui para a autoafirmação dessa 

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

própria, sem precisar, necessariamente, que a todo momento alguém esteja lá para 

ajudá-la. 

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

pode desenvolver com todos que a cerca, permitindo que sua vida em sociedade 
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seja mais tranquilidade e que haja a cooperação de outras pessoas, bem como 

garantir-lhe o seu reconhecimento como cidadão. 

  



 

98 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho de conclusão buscou realizar uma reflexão sobre a ludicidade 

no contexto na pré-escola, passando pelo conceito deste termo e suas 

características, bem como a importância do lúdico na pré-escola e, por fim, sobre a 

ludicidade como forma de promover a autonomia e sociabilidade nas crianças.  

Foi possível perceber que a ludicidade é um termo amplo, que engloba uma 

série de ações, sendo as mais comuns o jogar e o brincar, as quais se diferem na 

medida que o brincar é uma atividade livre e espontânea, ao passo que o jogar é 

composto por regras previamente definidas, sendo que os brinquedos atuam como 

instrumentos para concretizar essas ações lúdicas.  

Nesse contexto, destaca-se que a importância do lúdico na pré-escola 

consiste no fato de que por meio desta prática pedagógica é possível que os alunos 

se interessem mais pelo que o professor tenta lhe passar, permitindo que possam 

apresentar enquanto se divertem e sintam prazer por essa atividade. 

Portanto, constatou-se que a ludicidade também contribui para que seja 

desenvolvida a autonomia e sociabilidade desses discentes, consistindo no fato de 

que crianças mais autônomas podem tomar suas decisões de modo mais 

ponderado, tendo a convicção do que seria a melhor escolha para elas, ao passo 

que o melhorar as relações em sociedade também permite que essa criança se veja 

melhor como agente incluído nesse todo social.  
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EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA PROCESSO DE INCLUSÃO DE 
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MENTAL 

Maria Aparecida Conceição da Silva 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo estudar e abordar o processo de ensino e 

aprendizagem de alunos com deficiência mental, sua evolução e desenvolvimento 

de forma a auxiliar o trabalho do docente responsável por esse processo dentro do 

ambiente escolar. O trabalho com o aluno especial deve envolver a família, tendo 

em vista que o ambiente familiar tem grande influência na aquisição de novos 

conhecimentos psicossociais e culturais. O docente deve ter consciência de sua 

responsabilidade e de como seu empenho ao elaborar seus materiais pode 

contribuir para o avanço dessa criança. Diante do processo de aprendizagem 

devemos respeitar cada etapa da evolução e subsidiar as descobertas e 

curiosidades que a criança apresente, independente de sua deficiência, não 

devemos ver esse aluno como incapaz. Desta forma, o tipo da pesquisa realizada foi 

qualitativa, tendo por base a pesquisa bibliográfica, sendo estes os meios pelos 

quais foram obtidos a bibliografia selecionada para conferir a fundamentação teórica; 

tendo como os principais autores utilizados, tais como : Vigotski (2007), Rocha 

(2000), Mendes (2014). O ambiente escolar deve ser acolhedor, contando com toda 

a equipe pedagógica para que o aluno com deficiência sinta-se como um membro 

participante desse processo, tendo voz ativa e colocando-se como protagonista de 

suas aprendizagens. Esta pesquisa foi elaborado com base em estudos literários 

que embasaram o seu desenvolvimento. 

Palavras-chave: Educação; Inclusão; Deficiência. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dentro da Educação Especial os maiores desafios enfrentados pelos 

profissionais da educação é o de proporcionar uma condição favorável para o aluno 

com deficiência intelectual, como sua interação social e pessoal. Assim, diversos 

programas são desenvolvidos para promover ações educacionais que venha a 
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contribuir de forma significante na aprendizagem desse aluno com DI (Deficiência 

Intelectual). 

Em se tratando de currículo e prática pedagógica entende-se que a escola é 

um instrumento que possibilita o saber, para Saviani (2011) e Sacristán (2000) são 

atividades que constroem e transmitem o conhecimento sistematizado e o 

aproximam da organização social. 

Não somente a instituição de ensino, mas como também o educador deve 

propiciar para o educando com deficiência intelectual situações e atividades que o 

mesmo possa realizar de forma autônoma sempre o incentivando a participar 

progressivamente dessas ações para melhorar seu convívio social e assim 

sucessivamente possibilitando o “o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como 

o próprio acesso aos rudimentos desse saber” (SAVIANI, 2011, p.14). Em se 

tratando de uma sala com no máximo trinta alunos e um deles possuir alguma 

deficiência é função da escola enquanto sistema solicitar um atendimento 

diferenciado a esse aluno, porém para solicitar um profissional capacitado para atuar 

ao lado do educando é necessário um laudo médico que comprove sua deficiência, 

comprovado isso é o momento do educador especializado promover em conjunto 

com o professor regente medidas educacionais lúdicas que estimule seu 

aprendizado. 

Diante disso temos a competência e qualificação profissional, somente um 

educador qualificado tem a capacidade de agir em situações previstas e não 

previstas (KUENZER, 2003, p.8), transmitindo comunicações cognitivas, 

metodologias que se articulam de acordo com as necessidades e características de 

aprendizagem de cada aluno transformando assim em uma educação eficaz como 

afirma Sacristán (2000, p.49). Partindo da teoria de Kuenzer (2003), nós 

profissionais da educação principalmente da especial devemos nos atentar nas 

mediações pedagógicas para que possamos aprimorar as metodologias e consolidar 

a autonomia do aluno através da educação básica. 

E diante da realidade observada na escola pública se faz necessário um 

estudo sobre as práticas, o desenvolvimento e a aprendizagem da criança com 

deficiência intelectual. 

Conhecer a deficiência intelectual refletindo sobre o trabalho educacional. 

Discutir metodologias e mediações pedagógicas aplicadas ao aluno especial. 
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Verificar se as atividades pedagógicas desenvolvem os aspectos cognitivos motores, 

afetivo, linguística do educando com DI e se promove sua integração social 

reduzindo o preconceito e discriminação. Compreender o processo de inclusão do 

aluno especial na escola. 

Esta presente pesquisa salienta a importância de conhecer sobre a 

deficiência intelectual e como colaborar para o aprendizado do aluno a partir da 

implantação e elaboração de um bom currículo. A busca de novas estratégias e sua 

aplicação promove o interesse de aprender das crianças. 

Entendendo quais as necessidades de uma criança com deficiência 

intelectual objetiva-se elaborar atividades lúdicas proporcione sua integração social 

já que esta necessita vivenciar em um espaço acolhedor e que o alfabetizador possa 

atender suas expectativas e limitações. 

Diante disso, acerca da deficiência intelectual, não somente para os 

profissionais da educação, mas como para a sociedade é importante conhecer e 

entender suas características e como podem colaborar no ensino, no aprendizado e 

no convívio social de uma criança com DI seja no ambiente escolar, no meio familiar 

ou no de sua comunidade pertencente. 

O presente estudo terá ênfase na busca de conhecimentos sobre a 

deficiência intelectual, estudo e análise de referências selecionadas e a reflexão 

sobre as metodologias e a elaboração de um bom currículo para atender um aluno 

com DI partindo dos pressupostos teóricos selecionados que fundamentarão os 

estudos a serem realizados. Dentre as diversas fontes consultadas as principais 

trataram-se das leis brasileiras com relação à educação especial, discussão e 

elaboração de currículos com o amparo de alguns teóricos como, por exemplo, 

Carvalho, Rocha e Silva (2006) entre outros grandes nomes da pedagogia. 
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2 DESAFIO DA INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NAS 

ESCOLAS 

Segundo D’Antino 1992 se define a Deficiência Intelectual com: 

“Deficiência mental corresponde a um funcionamento intelectual 
significativamente abaixo da media, coexistindo com outras limitações 
relativas a duas ou mais das seguintes áreas de habilidades adaptativas: 
comunicação, auto-cuidado, habilidades sociais, participação familiar e 
comunitária, autonomia, saúde e segurança, funcionalidade acadêmica, 
lazer e trabalho, manifestando-se antes dos dezoito anos de idade.” 
D’Antino (1997, p. 97). 

Sobre a Deficiência Intelectual (DI) ou Déficit Intelectual faz-se necessário 

irmos ao passado para compreender como foi vista e entendida essa deficiência, 

pois atualmente há uma pluralidade no conceito de deficiência intelectual e o 

profissional de educação precisa compreender as possibilidades de explorá-la em 

sala de aula com o aluno com deficiência. Assim, compreendemos que os sistemas 

educacionais devem atender as necessidades e que os currículos não serão os 

mesmos como de uma educação comum e esse aprendizado personalizado e 

eficiente possibilita um poder maior na comunicação, integração, independência, 

qualidade de vida e inclusão. 

Atualmente o entendimento sobre deficiência tem se ampliado e feito parte 

de diversas discussões de paradigmas nas instituições de ensino regular e 

secretarias da educação. Em um passado não obstante a deficiência era mal 

vista/interpretada pela sociedade. Nas diferentes épocas culturais as pessoas com 

qualquer tipo de incapacidade eram tidas como “presença de deuses ou de 

demônios, supra- humanos e infra-humanos” (ROCHA, 2000 apud AMARAL, 1994, 

p.14), tais definições místicas e religiosas perduram por muito até que se 

compreenderam as explicações naturalistas. 

No transcorrer da história da humanidade a forma como se tratava uma 

pessoa com deficiência era descomunal a crueldade e o abandono por parte da 

sociedade, não gerando uma importância ética e moral (CARVALHO; TURECK, 

2006, p.34). 

Segundo Carvalho, Rocha e Silva (2006) a condescendência e a filantropia 

só se fortaleceram com o aparecimento do cristianismo e o poder do clero, na qual 

nenhuma pessoa com qualquer deficiência ou anomalia poderia ser exterminada por 

também serem filhas de Deus e sua educação era baseada no ensino religioso ou 

que agregasse algum valor dentro da sociedade a qual pertencia. Assim, na 
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modernidade foram vistos suas necessidades e várias mudanças surgiram 

abrangendo as competências políticas públicas e privadas, economia e sociedade. 

Somente na contemporaneidade foi entendida a verdadeira necessidade do 

indivíduo que possui qualquer deficiência de ser inserido numa sociedade e visto 

como um ser humano como todos os outros e isso só seria concretizado através da 

educação inclusiva para ultrapassar qualquer exclusão através de leis e paradigmas. 

A educação por se tratar de um fenômeno humano e través dela se é possível sanar 

boa parte dos problemas sociais (SAVIANI, 2011, p11.) e como afirma Paulo Freire 

(1967) esta por sua vez também liberta através da prática educativa. 

Com relação às práticas educativas entendemos que estas gravitam em 

torno do currículo, ou seja, um cruzamento de todas as práticas como afirma 

Sacristán (2000). Para Saviani (2003) o currículo é um verdadeiro desafio para o 

professor, pois, remete às diversas discussões relacionadas às implantações e 

elaborações curriculares e suas adaptações para atender o aluno especial. De 

acordo com a Base Nacional Comum Curricular-BNCC (BRASIL, 2016) trata-se de 

uma exigência educacional implantada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996; 2013) na qual se suplementa em uma “formação humana 

integral e uma educação de qualidade social” (BRASIL, 2016, p.24). Entende-se por 

BNCC como: 

[...] os conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, 
expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições 
produtoras do conhecimento científico e tecnológico; no mundo do trabalho; 
no desenvolvimento das linguagens; nas atividades desportivas e corporais; 
na produção artística; nas formas diversas de exercício da cidadania; nos 
movimentos sociais (BRASIL, 2016 apud Parecer CNE/CEB nº 07/2010, p. 
31). 

Assim, entendemos que o currículo com base nas práticas educacionais 

curriculares deveria contar com “efetiva participação de docentes dos vários graus, 

níveis e modalidades de ensino, em todas as disciplinas e séries, de forma 

integrada” (SAVIANI, 2003, p.35), porém, isso não acontece. 

Dentro do ensino-aprendizagem o currículo refere-se à seleção, sequência e 

dosagem de conteúdos da cultura (SAVIANI, 2003, p.35), ou seja, um amplo 

conhecimento disposto em diversas disciplinas que todo estudante tem direito de 

acesso e apropriação durante sua trajetória escolar. Logo, nem todo aluno aprende 

da mesma maneira, principalmente se possuir alguma deficiência, no caso 

apresentado aqui, a DI. Um educando que apresente as características de qualquer 
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deficiência possui os mesmos direitos de aprendizagem que um aluno regular, 

porém necessita de um atendimento diferenciado e um planejamento adaptado, 

sugerindo assim a inclusão e a educação especial e para que isso ocorra com 

brilhantismo é preciso um profissional capacitado. 

No Parecer CNE/CEB 17/2001 parágrafo único todo aluno com necessidade 

educacional especial deve receber um atendimento desde sua educação infantil 

(BRASIL, 2001). 

São imprescindíveis para o desenvolvimento educacional de uma pessoa 

portadora de necessidade educacional investir em pesquisas, materiais, tecnologias 

para propiciar as melhores condições possíveis no atendimento aos alunos com 

deficiência, proporcionando as melhores condições de aprendizagem já que um 

aluno com deficiência intelectual não atinge o mesmo grau de desenvolvimento que 

os demais. Incluir uma pessoa com deficiência intelectual é lhe dar autonomia de 

suas atividades diárias, convivência social, comunicação e no final do processo 

educacional regular e profissionalizante ser um cidadão completo. 

Vários autores relatam a deficiência intelectual da seguinte maneira: 

[...] não são muito capazes de desenvolver o pensamento abstrato. Com 
base nestes estudos, a pedagogia da escola especial tirou a conclusão, 
aparentemente correta, de que todo ensino dessas crianças deveria basear- 
se no uso de métodos concretos do tipo “observar e fazer”. E, apesar disso, 
uma quantidade considerável de experiências com esse método resultou 
em profunda desilusão. Demonstrou-se que o sistema de ensino baseado 
somente no concreto [...] falha em ajudar as crianças retardadas a 
superarem suas deficiências inatas, além de reforçar suas deficiências 
(VIGOTSKY, 1998, p.116). 

São muitos os desafios enfrentados no cotidiano escolar quando referimos 

aos alunos ditos especiais. Hoje temos uma visão mais realista e ampla sobre o que 

de fato é inclusão. O docente e a comunidade escolar desempenham um papel 

fundamental diante desse processo. 
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3 MEDIAÇÃO NO TRABALHO COM O ALUNO COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

Para Vigotski (2007) o núcleo familiar é o primeiro grupo social no qual 

teremos acesso na vida. Nele desenvolvemos os primeiros contatos com o outro, 

começamos o nosso processo de desenvolvimento humano a partir das interações 

que estabelecemos com outros adultos ou crianças. 

Sendo assim o ambiente escolar o segundo ambiente de interação que 

teremos em nossas vidas. Trazendo a importância de um papel diferente do familiar, 

fazendo-se necessário a utilização de metodologias para que ocorra a interação e a 

aprendizagem significativa. 

Sabemos que o processo de aprendizagem dos alunos com DI não depende 

somente do trabalho do docente, mas envolve todo o processo escolar e familiar, 

Glat e Pletsch (2011) afirmam que: 

Uma escola que se considere inclusiva tem de partir do pressuposto de que, 
independentemente de fatores de ordem orgânica ou social, as 
necessidades educacionais especiais dos alunos se originam e se 
manifestam em sua interação com a situação formal de ensino- 
aprendizagem. Em outras palavras, as dificuldades de aprendizagem que os 
alunos apresentam – oriundas ou não de alguma patologia ou pressão 
social – resultam, de modo geral, da maneira como é desenvolvido o projeto 
pedagógico da escola e como este se concretiza na dinâmica do processo 
de ensino-aprendizagem levado a cabo na sala de aula (p. 73, grifo das 
autoras). 

O professor que irá realizar o atendimento especializado deve sempre se 

atualizar e buscar novas metodologias de trabalho que supram as necessidades e 

dificuldades do aluno.Para Pletsch (2011): 

Reconhecemos a importância do suporte especializado oferecido para 
alunos com necessidades educacionais especiais incluídos em turmas 
comuns. Entretanto, a sala de recursos multifuncionais não pode ser 
tomada como a solução para todos problemas e dificuldades enfrentados 
pelas escolas para promover o desenvolvimento e aprendizagem desses 
alunos, como muitas vezes os documentos oficiais nos querem fazer 
acreditar. É preciso garantir aos professores do AEE e do ensino regular 
formações inicial e continuada que lhes proporcionem conhecimentos para 
atuar com as especificidades do processo de ensino-aprendizagem de 
alunos com necessidades especiais, bem como as dimensões que 
envolvem o trabalho colaborativo entre ensino especial e comum, conforme 
previsto no art. 9º da Resolução 04. Isto é, faz-se necessário disponibilizar 
aos professores tempo de interação e planejamento conjunto, assim como 
para todos os profissionais da unidade escolar. No entanto, esse 
planejamento conjunto precisa ser assumido pelos profissionais do ponto de 
vista da práxis, relacionando teoria e prática, e não como produto direto de 
modismos filosóficos pós-modernos que defendem formações em que o 
professor reflita apenas a sua atuação prática (p. 49). 
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O professor deve ter intencionalidade em seu trabalho com o aluno com 

deficiência intelectual, se pautando em teorias que possibilite a construção de 

conhecimentos tornando-o capaz de adquirir e produzir história, Barroco (2011) nos 

alerta sobre a importância da luta pela acessibilidade ao conhecimento, sobretudo 

levando em consideração os sujeitos com deficiência intelectual. 

Esse trabalho deve ser sempre revisado para que não seja excludente e sim 

possibilite a autonomia desse ser, Padilha (2014) afirma que: 

Ter uma concepção clara sobre a constituição do humano do homem e, 
dessa forma, uma concepção igualmente clara sobre uma pedagogia que 
possibilite sua constituição é o caminho para a superação de visões 
biologizantes da deficiência, bem como para a superação de concepções de 
escola que reproduzam a lógica da sociedade burguesa, ou seja, para o 
rompimento com as pedagogias articuladas aos seus interesses, e para o 
avanço em direção à construção de uma nova sociedade (p. 91). 

O trabalho de mediador no processo de ensino e aprendizagem deve ocorrer 

de maneira correta para que assim haja um aproveitamento de todos os recursos 

utilizados, Facci & Brandão (2008) destacam que “não podemos considerar a 

mediação simplesmente como uma atribuição daquele professor que se apresenta 

como uma ponte entre o que é ensinado e quem aprende” (p. 11). 

Compreender o processo de mediação e como o aluno adquiri o 

conhecimento deve ser sempre analisado e estar baseado em teorias que lhe 

garantam trabalhar de forma intencional, Facci & Brandão (2008) destacam: 

A necessidade de que o professor saiba a teoria do conhecimento que 
ensina – lógica da ciência – organize o processo de ensino – conteúdos, 
conceitos – e compreenda as questões que norteiam e orientam seu 
trabalho educativo como os limites, possibilidades, validação e meios de 
acesso ao referido conhecimento (p. 11). 

Para Pino (1991) “Em um sentido amplo, mediação é toda a intervenção de 

um terceiro ‘elemento’ que possibilite a interação entre os ‘termos’ de uma relação” 

(p. 38). Então devemos pensar essa intervenção de forma que possibilite ao aluno 

interagir com o objeto de estudo. 

Já Oliveira (1993) define a mediação como “o processo de intervenção de 

um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e 

passa a ser mediada por esse elemento” (OLIVEIRA, 1993, p. 26). Podemos 

compreender o processo de mediação como uma interação que possibilita adquirir 

experiências e conhecimentos. 

O processo de interação se inicia no núcleo familiar, neles acontecem os 
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primeiros contatos com o outro, com nossa cultura e o meio social em que estamos 

inseridos, iniciando nosso processo de desenvolvimento emocional, cultural e social. 

De acordo com Rego (2014): 

Desde o nascimento, o bebê está em constante interação com os adultos, 
que não só asseguram sua sobrevivência, mas também medeiam a sua 
relação com o mundo. Os adultos procuram incorporar as crianças à sua 
cultura, atribuindo significado às condutas e aos objetos culturais que se 
formaram ao longo da história (p. 59). 

Ao nascer a criança não relaciona movimentos os desejos, não há uma 

intencionalidade em seus gestos. O papel do adulto nesse estágio de 

desenvolvimento é essencial para que o aprendizado aconteça. Até mesmo gestos 

simples devem ser considerados como intervenções, onde a criança necessita da 

ajuda do adulto para executar alguma tarefa, as crianças estão em constante 

desenvolvimento, ao apontar ou tentar pegar um objeto utilizam-se da observação 

para realizar alguns movimentos, , para Vigotski (2007): 

Um bom exemplo desse processo pode ser encontrado no desenvolvimento 
do gesto de apontar. Inicialmente, esse gesto não é nada mais do que uma 
tentativa sem sucesso de pegar alguma coisa, um movimento dirigido para 
um certo objeto, que desencadeia a atividade de aproximação. A criança 
tenta pegar um objeto colocado além de seu alcance; suas mãos, esticadas 
em direção àquele objeto, permanecem paradas no ar. Seus dedos fazem 
movimentos que lembram o pegar. Nesse estágio inicial, o apontar é 
representado pelo movimento da criança, movimento este que faz parecer 
que a criança está apontando um objeto – nada mais que isso. Quando a 
mãe vem em ajuda da criança e nota que o seu movimento indica alguma 
coisa, a situação muda fundamentalmente. O apontar torna-se um gesto 
para os outros. A tentativa malsucedida da criança engendra uma reação, 
não do objeto que ela procura, mas de uma outra pessoa. 
Consequentemente, o significado primário daquele movimento malsucedido 
de pegar é estabelecido por outros. Somente mais tarde, quando a criança 
pode associar o seu movimento à situação objetiva como um todo, é que 
ela, de fato, começa a compreender esse movimento como um gesto de 
apontar. Nesse momento, ocorre uma mudança naquela função do 
movimento: de um movimento orientado pelo objeto, torna-se um 
movimento dirigido para uma outra pessoa, um meio de estabelecer 
relações. O movimento de pegar transforma- se no ato de apontar. Como 
consequência dessa mudança, o próprio movimento é, então, fisicamente 
simplificado, e o que resulta é a forma de apontar que podemos chamar de 
um verdadeiro gesto. De fato, ele só se torna um gesto verdadeiro após 
manifestar objetivamente para os outros todas as funções do apontar e ser 
entendido também pelos outros como tal gesto. Suas funções e seu 
significado são criados, a principio, por uma situação objetiva, e depois, 
pelas pessoas que circundam a criança (VIGOTSKI, 2007, p. 56-57, grifos 
do autor). 

Na escola inicia-se o processo intencional de intervenção, o professor como 

mediador não deve deixar de lado os conhecimentos prévios da criança com 

deficiência intelectual ou não. “Por exemplo, as crianças começam a estudar 
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aritmética na escola, mas muito antes elas tiveram alguma experiência com 

quantidades – tiveram de lidar com operações de divisão, adição, subtração e 

determinação de tamanho” (VIGOTSKI, 2007, p. 94). 

Vigotski (2007) defende que o aprendizado da criança e seu 

desenvolvimento estão ligados desde seu nascimento, mesmo que a criança se 

desenvolva com o decorrer de sua vida, nem sempre a criança se desenvolve na 

mesma medida em que aprende. “De fato, aprendizado e desenvolvimento estão 

inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança” (VIGOTSKI, 2007, p. 95). 

Porém segundo sua hipótese, para Vigotski (2007) : 

Um segundo aspecto essencial de nossa hipótese é a noção de que, 
embora o aprendizado esteja diretamente relacionado ao curso do 
desenvolvimento da criança, os dois nunca são realizados em igual medida 
ou em paralelo. O desenvolvimento nas crianças nunca acompanha o 
aprendizado escolar da mesma maneira como uma sombra acompanha o 
objeto que o projeta. Na realidade, existem relações dinâmicas altamente 
complexas entre os processos de desenvolvimento e de aprendizado, as 
quais não podem ser englobadas por uma formulação hipotética imutável (p. 
104). 

A escola é o primeiro contato de muitas crianças com um novo mundo, e 

para as crianças com deficiência não é diferente. O cotidiano, as relações sociais e 

aquisição de novos conhecimentos são desafios que devem ser superados todos os 

dias. O docente deve saber guiar essas experiências para tirar o máximo de proveito 

possível de uma forma leve e prazerosa. 
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4 PRÁTICAS PEDAGOGICAS E A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

Ao trabalhar com um aluno com DI devemos preparar aulas que contemplem 

todos os campo de conhecimentos necessários para o desenvolvimento pleno desse 

aluno. Devemos utilizar uma linguagem clara e de fácil compreensão, sem 

infantilizar esse aluno. Segundo Padilha (2005): 

[...] A escola vai tratando o deficiente como eterna criança: sua 
programação é sempre uma programação da Educação Infantil - recortes, 
colagens, ligar figuras, pintar no limite, treinar a coordenação motora como 
pré-requisito para a escrita e a leitura, discriminar o que é igual, o que é 
diferente, repetir, seguir o modelo, novamente recortar, colar, contar 
musiquinhas (o diminutivo é proposital), limpar as mesas, lavar o rosto, 
escovar os dentes, pentear os cabelos, abotoar, amarrar, colar, recortar, 
montar...” (PADILHA, 2005, p. 122 e 123) 

Diante do cenário escolar os alunos com deficiência intelectual vivenciam 

novas experiências e o contato com diversas pessoas, essas situações podem 

geram em si uma certa sensação de inferioridade em relação ao próximo. Para 

Magalhães e Ruiz (2011): 

No contexto de uma análise sobre estigmas e preconceitos na escola, um 
olhar sobre o currículo demanda investigar os mecanismos de controle 
social e de produção/reprodução da hegemonia presentes na escola, 
consubstanciados no denominado corpus formal de conhecimento escolar 
(conteúdos curriculares), nas ações cotidianas da escola (currículo em 
ação) e no denominado currículo oculto. Os desdobramentos ideológicos e 
a legitimação são sedimentados em aspectos explícitos e implícitos do 
currículo e situam-se em sua materialidade e no domínio do simbólico. 
(p.127). 

Diante da relação entre o docente o currículo e a deficiência Soares (2012) 

destaca que o processo de inserção de alunos com deficiência na escola comum é 

reduzido ao aspecto socializar. Para a autora “(...) parte-se do princípio de que a 

socialização parece mais importante que a aprendizagem dos saberes 

historicamente acumulados pela humanidade” (p. 5). 

Muitas vezes a escola promove somente os aspectos sociais, garantindo 

que o aluno com deficiência intelectual seja capaz de interagir com todos os colegas 

da turma e até mesmo da escola, esquecendo-se de trabalhar com atividades que 

garantam seu desenvolvimento cognitivo, Pletsch e Glat (2008) afirma que: 

Em suma, na maioria dos casos, os alunos com necessidades educacionais 
especiais eram bem aceitos em sua turma, porém não eram promovidas 
atividades pedagógicas que proporcionassem o seu pleno desenvolvimento 
acadêmico. Apesar de toda sua “boa vontade” as professoras não tinham 
conhecimentos e nem orientações específicas que lhes possibilitassem 
adaptar o currículo. (p.7) 

Analisando dados de uma pesquisa realizada pela autora, Antunes (2010) 
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observa que, ao questionar os professores sobre quais alterações eram realizadas 

nos planejamentos para os alunos com DI, a maioria relatou utilizar atividades de 

jogos e de brincadeiras, enquanto os alunos considerados normais realizavam 

tarefas de leitura, escrita e matemática. Para a autora, essa diferenciação em termos 

de proposta pedagógica indica uma menor expectativa em relação às possibilidades 

de aprendizagem dos alunos DI. 

Devemos nos utilizar do meio para que haja a interação e através de 

diversos fatores acorra a aprendizagem. 

O Projeto Político Pedagógico de uma escola deve ser a base para o 

trabalho desse professor especializado. Esse profissional deve elaborar a adaptação 

do currículo para esse aluno contando com a ajuda do setor responsável para 

revisar e lhe garantir uma segurança para a aplicação de seus planejamentos. 

Art. 17. Em consonância com os princípios da educação inclusiva, as 
escolas das redes regulares de educação profissional, públicas e privadas, 
devem atender alunos que apresentem necessidades educacionais 
especiais, mediante a promoção das condições de acessibilidade, a 
capacitação de recursos humanos, a flexibilização e adaptação do currículo 
e o encaminhamento para o trabalho,contando, para tal,com a colaboração 
do setor responsável pela educação especial do respectivo sistema de 
ensino.( Resolução CNE/CEB Nº2, 2001) 

Todo o processo deve ser realizado em conjunto para que seja viável a 

elaboração do planejamento, “quando o ensino colaborativo não é prioritário para a 

administração, não existe a viabilidade para o planejamento” (MENDES, 

VIRALONGA E ZERBATO, 2014, p. 33). 

Esse processo é enfrentado como um desafio para a escola, levar em 

consideração o processo de aprendizado do aluno para então desenvolver o 

planejamento de acordo com suas necessidades, segundo (MASCARO apud 

BUENO, 1999; 2001; GLAT; NOGUEIRA, 2002; GLAT; PLETSCH, 2004; GLAT; 

BLANCO, 2009; REDIG, 2009; PLETSH, 2010): “ao analisarem as práticas 

curriculares e o processo de ensino- aprendizagem de alunos com deficiência 

intelectual, alguns autores apontam como um dos maiores obstáculos para sua 

aprendizagem, no contexto de uma classe regular, a falta de conhecimento dos 

professores”. 

O processo de internalização relatado Vigotski (2007) traz a seguinte 
definição: “Chamamos de internalização13 a reconstrução interna de uma 
operação externa (pág. 56, grifo do autor)”. Outros aspectos de seus 
relatos: 
a) Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é 
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reconstruída e começa a ocorrer internamente. É de particular importância 
para o desenvolvimento dos processos mentais superiores a transformação 
da atividade que utiliza signos [...]. 
b) Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. 
Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 
primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre 
pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança 
(intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para a atenção voluntária, para 
memória lógica e para formação de conceitos. Todas as funções superiores 
originam-se das relações reais entre indivíduos humanos. 
c) A transformação de um processo interpessoal num processo 
intrapessoal é o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo 
do desenvolvimento. O processo, sendo transformado, continua a existir e a 
mudar como uma forma externa de atividade por um longo período de 
tempo, antes de internalizar-se definitivamente [...] (p. 57,58, grifo do autor). 

Esses processos devem ser levados em consideração no momento da 

elaboração das atividades que serão propostas para o aluno com Deficiência 

Intelectual, para garantir que sua aprendizagem ocorra de forma significativa, 

fazendo sentido e se internalizando nesse aluno. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante disso vemos a importância do trabalho docente e de toda a 

comunidade envolvida no processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno 

com Deficiência Intetectual. Devemos sempre renovar nossos métodos de ensino 

acompanhando a evolução do nosso aluno. 

A definição de deficiência mental tem mudado com o decorrer do tempo, até 

mesmo sua forma de pronuncia, sendo agora Deficiência Intectual. O aluno da 

educação especial vem sendo visto com outros olhos, de forma mais humana e 

consciente de suas capacidades. A inclusão não existia na pratica, hoje vemos um 

novo cenário da educação especial, onde há um comprometimento com o 

desenvolvimento e aprendizagem desse aluno com deficiência. 

Diante do cenário da educação inclusiva trazemos o papel do docente como 

mediador do processo de ensino e aprendizagem. O professor sai do papel do 

detentor do saber e se coloca como um instrumento para que haja de fato a 

aprendizagem e o aluno deve ser visto como o protagonista neste processo. Cabe 

ao docente fornecer ferramentas que favoreçam a aquisição de novos 

conhecimentos e experiências. 

Vimos a importância do currículo para que a partir dele sejam elaborados 

planejamentos que contemplem todas as áreas de conhecimentos, havendo sempre 

uma intencionalidade em cada momento das aulas, até mesmo em momentos 

lúdicos. A escola deve trabalhar não somente os aspectos sociais do aluno com 

deficiência, mas também atividades, brincadeiras e jogos que lhe forneçam 

conhecimento e desenvolvimento integral. A escola e a família trabalhando juntas 

podem garantir uma educação de qualidade e igualdade para o aluno com 

deficiência. 
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Maria Goretti da Silva 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem como enfoque trabalhar a questão da 

educação inclusiva durante o ensino fundamental, tendo em vista a necessidade de 

assegurar o direito à educação para todas as pessoas e pelo ensino fundamental se 

caracterizar um importante período para a formação e desenvolvimento da criança. 

Nesse sentido, a questão norteadora se concentrou em como a educação inclusiva 

está presente no ensino fundamental. O objetivo geral consistiu em compreender 

como ocorre o processo inclusivo no ensino fundamental. Os objetivos específicos 

se deram em conceituar educação inclusiva e sua contextualização, bem como 

estudar os meios de inserção da educação inclusiva no ensino fundamental e 

apontar a importância desse processo inclusivo A metodologia de pesquisa se deu 

por meio de uma revisão da bibliográfica dos artigos pesquisados nos últimos trinta 

anos. Resultando na percepção de que a educação inclusiva precisa reunir uma 

série de fatores para eliminar as barreiras e garantir que todos tenham acesso ao 

processo educacional. 

Palavras-chave: Inclusão; Políticas Públicas; Educação Especial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pensar em uma proposta inclusiva é trabalhar a educação especial inserida 

na escola regular compreendo como um espaço comum para todos, ou seja, 

consiste em efetivar uma educação em que todas as crianças estejam inseridas em 

um mesmo contexto, independentemente de suas características pessoais. 

Isso se consubstancia em um direito do aluno, a fim de concretizar a 

cidadania dessas pessoas, prerrogativa que vem estabelecida em diversos textos 

legais, trazendo à tona a necessidade de estudar como as escolas oferecem e 

aplicam essa questão inclusiva no currículo escolar em seus níveis de ensino. 

Para este trabalho, busca-se entender a perspectiva da educação inclusiva 

durante o ensino fundamental, tendo em vista que neste período forma-se o alicerce 
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de aprendizados e experiências vividas pelo aluno, sendo um momento 

importantíssimo para gerar uma consciência de igualdade e respeito às diferenças. 

Surgindo a seguinte indagação: Como a educação inclusiva está presente no ensino 

fundamental? 

O objetivo geral consistiu em compreender como ocorre o processo inclusivo 

no ensino fundamental. Os objetivos específicos consistiram em conceituar 

Educação Inclusiva e sua contextualização; estudar a inclusão e a prática 

pedagógica e apontar a importância desse processo inclusivo como forma de 

assegurar o direito à educação dessas crianças. 

Para finalizar, a metodologia consistiu em uma pesquisa do tipo bibliográfica, 

por meio da revisão da literatura, com buscas em livros, artigos, teses e dissertações 

em materiais físicos na biblioteca da instituição e no espaço virtual, por meio do 

Google Acadêmico. 
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2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: CONCEITOS, FUNDAMENTOS E HISTÓRIA 

Diante das novas perspectivas que tem surgido nas últimas décadas, 

verifica- se cada vez mais a importância da educação inclusiva associada ao direito 

à educação para todos, tendo em vista os desafios mostrados para incluir aqueles 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação que compõe o conceito de educação especial, previsto no 

art. 58, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394/96. 

(BRASIL, 1996) 

Nesse âmbito, verifica-se a necessidade de diferenciar a conceituação de 

educação inclusiva e educação especial, tendo em vista que é frequente a confusão 

entre esses termos. A educação especial é modalidade de educação prevista no art. 

58 da LDB/96, enquanto a educação inclusiva consiste em uma premissa basilar 

para garantir do direito à igualdade dos indivíduos. 

Para melhor esclarecer essa diferenciação, a educação especial 

corresponde a um ensino que tem por objetivo promover o desenvolvimento do 

potencial de pessoas com deficiência, TDG e altas habilidades/superdotação, 

conforme salienta Jesus (2005), ao defender que: 

A Educação especial é um tipo de ensino que visa desenvolver todas as 
potencialidades de pessoas Portadoras de necessidades especiais, 
condutas típicas ou altas habilidades, que é oferecida, segundo a secretaria 
de Educação Especial, preferencialmente na rede regular de ensino. A 
Educação Especial atinge todos os níveis de ensino, desde a educação 
infantil ao ensino superior. Esta modalidade de Educação é considerada 
como sendo um montante de recursos educacionais e de estratégias de 
apoio que estando à disposição de todos os alunos também oferecem 
diferentes alternativas de atendimento. 

Assim, extrai-se que essa modalidade de educação é oferecida 

preferencialmente na rede regular, sendo que caso seja necessário há a previsão de 

apoio especializado para atender às necessidades dessas crianças, bem como caso 

não seja possível promover a inclusão no ensino regular, a prestação educacional 

para esses indivíduos será ofertada em classes, escolas ou serviços especializados. 

Além disso, constata-se a prestação dos serviços educacionais relacionados 

à educação especial começam a ser oferecidos desde a educação infantil, 

estendendo- se aos demais níveis. Sendo que as instituições de ensino deverão 

oferecer para esses alunos, nos termos do art. 59, da LDB/96: 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
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superdotação: I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. (BRASIL, 1996) 

Ao passo que a educação inclusiva consiste 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. Assim: 

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 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, 1997 
apud VIEIRA, 2010, p. 02) 

Nesse sentido, para melhor compreensão da necessidade em se fomentar 

uma educação inclusiva, é relevante realizar uma contextualização histórica sobre o 

tratamento de pessoas com deficiência pela sociedade e as modificações ocorridas 

ao longo dos anos, até a conjectura vivida no século XXI. 

Por muitos anos as pessoas com deficiência ou aquelas tidas como 

diferentes eram excluídas e vistas como inúteis para a comunidade. O ambiente 

escolar não servia para transmitir o conhecimento e como um espaço capaz de 

fomentar o desenvolvimento do indivíduo, formando cidadãos que respeitassem as 

diferenças e soubessem lidar com isso. 

Recorrendo à história da educação para pessoas com deficiência e outras 

características, verifica-se que no Brasil a mesma era reflexo do pensamento social 

da época, sendo que sua proposta original se deu por meio de um modelo médico 
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ou clínico, pois “os médicos foram os primeiros para despertar a necessidade de 

escolarização de indivíduos com deficiência que se encontravam misturados na 

população dos hospitais psiquiátricos”. (GLAT, 2007) 

Tal medida se dava porque as pessoas consideradas com deficiência eram 

marginalizadas do convívio social, sendo internadas em hospitais psiquiátricos, sem 

distinção sobre qual doença ou anomalia se tratava ou de idade desses indivíduos, 

porque para o Estado estas pessoas não eram vistas como úteis e, por isso, não 

dispunha de políticas públicas em seu favor, sendo apenas por esse olhar da 

medicina que foram traçados os primeiros passos para a análise desses sujeitos, 

segundo Glat (2007): 

Sob esse enfoque o olhar médico tinha preponderância: a deficiência era 
entendida como uma doença crônica e todo o atendimento prestado a essa 
clientela, mesmo quando envolvia a àrea educacional, era considerado pelo 
viés terapêutico. A avaliação e a identificação eram pautadas em exames 
médicos e psicológicos com ênfase nos testes projetivos e de inteligência e 
rígida classificação etiológica. (GLAT, 2007) 

Nesse contexto, o olhar pedagógico não era muito levando em 

consideração, tendo em vista que os trabalhos preponderantes eram o de 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos e terapeutas 

ocupacionais, tanto no âmbito das instituições públicas ou de iniciativa da sociedade 

civil. A educação era apenas volta às ações do cotidiano, para que as pessoas com 

deficiência pudessem ter autonomia nessas atividades, sem muitas perspectivas 

para esses educandos porque não havia previsão de seu desenvolvimento completo 

no contexto social. 

Assim, a educação dessas pessoas estava reduzida à “discriminação de 

figuras iguais e diferentes das apresentadas e a resolver exercícios de sequência 

lógica, com o objetivo de preparar-se para a aprendizagem da leitura e da escrita”, 

sendo que os alunos que possuíam surdez ou eram cegos quando educados eram 

em espaços separados, na maioria dos casos, em internatos. (GLAT, 2007) 

Revelando algo que por muito tempo perdurou na educação, qual seja a 

uma educação fora do ensino regular, de forma segregada, voltada a pessoas com 

deficiências, distúrbios de aprendizagem e/ou de comportamento, altas habilidades 

ou superdotação. No Brasil se deu da seguinte forma: 

Os anos 1970 representaram a institucionalização da Educação Especial, 
com a preocupação do sistema educacional público em garantir o acesso à 
escola aos alunos com deficiências. Em 1973 foi criado, no Ministério da 
Educação, o CENESP – Centro Nacional de Educação Especial 
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(transformado em 1986 na Secretaria de Educação Especial – SEESP), que 
introduziu a Educação Especial no planejamento das políticas públicas 
educacionais. Por iniciativa do CENESP, foram implantados subsistemas de 
Educação Especial nas diversas redes públicas de ensino através da 
criação de escolas e classes especiais. Também sob o auspícios desse 
órgão foram implementados projetos de formação de recursos humanos 
especializados em todos os níveis, inclusive com o envio de docentes para 
cursos de pós- graduação no exterior, o que permitiu o desenvolvimento 
acadêmico e científico da área. (GLAT, 2007, p. 20) 

A partir disso, houve alteração do modelo médico para um olhar 

educacional, sendo que o objeto de trabalho não se concentrava mais da deficiência 

do sujeito como propriamente dita, mas nos viés de possibilitar recursos 

pedagógicos que pudesse promover o desenvolvimento. 

De acordo com Glat (2007) a concepção de que as pessoas com deficiência 

poderiam plenamente integrar a sociedade tornou-se uma “matriz política, filosófica 

e científica da Educação Especial”, sendo que essa concepção foi impulsionada pelo 

processo de redemocratização ocorrido no país, havendo uma reformulação das 

políticas públicas, objetivos pedagógicos e dos serviços prestados. 

Além disso, ressalta-se que com a Constituição Federal, considerada 

regramento maior do Estado Democrático de Direito, promulgada em 1988, a 

educação passou a ser considerada um direito social, conforme art. 6, da Lei Maior, 

bem como o art. 5º prevendo o direito à igualdade independente das características 

de cada sujeito. (BRASIL, 1988) 

Nessa perspectiva, a educação passa a ser vista como um direito social 

assegurada a todas as pessoas, independente de suas características, sendo que a 

educação especial, prevista no art. 58, da LDB 9394/96, estabelece que essa 

modalidade é prevista preferencialmente no ensino regular, como uma forma de 

garantir, mais uma vez, a afirmação e preponderância a esse direito de igualdade. 

Asseverando isso, consoante Marin e Moraes (2012, p. 51): 

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 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. 

Corroborando com isso, a Política Nacional de Educação Especial estipula 

que no âmbito da educação inclusiva, a educação especial constitui uma proposta 

pedagógica, ao prever que: 
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Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a 
constituir a proposta pedagógica da escola, definindo como seu público 
alvos os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação. Nesses casos e em outros, que implicam 
transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma 
articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às 
necessidades educacionais especiais desses alunos (BRASIL,2008, p. 15) 

Diante disso, é por meio dos ideais da educação inclusiva que é possível 

fomentar a reflexão sobre os aspectos educacionais, a ética no âmbito da formação 

de professores, além de possibilitar a ressignificação dos conceitos educacionais. 

Assim sendo, conforme Meirieu (2005, p. 44) citado por Aquino e Aguiar (2016): 

Abrir a Escola para todos não é uma escolha entre outras: é a própria 
vocação dessa instituição, uma exigência consubstancial de sua existência, 
plenamente coerente com seu princípio fundamental. Uma escola que exclui 
não é uma escola [...]. A Escola, propriamente, é uma instituição aberta a 
todas as crianças, uma instituição que tem a preocupação de não descartar 
ninguém, de fazer com que se compartilhem os saberes que ela deve 
ensinar a todos. Sem nenhuma reserva. (MEIRIEU, 2005, p. 44 apud 
AQUINO; AGUIAR, 2016) 

Nesse sentido, ressalta-se a importância da formação de professores para 

assegurar um processo de ensino e aprendizagem de qualidade dentro da 

perspectiva da educação inclusiva, mas não como uma solução mágica para todos 

os desafios encontrados, mas como um mecanismo a corroborar com a educação. O 

que para Pletsch (2009, p. 145) corresponde a: 

Investimento na formação docente em nível superior por si só não resolverá 
a complexidade dos problemas educacionais brasileiros historicamente 
reproduzidos, como por exemplo, o analfabetismo. É preciso compreender 
que mudanças na educação para atender ao paradigma vigente de inclusão 
educacional dependem de diversos fatores, como, por exemplo, o contexto 
social, econômico e cultural que se insere a escola, as concepções e 
representações sociais relativas à deficiência e, por fim, os recursos 
materiais e os financiamentos disponíveis à escola. Ou seja, a formação 
deve atender às necessidades e aos desafios da atualidade. Para tanto, 
sugerimos que o professor seja formado de maneira, a saber, mobilizar 
seus conhecimentos, articulando-os com suas competências mediante ação 
e reflexão teórico- prática. 

Desta forma, vislumbra-se que a educação especial destinada a atender às 

necessidades de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação concentra-se em uma medida de garantir apoio, mas 

que precisa estar aliada a um aspecto de inclusão escolar reconhecendo que todos 

são iguais independente de suas características, merecendo respeito e 

reconhecimento a tratamento igualitário por seus professores, colegas de classe e 

diretores.  
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3 O PROCESSO INCLUSIVO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

A perspectiva inclusiva dos alunos da educação especial tem se revelado 

como um instrumento de mudanças em vários aspectos do espaço escolar, bem 

como no âmbito pessoal de todos os envolvidos nesse processo, buscando cada vez 

mais integrar as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação. 

Nesse sentido, o Ministério da Educação em conjunto com a Secretaria da 

Educação Especial, dispõem na Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva que esse é um movimento que envolve vários 

setores entre eles o político, cultural, social e pedagógico, destacando que: 

O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e 
pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de 
estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 
discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 
diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de 
equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção 
da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 2008. p. 1). 

Nesse sentido, verifica-se que o espaço escolar desempenha um papel 

muito importante para garantir a efetivação do direito à educação, pois este deve 

adotar uma postura que vise superar qualquer forma de discriminação existente, 

seja por parte dos gestores, educadores ou até mesmo dos demais alunos. Deve ser 

buscado constantemente um ambiente que priorize pela educação de qualidade 

aliada a uma proposta igualitária que seja capaz de incluir o aluno da educação 

especial nas diferentes classes de ensino. 

Sendo assim, conforme Frias e Menezes (2008, p.03), essa realidade nem 

sempre se concretiza em razão de que em várias escolas ainda predomina uma 

visão segregatícia que regula a oferta de matrícula a esses alunos, bem como não 

investe na formação de profissionais para atendê-los e não realizam a adaptação do 

espaço físico e dispõe de um serviço especializado para atender às necessidades 

da clientela. 

Tendo em vista isso, diante desses vários fatores que dificultam o acesso 

dos discentes da educação especial ao contato com o ambiente escolar, o Estado, 

por meio de várias políticas públicas e leis, buscou regulamentar o acesso e 

permanência desses alunos, sendo que a Política Nacional de Educação Especial 

na perspectiva da Educação Inclusiva, traz a seguinte disposição: 
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Em 1999, o Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor 
sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, define a educação especial como uma modalidade transversal a 
todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação 
complementar da educação especial ao ensino regular. (BRASIL, 2008, 
p.04) 

Do exposto, extrai-se que a educação especial é uma modalidade 

transversal, ou seja, a mesma está presente em todos os níveis de ensino, inclusive 

no espaço regular. Tal disposição reafirma o direito à educação consagrado no art. 

6º da Constituição Federal que dispõe: 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. (BRASIL, 1988) 

Além disso, o art. 5º da Lei Maior reforça a questão de que viola os direitos 

fundamentais qualquer forma de discriminação, ao prever que todos são iguais 

diante da lei “sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, 

igualdade, segurança e à propriedade”. (BRASIL, 1988) 

Assim sendo, tanto os alunos tidos como normais e também aqueles vistos 

como deficiente, com transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, merecem o amparo do ente estatal, bem como o acesso 

ao espaço escolar no ensino regular, sem que haja especificamente uma sala para 

eles, como forma de promover uma política de segregação dos alunos da educação 

especial dos demais discentes. 

De acordo com Ramos (2010, p. 03), por meio de uma proposta volta à 

inclusão escolar, além de voltar o olhar ao espaço escolar, também é preciso que 

seja analisado o contexto social em que este educando esteja inserido. 

Assim, os profissionais envolvidos nesse processo devem integrar a família 

no espaço escolar, sendo que compreende que só é possível estabelecer uma 

educação inclusiva efetiva e satisfatória se esta for resultado da soma dos esforços 

internos (ambiente escolar) e dos externos (família e sociedade). 

[...] o papel do educador e de toda a gestão escolar deverá ser incluir a 
família no ambiente escolar, pois de nada servirá o educador ser capacitado 
para desenvolver o aluno com deficiência sem que todos que são externos 
à escola colaborem com o processo; todos devem estar integrados, 
trabalhando para garantir a inclusão de sucesso desse aluno, para que ele 
possa desenvolver suas funções de acordo com suas capacidades e para 
que haja transformação. (FRIAS;MENEZES, 2008, p.04) 
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De igual forma, considera-se que um dos maiores desafios para a inclusão 

de alunos da educação especial no espaço escolar do ensino regular, consiste na 

falta de preparo dos educadores e demais profissionais envolvidos nesse processo 

para lidar com esses alunos. Não se diz isso apenas com relação à formação de 

professores no contexto de que ele conheça dos conceitos teóricos que envolve a 

educação especial, mas no sentido de que é comum que haja um pensamento de 

que esses alunos possuem o nível de aprendizado diferenciado dos demais e por 

isso deixa-os excluídos. 

Assim sendo, além dos conhecimentos técnicos sobre a deficiência, é 

preciso que o profissional desenvolva um pensamento no sentido de incluir e não 

segregar esses educandos, buscando práticas que os contemplem. Consoante 

Santos (2012, p. 945): 

As limitações e possibilidades educacionais do aluno com deficiência não 
requerem intervenções complexas em relação às práticas pedagógicas 
comuns, mas exige do professor uma atuação mais próxima, frequente e 
particular em relação a cada objetivo escolar e às habilidades envolvidas 
para que as metas se realizem. Assim, estudos de caso, planejamento 
individualizado e materiais de apoio são alguns dos elementos importantes 
para a atuação do professor junto ao aluno com deficiência, e não diferem 
dos princípios e das estratégias também utilizados com alunos sem 
deficiência. 

Desta forma, evidencia-se que cabe ao educador promover e disponibilizar o 

apoio às necessidades desses alunos, de modo que possa atender tanto os 

educandos com deficiência ou outras particularidades e aos demais integrantes do 

ensino regular comum, devem serem tratados como sujeitos de aprendizagem. 

Assim sendo, evidenciou-se que a educação inclusiva está muito além do 

fato de garantir o acesso à escola por meio de matrículas ou outras políticas 

públicas que visem o ingresso junto à instituição, consistindo em algo mais 

complexo, ligado à integração, de modo a proporcionar um ambiente com 

profissionais adequados para atender às necessidades desses alunos, bem como 

um espaço físico que possua os recursos precisos e o atendimento especializado. 

Além disso, a possibilidade de convidar a família desses educandos ao 

debate para a melhoria, consiste em uma forma de gestão escolar democrática, 

visando a melhoria do sistema escolar, por meio da interação desses agentes, pois a 

educação inclusiva efetiva é resultado de uma soma de esforços, que envolvem os 

internos (ambiente escolar) e os externos que consistem nos familiares. 
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O aluno com deficiência deve ser visto como um aluno igual a qualquer outro 

no contexto do processo de ensino e aprendizagem, pois ele também é capaz de 

aprender e contribuir para a construção do conhecimento, sendo que o professor 

não deve deixa-lo excluído ou delegar a supervisão do mesmo a um terceiro. 

Desta forma, só é possível garantir a efetivação da educação inclusiva por 

meio de um olhar voltado ao aluno como agente de aprendizagem, que seja capaz 

de contribuir para esse processo, independentemente de suas características 

pessoais, sendo que cada pessoa pode oferecer uma preciosa participação. 
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4 A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO ESCOLAR COMO FORMA DE ASSEGURAR 

A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO DA CRIANÇA 

A importância da inclusão escolar de alunos da educação especial, se 

mostra estar muito além de uma proposta ou política pública, mas evidenciando-se 

como uma forma de garantir uma série de direitos aos educandos que por muito 

tempo foram segregados do ensino regular, com um tratamento diferenciado dos 

demais, em razão de suas características. 

Nesse sentido, salienta, a educação inclusiva não se consubstancia como 

um simples favor destinado aos alunos da educação especial ou outros grupos 

minoritários. Com a ideia de inclusão, há uma contribuição para a sociedade em 

geral, porque por meio disso será possível formar pessoas que busquem por seus 

direitos: 

Incluir não é favor, mas troca. Quem sai ganhando com essa troca? Todos, 
em igual medida. Conviver com as diferenças humanas é direito do 
pequeno cidadão, deficiente ou não. Juntos construirão um país diferente. A 
escola transformadora é semente desse Brasil-do-tamanho-exato-de-
nossas-ideias. (WERNECK, 2007, p.08) 

Assim sendo, por meio da inclusão, é possível formar cidadãos que sejam 

integrantes da sociedade e não mais pessoas marginalizadas, que não tinham 

direitos e atenção do Estado. Tal prerrogativa é um direito da criança, visto como um 

pequeno cidadão, ou um cidadão em formação, porque permite que também seja 

desenvolvido uma visão transformadora da realidade em que esteja inserido. 

Uma sociedade bem educada, que saiba reconhecer seus deveres e os 

direitos dos outros, é mais propensa a estabelecer uma harmonia entre aqueles que 

fazem parte da mesma, por isso, o espaço escolar possui um papel muito importante 

no aspecto social, agindo como a propulsora para transformações sociais e, por 

isso, a necessidade de se falar em um ambiente inclusivo, para que todos sejam 

cientes dos seus direitos e deveres enquanto cidadãos. 

Além disso, ressalta-se que por meio da inclusão, a escola não pretende 

exclusivamente criar um espaço em que todos tenham a mesma identidade, pelo 

contrário, ela reconhece que os sujeitos são múltiplos e, por isso, cada um é rico 

dentro de suas próprias características e experiências de vida. Conforme Carvalho 

(ano, p) salienta que: 

Sem dúvida que, sob o paradigma da inclusão, para que seja bem-
sucedida, há que construir um sistema educacional diferente do que 
dispomos, atualmente. No seu ideário a inclusão prevê uma escola aberta à 
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diversidade, que não pretenda ter uma cultura hegemônica e única 
camuflando a riqueza do multiculturalismo que caracteriza sua comunidade 
de alunos e professores e que possibilite o desenvolvimento integral de 
todos os educandos, independentemente de suas características pessoais. 
(CARVALHO, 2003, p.37) 

De igual forma, convém ressaltar que a escola inclusiva não é o 
espaço apenas destinado a transmitir o conhecimento técnico-
científico, mas também “valores, princípios e atitudes! Ensina a 
viver junto, ensina a conviver em ambiente de tolerância e 
harmonia em meio a diversidade”. (SEGALLA; MARTA, 2009, 
p.3651) 

A respeito disso, destaca-se a solidariedade, a qual é um dos princípios 

fundamentais da educação inclusiva, o que nas palavras de Mantoan (2001, p.27) se 

consubstancia no fato de que: 

Ninguém é tão capaz a ponto de não precisar de apoio do colega, do amigo, 
do professor. As crianças aprendem com os adultos a competir e a 
cooperar, por isso é grande a nossa responsabilidade no sentido de 
fomentar atitudes que lhe possibilitem ser solidárias. 

Assim sendo, essa escola inclusiva deve garantir aspectos da formação 

técnico e científica, ao mesmo lado em que ensina valores a essas crianças, 

destinando atenção às crianças da educação especial, sem deixar de considerar as 

crianças do ensino regular, as tidas como “normais”. 

Outrossim, a educação inclusiva também é importante porque assegura uma 

série de direitos fundamentais e prerrogativas dos educandos, entre eles destacam- 

se: direito à não discriminação e esteriótipo, evitando qualquer forma de preconceito 

ou julgamento prévio desses educandos, de modo negativo, fazendo com que se 

sintam mal e de modo pejorativo; garantia ao respeito à dignidade da pessoa 

humana, como princípio basilar de todos os direitos assegurados ao cidadão; 

direitos sociais ligados à educação. 

No que concerne à discriminação e ao preconceito, por meio de esteriótipos, 

convém ressaltar o teor da Convenção 111 da OIT, a qual em seu artigo 1º, 

conceitua o termo discriminação, como sendo: 

a) Toda distinção, exclusão ou preferência, com base na cor, sexo, religião, 
opinião política, nacionalidade ou origem social, que tenha por efeito anula 
ou reduzir a igualdade de oportunidade ou de tratamento [...]; b) Qualquer 
outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito anular ou 
reduzir a igualdade de oportunidade ou tratamento [...]. 

De igual forma, Delgado (2000, p.45) corrobora ao definir: 
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Discriminação é a conduta pela qual nega-se à pessoa tratamento 
compatível com o padrão jurídico assentado para situação concreta por ela 
vivenciada. A causa da discriminação reside, muitas vezes, no cru 
preconceito, isto é, um juízo sedimentado desqualificador de uma pessoa 
em virtude de uma sua característica, determinada externamente, e 
identificadora de um grupo ou segmento mais amplo de indivíduos (cor, 
raça, sexo, nacionalidade, riqueza, etc.). Mas pode, é óbvio, também derivar 
a discriminação de outros fatores relevantes a um determinado caso 
concreto específico. 

Diante do exposto, compreende-se que a discriminação é toda conduta que 

se afasta do devido padrão social e legal, a qual forma um juízo de valor negativo 

contra determinação pessoa, com base apenas em suas características pessoais, 

desqualificando esse indivíduo perante seus julgamentos. 

No que concerne ao princípio da dignidade da pessoa humana, verifica-se 

que este é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, sob o qual toda 

pessoa merece um tratamento digno, sendo-lhe assegurados seus direitos 

fundamentais e demais prerrogativas. Assim sendo, destaca-se o teor do artigo 9º da 

Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com deficiência: 

1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma 
independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os 
Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às 
pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e 
comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e 
comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público 
ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que 
incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à 
acessibilidade, serão aplicadas, entre outros. 

De igual forma, o direito à educação se mostra como um dos direitos 

fundamentais inerente ao ser. “A educação consiste num processo de 

desenvolvimento do indivíduo que implica a boa formação moral, física, espiritual e 

intelectual, visando ao seu crescimento integral para melhor exercício da cidadania e 

aptidão para o trabalho” (BASTOS, 1998, p.23) 

Desta maneira, se verifica a importância da inclusão para todos, não apenas 

como algo que irá beneficiar somente aqueles alunos que forem incluídos, mas para 

a sociedade em geral, contribuindo para a formação de cidadãos com pensamento 

crítico e que busquem por seus direitos, não aceitando as mazelas que lhe são 

impostas, mas procurando modificar suas condições, em busca de uma realidade 

transformada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a realização deste trabalho foi possível constatar que a educação 

inclusiva consiste em um mecanismo de mudança em que há a busca para 

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. 

Nesse sentido, só é possível garantir a efetivação da educação inclusiva por 

meio de um olhar voltado ao aluno como agente de aprendizagem, que seja capaz 

de contribuir para esse processo, independentemente de suas características 

pessoais, sendo que cada pessoa pode oferecer uma preciosa participação. 

Portanto, vislumbra-se a importância da inclusão para todos, não apenas 

como algo que irá beneficiar somente aqueles alunos que forem incluídos, mas para 

a sociedade em geral, contribuindo para a formação de cidadãos com pensamento 

crítico e que busquem por seus direitos, não aceitando as mazelas que lhe são 

impostas, mas procurando modificar suas condições, em busca de uma realidade 

transformada. 
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Mariana Sousa Pereira 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como escopo trabalhar a questão da 

importância da alfabetização e do letramento no contexto dos ensinos iniciais do 

ensino fundamental. A importância em pesquisar sobre essa questão se justificou 

em decorrência da preocupação dos educadores com o crescimento dos problemas 

relacionados à leitura e a escrita encontrados no ambiente escolar no processo de 

ensino e aprendizagem desse indivíduo. Desta forma, ressalta-se que o intuito é que 

este estudo possa contribuir futuramente com os aprendizados dos alunos, 

desenvolvendo a oralidade e a escrita, tendo como hábito o prazer de ler em seu 

cotidiano, além de ampliar o conhecimento que a criança traz consigo do mundo 

letrado refletindo sobre a importância para seu desenvolvimento no meio social. 

Surgiu a seguinte questão: Qual a importância de alfabetizar letrando nos anos 

iniciais do ensino fundamental? O objetivo geral buscou refletir sobre a importância 

da alfabetização e do letramento no seu processo nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Os objetivos específicos em conceituar a linguagem oral e escrita, 

diferenciar alfabetização e letramento e destacar práticas de ensino para o 

desenvolvimento da criança no seu processo de alfabetização e letramento nos anos 

iniciais do ensino fundamental, por meio da literatura disponível. A metodologia 

utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, por meio da revisão da literatura, com 

pesquisas realizadas junto a materiais como livros, artigos científicos, teses de 

doutorado e dissertações de mestrado junto a livros, sites de bancos de dados de 

trabalhos científicos, tendo como filtro os trabalhos publicados nos últimos trinta e 

cinco anos. 

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Linguagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente temática de estudo versou sobre a importância do processo de 

alfabetização e letramento dos anos iniciais do ensino fundamental, tendo em vista 

que podem surgir, ao longo da vida, problemas relacionados à leitura e escrita, os 

quais devem ser enfrentados pela escola.  

A importância em pesquisar sobre essa questão se justificou em decorrência 

da preocupação dos educadores com o crescimento dos problemas relacionados à 

leitura e a escrita encontrados no ambiente escolar no processo de ensino e 

aprendizagem desse indivíduo.  

Desta forma, ressalta-se que o intuito é que este estudo possa contribuir 

futuramente com os aprendizados dos alunos, desenvolvendo a oralidade e a 

escrita, tendo como hábito o prazer de ler em seu cotidiano, além de ampliar o 

conhecimento que a criança traz consigo do mundo letrado refletindo sobre a 

importância para seu desenvolvimento no meio social. Surgiu a seguinte questão: 

Qual a importância de alfabetizar letrando nos anos iniciais do ensino fundamental? 

O objetivo geral buscou refletir sobre a importância da alfabetização e do 

letramento no seu processo nos anos iniciais do ensino fundamental. Os objetivos 

específicos em conceituar a linguagem oral e escrita, diferenciar alfabetização e 

letramento e destacar práticas de ensino para o desenvolvimento da criança no seu 

processo de alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino fundamental, por 

meio da literatura disponível.   

A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, por meio da revisão 

da literatura, com pesquisas realizadas junto a materiais como livros, artigos 

científicos, teses de doutorado e dissertações de mestrado junto a livros, sites de 

bancos de dados de trabalhos científicos, tendo como filtro os trabalhos publicados 

nos últimos trinta e cinco anos, utilizando autores como Silva (2009), Marcushi 

(2001) e Andrade (2011).  

Desta forma, ao longo deste trabalho será abordado no primeiro capítulo 

uma conceituação da linguagem oral e escrita, enquanto no segundo capítulo 

diferenciar a alfabetização e o letramento, por fim, no terceiro capítulo será 

contextualizada a alfabetização e o letramento no processo de ensino e 

aprendizagem.   
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2 ASPECTOS DA LINGUAGEM: A ORALIDADE E A ESCRITA 

O ato de se comunicar revela uma necessidade humana condizente com o 

anseio de se sentir inserido, pertencente ao meio em que vive. A partir disso, é 

possível visualizar os humanos como seres sociais que, por intermédio da 

linguagem, conseguem realizar várias atividades, sejam elas relacionadas com o 

seu dia a dia, com seu modo de vida, com o registro histórico e cultural, dentre 

outras. 

Consoante Silva (2009, p.02): 

a linguagem é um sistema de sinais convencionais usados no ato 
comunicativo. Ela pode ser: verbal e não-verbal. A linguagem verbal é a 
utilizada através da palavra, seja oral ou escrita. A linguagem não-verbal 
corresponde a linguagem utilizada através de sinais, é o caso dos sinais de 
trânsito, linguagem dos surdos-mudo.  

Considerando essa perspectiva, é possível compreender a linguagem como 

sendo um instrumento para as atividades sociais humanas, a qual atende às 

necessidades comunicativas ou pragmáticas, podendo ser observada pelo seguinte 

viés:  

[...] a linguagem humana se apresenta, inicialmente, como uma produção 
interativa associada às atividades sociais, sendo ela o instrumento pelo qual 
os interactantes, intencionalmente, emitem pretensões à validade relativas 
às propriedades do meio em que essa atividade se desenvolve. A linguagem 
é, portanto, primariamente, uma característica da atividade social humana, 
cuja função maior é de ordem comunicativa ou pragmática (BRONCKART, 
2003, p. 34). 

De igual modo, verifica-se que a linguagem pode se valer de duas 

perspectivas, seja ela relacionada à linguagem verbal ou de outro lado à linguagem 

não-verbal. Assim, conforme Schelles (2008, p.01) “a comunicação não é somente 

verbal, ela é feita em grande parte pela linguagem não-verbal. O importante é que 

uma esteja em concordância com a outra”. 

No que tange à linguagem não verbal, é possível destacar que ela se dá de 

forma sensorial: 

Portanto, na linguagem não-verbal esta comunicação sensorial é 
predominante, como meio de aceitar ou rejeitar a mensagem. No âmbito 
organizacional, as lideranças e suas equipes podem tomar uma atitude 
passiva, passiva-agressiva, agressiva ou assertiva. A proporção da 
assertividade da comunicação está diretamente ligada à atitude que se tem 
ao passar a mensagem e também ao recebê-la. Lembrando-se que a 
conformidade entre a linguagem verbal e não-verbal estão incentivam a 
tomar uma atitude, se percebo através da linguagem do corpo, que o que o 
outro fala, principalmente a liderança, está desconectado de suas ações e 
do reflexo do corpo do emissor, com certeza haverá ruídos, e 
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consequentemente o não atingimento do propósito ou um atraso na 
execução do mesmo. (SCHELLES, 2008, p.03) 

Nesse sentido, a linguagem não verbal pode ser compreendida como aquela 

que utiliza gestos, imagens, figuras, sinais, entre outros. Um sinal de trânsito, por 

exemplo, ou semáforos são casos típicos desta forma de linguagem. Assim, a 

linguagem não verbal diz respeito a um contexto de “simbologia que é uma forma de 

comunicação não verbal. Exemplos: sinalização de trânsito, semáforo, logotipos, 

bandeiras, uso de cores para chamar a atenção ou exprimir uma mensagem”. 

(BRASIL, 2014, p.05) 

Por outro lado, no que se refere à linguagem verbal, para melhor 

compreender a definição deste instituto, é necessário voltar o olhar para a etimologia 

do termo “verbal”, o qual é oriundo do radical latino “verbale”, o qual significa 

palavra. Assim, percebe-se que a palavra é a unidade desta modalidade de 

linguagem, a qual pode ser de forma oral ou escrita. 

Para melhor elucidar essa percepção, consoante material disponibilizado 

pelo MEC, intitulado “Língua Portuguesa – Leitura sem palavras, a linguagem verbal 

corresponde a um conteúdo do pensamento e veículo para comunicação em 

sociedade: 

Assim como não há sociedade sem linguagem, não há sociedade sem 
comunicação. Como realidade material – organização de sons, palavras 
frases- a linguagem é relativamente autônoma: como expressão de 
emoções, ideias, propósitos, no entanto, ela é orientada pela visão de 
mundo, pelas injunções da realidade social, histórica e cultural de seu 
falante. A linguagem verbal é a forma de comunicação mais presente em 
nosso cotidiano. Mediante a palavra falada ou escrita, expomos aos outros 
as nossas ideias e pensamentos, comunicando-nos por meio desse código 
verbal imprescindível em nossas vidas. (BRASIL, 2014, p. 05) 

Logo, a linguagem verbal está presente em vários cenários cotidianos, seja 

por meio de propagandas, notícias, obras da literatura ou de caráter científica, 

discursos, assim como, em sua maior frequência nas próprias relações do dia a dia 

das pessoas, as quais fazem compram, conversam sobre o tempo, futebol, política, 

entre outros. 

Esta modalidade de linguagem, por sua vez, se subdivide em outras duas: 

oral e escrita. Ambas são modalidades presentes no dia a dia das pessoas, 

independentemente de classe social ou econômica, pois a fala ou a escrita, 

conforme já dito, são meios para a socialização dos indivíduos.  
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Fala e escrita possuem características diferentes, próprias; apesar de 
utilizarem o mesmo sistema linguístico, não podem ser vistas de forma 
dicotômica. Os vários tipos de práticas sociais de produção textual vêm se 
situando no decorrer de um contínuo tipológico onde estão, de um lado, a 
escrita forma e, de outro lado, a conversação informal, coloquial. (NOBRE; 
FÁVERO, 2011, p.02) 

Nesse sentido, conforme Sim-Sim, Silva e Nunes (2008, p.11) destacam que 

a linguagem oral consiste em “um processo complexo, através da interação com os 

outros, (re)constrói, natural e intuitivamente, o sistema linguístico da comunidade 

onde está inserida e apropria-se da sua língua materna.” 

A oralidade é adquirida de forma natural, por intermédio de contextos 

informais, no cotidiano das pessoas, enquanto a escrita possui um caráter 

institucional, tendo em vista que é proveniente de espaços formais, como a escola. 

[...] a oralidade seria uma prática social interativa para fins comunicativos 
que se apresenta sob várias formas ou gêneros textuais fundados na 
realidade sonora; ela vai desde uma realização mais informal à mais formal 
nos mais variados contextos de uso (MARCUSCHI, 2001, p.25). 

Dentre as várias características da oralidade é possível destacar: interação 

face a face (em um mesmo espaço físico e tempo); planejamento simultâneo ou 

quase simultâneo à execução; reação ao que o outro diz; possibilidade de readaptar 

o texto posteriormente. “Oral: conversação espontânea, conversação telefônica, 

entrevista pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio ao 

vivo, noticiário de TV ao vivo, aula, exposição acadêmica, conferência etc.” 

(ANDRADE, 2011, p.50) 

Assim sendo, a oralidade consiste em uma prática social de interação 

visando a comunicação com aporte na sonoridade, passando por aspectos formais e 

informais. Ao passo que a linguagem escrita “uma comunicação mediada e distante 

no espaço e/ou no tempo; uma necessidade de explicitar toda a informação 

necessária; o escrito permanece fixo e perdura no tempo e existe um maior grau de 

elaboração. ” (MORILLO; TEIXEIDÓ apud MARQUES, 2005, p.22) 

Já a linguagem escrita, estabelece uma relação à distância (seja ela no 

espaço ou no tempo), bem como o planejamento é anterior e não há possibilidade 

de resposta imediata, assim como há a possibilidade de alteração do texto. Sendo 

exemplos, segundo Andrade (2011, p.50): 

Escrito: bilhete, carta familiar, cartas ao leitor, entrevistas, volantes de rua, 
notícias de jornal, telegrama, ata de reunião, carta comercial, narrativas, 
editorial de jornal, manuais escolares, bulas, receitas em geral, artigo 
científico, leis, relatórios técnicos, textos acadêmicos etc. 
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Além disso, língua e escrita não podem ser entendidas como termos 

semelhantes, pois: 

Língua e escrita também não podem ser confundidos, pois trata de dois 
sistemas distintos. A escrita é um ato posterior ao da fala. Muitas pessoas 
fazem uso da língua através da fala e não sabem escrever. Mesmo que a 
linguagem falada seja a mais utilizada pelas pessoas. No mundo existem 
muitos países ágrafos, isto é, línguas que não são representadas por 
nenhuma forma de escrita. São aproximadamente 3 mil línguas e apenas 
110 possuem a escrita (SILVA, 2009, p.02) 

Portanto, a oralidade possui características como a prosódia, utilização de 

gestos, movimentação corporal e dos olhos, entre outras. Enquanto a escrita detém 

de traços particulares como o tamanho e o tipo de letra, as cores, formatos entre 

outros. (SILVA, 2009) 

Além disso, a escrita não pode ser vista apenas como uma representação da 

fala, pois a mesma não consegue reproduzir todos os sons dela, assim como os 

gestos e demais características que são inerentes a essa forma de comunicação:  

A escrita não pode ser vista como uma representação da fala pelo fato de 
que não conseguir reproduzir todos os sons dessa. Os variados fenômenos 
da oralidade, como a prosódia, os muitos movimentos que fazem com o 
corpo e com os olhos, os gestos que utilizamos numa determina 
conversação, auxiliam na construção do sentido por parte do interlocutor. 
(NOBRE; FÁVERO, 2011, p.06) 

Desta maneira, compreende-se que a linguagem oral e escrita se distingue 

em razão da sua maneira de expressão, mas que são importantes para o 

desenvolvimento e convívio social da criança. Além disso, a alfabetização 

corresponde ao processo de aquisição da fala, enquanto o letramento diz respeito 

ao desenvolvimento disso, sendo importante que haja a devida interação entre 

esses processos e as formas de linguagens.  
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3 CONCEITUAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

A alfabetização e o letramento apesar de aparentar se tratar de termos 

semelhantes, possuem características e objetivos diversos, mas que devem ser 

analisados em uma perspectiva inter-relacionada, tendo em vista que o objetivo 

maior é concretizar o processo de ensino e aprendizagem.  

Nesse sentido, em um primeiro momento será dado enfoque ao processo de 

alfabetização e, em seguida acerca do letramento, conceituando-os e diferenciando 

esses termos. É importante destacar, ainda, que não existe um conceito acabado 

para o termo alfabetização, sendo que a sua conceituação seria produto de uma 

construção social, a partir do seu contexto de aplicação.  

A alfabetização, de acordo com Soares (2007), tem suas raízes etimológicas 

no significado de aquisição do alfabeto, em outras palavras, ao ato de ensinar a 

leitura e a escrita, permitindo que esse educando adquira o conhecimento sobre o 

alfabeto e ortografia, por meio do desenvolvimento dessas competências.  

Considerando essa afirmação, Morais e Albuquerque (2007) conceituam a 

alfabetização como sendo um processo em que o indivíduo adquire a tecnologia 

relacionada à escrita, ou seja, tornando o indivíduo capaz de desenvolver 

habilidades como a de decodificar e codificar, dominando, portanto, a competência 

escrita. 

Nessa perspectiva, conforme Melo (2012, p. 26) “é considerado alfabetizado 

aquele que aprendeu o sistema convencional de uma escrita alfabética e ortográfica, 

ou seja, adquiriu a natureza linguística deste objeto, sendo, portanto, capaz de ler e 

escrever”. 

Desta maneira, a configuração do ato de alfabetizar se materializa no 

instante em que o educando se apropria da escrita convencional, tornando esse 

indivíduo capaz de codificar e decodificar mensagens e símbolos, atribuindo sentido 

a esse conhecimento. Sobre as principais características da alfabetização é que ela 

consiste em um processo específico e indispensável na apropriação do sistema de 

escrita, proporcionando que o educando possua autonomia. 

Nessa senda, consoante Grossi (1990 apud Militão, 2014, p. 241), existem 

níveis no sistema alfabético de aprendizagem dos educandos, os quais 

correspondem ao nível pré-silábico 1, pré-silábico 2, silábico, alfabético e 

alfabetizado. O primeiro, concerne ao nível pré-silábico 1, o qual corresponde à 
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escrita vista em forma de desenho pela criança, a qual traça suas primeiras noções 

de representação, imagina a escrita e a leitura pro representações e figuras. No 

nível pré-silábico 2, os educandos possuem sinais gráficos desvinculados, 

representando quase que uma escrita. 

De igual maneira, no nível silábico o aluno utiliza uma letra para representar 

cada fonema, atribuindo ou não valor sonoro a esta letra. Enquanto no alfabético, 

corresponde à escrita com representação de sons da fala, enquanto no alfabetizado 

ela já conhece a escrita e os valores sonoros das letras e sílabas (MILITÃO, 2014). 

Observada essas questões concernentes à obtenção do código da 

linguagem escrita, é importante destacar o porquê da necessidade da aquisição 

dessa competência, o que se dá em virtude de que: 

A escrita é uma invenção decisiva na história da humanidade. Ela 
representa o pensamento e a linguagem humana por meio de símbolos, os 
quais proporcionam estudos e pesquisas para a compreensão da 
organização social dos povos que viveram antes de nós. E, é claro, não 
surgiu por acaso, mas sim como consequência das mudanças e 
transformações sociais (SALCES, 2018, p. 11). 

Desta forma, a escrita é algo muito importante para o desenvolvimento do 

ser humano. Compreendido isso, sobre o letramento é possível apontar que “letrado 

então não é mais só aquele que é versado em letras ou literaturas, e sim aquele que 

além de dominar a leitura e a escrita, faz uso competente e frequente de ambas.” 

(JUSTO; RUBIO, 2013, p. 02). 

Além disso, o letramento, conforme Soares (2004), consiste no processo de 

aplicação nas relações sociais do código de escrita, desenvolvendo as atividades de 

leitura e de escrita, permitindo com que os educandos possam aplicar aqueles 

conhecimentos, até então conhecidos no modo formal, em um contexto prático.  

Nesse sentido, contribuindo com esse enfoque, Soares (1998, p.39-40) 

destaca que a diferença entre a alfabetização e o letramento consistem no fato de 

que: 

[...] a grande diferença entre alfabetização e letramento e entre alfabetizado 
e letrado [...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo 
letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que saber ler e escrever, já o 
indivíduo letrado, 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 (SOARES 1998, P.39,40). 

De acordo com o exposto, nem sempre ser letrado significa ser alfabetizado, 

assim como o inverso disso, pois uma pessoa pode muito bem ser considerada 
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letrada, independentemente de ter adquirido a competência do processo escrito, 

correspondente ao ato de alfabetizar. De acordo com essa concepção: 

[...] a criança mesmo antes de entrar na escola já teve algum contato com a 
leitura e com a escrita, participa de práticas de letramento. O que irá 
diferenciar no seu grau de letramento é o contexto social em que vive, já 
que o nível social, econômico e cultural da população está diretamente 
relacionado com o letramento (MELO, 2012, p.27). 

De igual maneira, ressalta-se que o letramento consiste em uma prática 

social, como uma espécie de competência individual aplicada em um contexto 

coletivo. Sobre isso Kleiman (1995, p.20) salienta que: 

O fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita tal qual ele 
é concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir formalmente 
os sujeitos no mundo da escrita. Pode-se afirmar que a escola, mais 
importante das agências de Letramento, preocupa-se não como letramento 
prática social, mas com apenas o tipo de prática de letramento, a 
alfabetização, o processo de aquisição de códigos (alfabético, numérico) 
processo geralmente concebido em termos de uma competência individual 
necessária para o sucesso e promoção na escola. Já outras agências de 
letramento, como a família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, mostram 
orientações de letramento muito diferentes. 

Desta forma, ao longo desse capítulo foi possível realizar uma 

contextualização sobre a alfabetização o letramento, apontando as principais 

diferenças e características de cada um desses termos, tendo em vista que a 

alfabetização consiste em um processo de aquisição da escrita, enquanto o 

letramento a aplicação disso no contexto social. 
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4 O ALFABETIZAR E O LETRAR NO ENSINO E APRENDIZAGEM 

De acordo com os capítulos anteriores foi realizada uma contextualização 

sobre a linguagem, bem como sobre a diferenciação entre alfabetização e o 

letramento. Nesse momento, será dado enfoque à alfabetização e o letramento no 

âmbito do processo de ensino e aprendizagem.  

Nesse sentido, a importância de se estabelecer tais conceitos consiste em 

permitir que o educando possa utilizar a competência da escrita no âmbito das 

práticas sociais, permitindo que ele não conheça apenas algo na teoria, mas que 

isso se efetive no cotidiano desses educandos, em seus contextos diários, 

possibilitando que seja impossível interagir com vários meios. 

Nesse prisma, consoante Santi (2014) se considerar a realidade que cerca a 

contemporaneidade deixa evidente que o domínio apenas da leitura e da escrita é 

insuficiente, tendo em vista que é imprescindível que haja a associação entre o 

processo de alfabetização e o letramento para o ensino e aprendizagem dos 

conhecimentos socialmente esperados.  

No âmbito das séries iniciais do ensino fundamental, este se configura como 

um momento decisivo para a alfabetização e o letramento, o qual serve como algo 

muito além do contexto escolar, mas abarcando também um entendimento sobre o 

mundo, exercendo uma função complementar ao desses demais. 

Em consonância com esse pensamento, ressalta-se que o ato de mediar o 

conhecimento dessas “regras e convenções do alfabeto não é algo que se dá da 

noite para o dia, nem pela mera acumulação de informações que a escola transmite, 

prontas, para o alfabetizando” (MORAIS, 2012, p. 48), por meio de um ensino 

continuado em que “os aprendizes precisam dar conta de dois tipos de aspectos do 

sistema alfabético: os conceituais e os convencionais” (MORAIS, 2012, p. 50).  

Nesse sentido, é importante salientar que a esfera educacional é uma das 

instituições que tem por responsabilidade a promoção do letramento no contexto 

social, correspondendo à mesma a incumbência de criar condições para a promoção 

do uso real da leitura e escrita, com a finalidade de permitir que haja o 

desenvolvimento de educandos capazes de realizar a comunicação nos diferentes 

contextos, assim como das suas necessidades (MILITÃO, LIMA, 2006). 

Desta maneira, segundo Morais (2012, p.66), destaca-se que: 

O domínio da escrita alfabética, portanto, implica não só o conhecimento e o 
uso ‘cuidadoso’ dos valores sonoros que cada letra pode assumir, no 
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processo de notação, mas o desenvolvimento de automatismos e agilidades 
nos processos de ‘tradução do oral em escrito’ (no ato de escrever) e de 
‘tradução do escrito em oral’ (no ato de ler). 

Portanto, esse trecho contribui para elucidar a compreensão de que a escrita 

que utiliza o alfabeto como respaldo não deve se ater apenas ao uso sonoro das 

letras e em sua entonação, mas também no desenvolvimento e contribuição dessa 

decodificação para o entendimento efetivo da mensagem, a qual se pretendia 

passar. 

De igual forma, conforme Kleiman (2007) salienta, a alfabetização e o 

letramento são fundamentais no processo de ensino e aprendizagem, bem como a 

principal diferenciação presente entre o ato de ensinar uma prática e possibilitar que 

o mesmo desenvolva competências e habilidades não se concreta apenas em teoria, 

mas algo de deve ser efetivado na prática e no cotidiano escolar. 

Sobre essa concepção, o autor destaca que na escola deve ser ensinadas 

essas práticas até chegar a um ponto em que o educando possua a competência 

necessária, o domínio e a proficiência da língua escrita, enquanto o letramento 

corresponde não apenas a essa escrita, mas de modo mais abrangente as 

competências relacionadas à leitura também. É nesse ponto que Kleiman (2007, 

p.15) assevera que: 

[...] Na escola, onde se predomina uma concepção da leitura e da escrita 
como competências, concebe-se a atividade de ler e de escrever como um 
conjunto de habilidades progressivamente desenvolvidas até se chegar a 
uma competência leitora e escritora ideal: a do usuário proficiente da língua 
escrita. Os estudos do letramento, por outro lado, partem de uma 
concepção de leitura e de escrita como práticas discursivas, com múltiplas 
funções e inseparáveis dos contextos em que se desenvolvem (KLEIMAM, 
2007, p.02).  

Ademais, um ponto que pode dificultar essa efetivação da alfabetização e do 

letramento no contexto educacional é o fato de que muitos educadores não possuem 

o discernimento necessário dos vários métodos e princípios que revestem essa 

prática, ocasião em que não se aprofundam no conteúdo pretendido, resultando, 

assim, em um ensino incompleto, em que se formula a ideia de que basta apenas 

que o aluno saiba escrever corretamente, sem levar em conta a aplicabilidade 

desses conceitos em sua esfera social e relações que envolvem o cotidiano.  

Além disso, é imprescindível que o educador tenha atenção, também, em 

uma outra questão, a fim de que não haja prejuízo nesse processo de ensino e 

aprendizagem. Sobre isso, destaca-se que a aplicação dos métodos fônicos que 
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decorrem da natureza da língua portuguesa, assim como da língua alfabética, 

podem dificultar a compreensão, tendo em vista que uma letra pode apresentar 

diferentes sons, a depender da posição ocupada na palavra, assim como esse som 

ser representado por mais de uma letra, entre outros pontos (CARVALHO, 2008). 

Portanto, não basta que haja o ensino apenas do som da letra em uma 

posição inicial da palavra, pelo contrário, é necessário que o educador evidencie as 

variedades existentes, nas várias opções que eles ocupam dentro de uma palavra, 

quer seja no início, meio ou fim.  

Nesse sentido, algumas estratégias que o professor pode adotar, 

compreendendo-as como métodos de alfabetização podem se dar por meio da: 

“soletração, silabação, método fônico, método da abelhinha e o da casinha feliz, 

todos eles quando aplicados pelo professor, partem ensinando da soletração para a 

consciência fonológica.” (MARTINS; SPECHELA, 2012, p.04). 

Outrossim, contribuindo com esse olhar, outras estratégias que também 

podem ser valiosas para o trabalho do docente, conforme Martins e Spechela (2012, 

p.05), são os seguintes: 

[...] métodos de conto, método ideovisual de Decroly, método natural 
Freinet, a metodologia de base linguística ou psicolinguística, etapas de 
uma unidade, alfabetização a partir de palavra-chave, método natural, 
síntese dos passos de aplicação e o método Paulo Freire. Em todos esses 
métodos o professor deverá partir de textos ou orações até chegar às letras, 
ou seja, do maior para o menor. 

Além dessas táticas apontadas, outros recursos também podem se mostrar 

como valiosos no processo de ensino e aprendizagem, como é o caso das novas 

tecnologias, as quais cada vez mais tomam conta da sociedade, assim como do 

ambiente escolar, proporcionando uma nova realidade entre os envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Desta forma, foi possível concluir que que o processo de mediação do 

conhecimento pode se dar de variadas maneiras, contendo métodos e estratégias 

que auxiliam o trabalho do educador, permitindo que eles utilizem esses recursos 

para alfabetização, assim como para o letramento, inclusive ao se adotar técnicas 

relacionadas a assuntos tecnológicos e inovadores, sempre considerando o 

conhecimento já existente entre o aluno e as várias possibilidades de aplicação nos 

casos concretos e da vida cotidiano desses educandos, o que for ensinado na 

escola.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dos capítulos anteriores foi feita uma abordagem sobre questões 

pontuais da alfabetização e do letramento, inicialmente ao dar enfoque à linguagem 

verbal, em suas acepções voltadas à oralidade, bem como da escrita, traçando as 

principais características e diferenciações das mesmas. 

De igual modo, também foi voltado o olhar para a diferenciação e 

conceituação da alfabetização e do letramento, os quais apesar de serem termos 

diferenciados, carregam características que permitem a sua complementação, na 

medida em que a alfabetização consiste na aquisição do código linguístico, 

enquanto o letramento é a aplicação disso nas relações cotidianas. 

Por fim, o enfoque dado correspondeu a aplicação da alfabetização e do 

letramento no processo de ensino e aprendizagem, demonstrando a importância 

dessa prática, ao permitir que os educandos não se restrinjam à teoria, mas que 

possam aplicar na prática os conhecimentos adquiridos.   



 

146 
 

REFERÊNCIAS 
 
ANDRADE, M. L. C. V. de O. Língua: modalidade oral/escrita. In: UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de formação: formação de professores 
didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 50-67, v. 11. 
 
BRONCKART, J-P. Atividade de Linguagem, Textos e Discursos: por um 

interacionismo sócio-discursivo. Tradução Anna Rachel Machado e Péricles Cunha. 
São Paulo: EDUC, 2003. 
 
CARVALHO, Marlene. Alfabetizar e Letrar: Um Diálogo entre a Teoria e a Prática. 5. 
Ed. Rio de Janeiro Vozes, 2008. 
 
KLEIMAN, Angela B. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre 
a prática social da escrita. Campinas, SP: Mercado das Letras, 1995. São Paulo, 
Contexto, 2008. 
 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 
São Paulo: Cortez, 2001. 
 
MARQUES, A. (2005). Dissertação de Mestrado em Psicologia Educacional. 

Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Évora. 
 
MILITÃO, Giselda Morais de Alencar; LIMA, Sheila Oliveira. Alfabetização e 
letramento: as práticas de leitura como recurso para a alfabetização. Disponível 

em:http://www.uel.br/eventos/sepech/arqtxt/ARTIGOSANAIS_SEPECH/giseldamamil
itao.pdf. Acessado em: 20 de abr. de 2018. 
 
MORAIS, Artur Gomes de; ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia de. 
Alfabetização e letramento. Construir Notícias. Recife, PE, v. 07 n.37, p. 5-29, 
nov/dez, 2007. 
 
NOBRE, Lucélia Lopes; FÁVERO, Teresinha de Oliveira. Influência da linguagem 
oral na escrita. Disponível em: https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/ 
10183/60697/000862156.pdf?sequence=1. Acessado em: 20 de abr.2018. 
 
SCHELLES, Suraia. A importância da linguagem não-verbal nas relações de 
lideranças nas organizações. Revista Esfera. n.01, jan/jun, 2008. 
 
SILVA, Gercleide Gomes da. Oralidade e escrita: uma questão de letramento. 
Disponível em: http://www.cchla.ufrn.br/humanidades2009/Anais/GT30/30.1.pdf. 
Acesso em: 15 set.2018. 
 
Sim-Sim, Silva & Nunes (2008). Linguagem e Comunicação no Jardim de 
Infância. Ministério da Educação: Lisboa. 

 
SOARES, Magda. Letramento: Um tema em três gêneros. Belo Horizonte: 

Autêntica, 1998. 
  

http://www.uel.br/eventos/sepech/arqtxt/ARTIGOSANAIS_SEPECH/giseldamamilitao.pdf
http://www.uel.br/eventos/sepech/arqtxt/ARTIGOSANAIS_SEPECH/giseldamamilitao.pdf
http://www.cchla.ufrn.br/humanidades2009/Anais/GT30/30.1.pdf


 

147 
 

A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NO DESENVOLVIMENTO DO 
ALUNO NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Marta Regina Delgado dos Santos Brandão 

 

RESUMO 

 

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

questão das tecnologias no ambiente escolar, nas séries iniciais do ensino 

fundamental 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 influência da tecnologia na educação de crianças dos 

anos iniciais do ensino fundamental. Para solucionar isso, adotou-se como objetivo 

geral compreender importância das tecnologias no desenvolvimento do aluno das 

séries iniciais do ensino fundamental. Os objetivos específicos consistiram em 

conceituar tecnologia educacional e suas características, bem como traçar uma linha 

evolutiva das tecnologias utilizadas em sala de aula ao longo dos anos e apontar a 

importância das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem dos alunos das 

séries iniciais do ensino fundamental. A metodologia utilizada se deu por uma 

pesquisa bibliográfica, a partir da revisão da literatura de artigos científicos, teses e 

dissertações, além de livros, pesquisados junto às plataformas virtuais: Google 

Acadêmico e Scielo. Filtrando os resultados dos 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 

 

A sociedade tem vivido um período marcado por novas formas de 

representação do conhecimento, consistindo no uso de materiais e recursos 

inovadores nas várias relações humanas, o que não é diferente no contexto 

educacional. As novas tecnologias estão cada vez mais presentes dentro dos 
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espaços escolares, materializando-se em formas inovadoras e uma proposta 

atraente no processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, ao pensar na educação escolar, devemos ter em mente que 

esta vai além da transmissão de conhecimentos e aquisição de competências 

valorizadas no mercado. O educando não se limita ao mero depositário de 

informações, mas como um sujeito em um processo interativo. Surgindo a seguinte 

problemática: Qual a influência da tecnologia na educação de crianças dos anos 

iniciais do ensino fundamental? 

Para solucionar isso, adotou-se como objetivo geral compreender 

importância das tecnologias no desenvolvimento do aluno das séries iniciais do 

ensino fundamental. Os objetivos específicos consistiram em: i) Conceituar 

tecnologia educacional e suas características; ii) Traçar uma linha evolutiva das 

tecnologias utilizadas em sala de aula ao longo dos anos; iii) Apontar a importância 

das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem dos alunos das séries 

iniciais do ensino fundamental. 

A metodologia utilizada se deu por uma pesquisa bibliográfica, a partir da 

revisão da literatura de artigos científicos, teses e dissertações, além de livros, 

pesquisados junto às plataformas virtuais: Google Acadêmico e Scielo. Filtrando os 

resultados dos últimos vinte e cinco anos. 

Desta maneira, o presente tema de estudo destacou-se como de grande 

relevância diante das mudanças sociais e tecnológicas apresentadas à sociedade, 

sendo que o ambiente escolar deve estar atento a essas mudanças, bem como os 

profissionais que trabalham com a educação, de modo a proporcionar a troca de 

conhecimentos da melhor maneira possível e se enquadrando à realidade social do 

momento histórico. 
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2 TECNOLOGIA EDUCACIONAL: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS 

As tecnologias sempre estiveram presentes na vida humana, tendo em vista 

que o homem constantemente procurou aperfeiçoar suas técnicas e instrumentos, a 

exemplo disso recorre-se ao advento da roda para facilitar o trabalho desses. É 

inerente à natureza humana aperfeiçoar e criar recursos que os auxilie. 

Nessa concepção, vislumbra-se que no contexto escolar esse anseio 

também está presente, tendo em vista que cada vez mais tem sido visto ambientes 

escolares modernos e com vários recursos tecnológicos, sendo o computador, por 

exemplo, mais presente nas escolas. 

Segundo Gomes e Pacífico (2012, p. 83) o ato de educador não deve ser 

concebido como algo estático e imutável “[…] nenhum educador pode deixar de 

levar em conta como os espaços específicos da educação têm se configurado e 

transformado ao longo da história”. Assim, a educação muda ao longo dos anos, 

sendo que as tecnologias têm influenciado nesse processo. 

A respeito disso, entende-se que a tecnologia educacional consiste em 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 crítica” (MAZZI, 1986, p. 46 apud CROCHIK, 1998). 

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 teórico-prático da utilização das 
tecnologias, objetivando o conhecimento, a análise e a utilização crítica 
destas tecnologias, ela serve de instrumento aos profissionais e 
pesquisadores para realizar um trabalho pedagógico de construção do 
conhecimento e de interpretação e aplicação das tecnologias presentes na 
sociedade (SAMPAIO e LEITE, 1999, p. 25). 

De acordo com Brito e Purificação (2012) com a presença da tecnologia na 

vida dos educandos e no espaço escolar, o profissional da educação vê diante de si 

três perspectivas e partir dessas deve tomar um posicionamento, em razão do que 

compreender como de maior utilidade para o processo de ensino e aprendizagem, 

descrevendo: 

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, 
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desenvolvendo habilidades que permitam o controle das tecnologias e de 
seus efeitos”. 

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) 

Por outro lado, uma considerável parcela de educadores tem demonstrado 

uma postura favorável e receptiva a esses novos meios, para esses é importante 

compreender que o uso das novas tecnologias no ambiente educacional esteja 

alinhado com a proposta pedagógica, considerando todos os aspectos presentes no 

espaço escolar, pois consoante 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) 

Assim, a tecnologia aplicada para ser considerada educacional deve estar 

alinhada à proposta educacional, de modo que concretize um processo de ensino e 

aprendizagem efetivo, atendendo às características dos indivíduos, independente da 

condição ética e cultural e se houver alguma necessidade de aprendizagem 

diferenciada. 

Diante dessa conceituação, verifica-se que o processo educacional está 

ligado à análise do indivíduo, por suas multiplicidades de caracteres. Ou seja, nem 

sempre os alunos estarão inteirados das principais tecnologias, então o professor 

deve saber analisar a situação para que não cobre uma situação que não é possível 

ao educando. 

Doravante isso, verificando essas três condutas trazidas por Brito e 

Purificação (2012) a mais acertada seria a terceira postura, a qual estipula uma 

apropriação dessas tecnologias, desenvolvendo meios para aplicá-las em sala de 

aula. 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 
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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) 

Ressalta-se, ainda, que há uma grande expectativa na sociedade, que com 

o advento dessas novas tecnologias haja uma reformulação e que esses 

instrumentos tragam uma significativa melhoria da qualidade do ensino. Sob essa 

perspectiva Bazzo (2015, p.15) salienta 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. 

Outro ponto acerca das tecnologias educacionais concentra-se na 

necessidade da formação de professores para acompanhar os processos evolutivos 

e tecnológicos, além de saber utilizá-los no espaço escolar, aliando à proposta 

pedagógica de modo proveitoso, o que segundo assevera Santos e Morais (2008): 

Assim, para efetivar o uso da tecnologia, como ferramenta pedagógica, e 
necessário investimento na formação continuada. O professor precisa 
conhecer as possibilidades que os recursos tecnológicos oferecem, 
especificamente, compreender o computador para além da técnica. Ao 
longo de toda a reflexão e importante ter presente algumas questões: De 
que forma esta ferramenta contribui para organização do trabalho 
pedagógico? O conjunto de ferramentas da tecnologia traz benefícios a 
ação educativa? Quais são as possibilidades? Desafios que precisam ser 
superados? Qual a intenção ao utilizar determinado recurso tecnológico? 

Ressalta-se, ainda, que para haver um processo de ensino e aprendizagem 

de qualidade envolvendo essas novas tecnologias é importante que o professor 

esteja preparado para dar a devida destinação para elas. Conforme Faria (2004, p. 

57): 

O papel do educador está em orientar e mediar as situações de 
aprendizagem para que ocorra a comunidade de alunos e ideias, o 
compartilhamento e a aprendizagem colaborativa para que aconteça a 
apropriação que vai do social ao individual, como preconiza o ideário 
vygotskyano. O professor, pesquisando junto com os educandos, 
problematiza e desafia-os, pelo uso da tecnologia, à qual os jovens 
modernos estão mais habituados, surgindo mais facilmente a interatividade. 
(FARIA, 2004, p. 57) 

Tendo em vista isso, é preciso que o educador possa visualizar em seu 

projeto pedagógico em qual momento a tecnologia será útil e como ela pode 
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contribuir e influenciar na mediação do conhecimento, assim como se isso traz 

benefícios às competências dos discentes. 

Além disso, é importante verificar quais são as possibilidades do uso dessas 

ferramentas, bem como os desafios que pode encontrar ao usar essas técnicas, 

como por exemplo, ao propor uma atividade em um laboratório de informática e um 

dos alunos não souber utilizar um computador ou não tiver familiaridade com o 

mesmo. 

Por fim, analisada todas essas circunstâncias, o docente deve verificar qual 

a intenção de utilizar determinada ferramenta tecnológica, ou seja, porque ele 

preferiu em utilizar uma ao detrimento de outra, atribuindo uma relevância maior a 

esse meio escolhido por ele. 

Consoante Garcia-Vera apud Brito e Purificação (2012) esses instrumentos 

tecnológicos não são neutros, os quais estão a favor de quem decide como usar 

essas tecnologias no espaço escolar, assim como Bazzo (2015, p.16): 

Há muitos anos a ciência e a tecnologia vêm ditando os rumos e 
alternâncias do comportamento social, tanto no plano industrial quanto nos 
setores individuais das pessoas. Este fato, por mais paradoxal que possa 
parecer, pouco tem produzido de mudanças substanciais na forma de 
construir conhecimentos neste campo. Esta mudança, decorrente de 
satisfazer as necessidades cotidianas nas questões de sobrevivência, 
desenvolvimento, lazer, geração de supérfluos, vem entupindo a sociedade 
de aparatos tecnológicos que na maioria das vezes os usuários nem sequer 
imaginam como operar. Grande parcela dos cidadãos os adquire mas 
geralmente ignora suas características de funcionamento, os seus riscos, as 
suas vantagens ou outras possíveis consequências ou inconvenientes. 
Estas situações contraditórias de riscos e vantagens que a ciência e a 
tecnologia apresentam requerem que se tenha um maior conhecimento 
sobre os processos envolvidos no seu desenvolvimento e produção. 

Nesse sentido, a implementação das tecnologias educacionais na proposta 

pedagógica requer um planejamento e um conjunto de decisões tomadas em âmbito 

coletivo. A forma de aplicação que o educador optar por utilizar vai influenciar 

diretamente no processo de ensino e aprendizagem. 

Para Pinto (2005) “A escolha das técnicas a utilizar e o sentido que lhes dará 

dependera da atitude de cada um, no cultivo de finalidades verdadeiramente 

humanas, no esforço pela eliminação das circunstancias naturais e sociais nocivas” 

(PINTO, 2005, p.746). 

Sob essa perspectiva, Pierre Lévy (1999) aborda a questão amplificadora 

das novas tecnologias ao comentar que “o ciberespaço suporta tecnologias 

intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas 
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humanas: memória, percepção (sensores digitais, telepresença, realidades virtuais)”. 

(LÉVY, 1999, p. 157 apud CYSNEIROS, 2000) 

Diante disso, é possível compreender a relevância que as novas tecnologias 

podem trazer para o ambiente escolar, mas desde que alinhadas a uma proposta 

pedagógica e não como mero passatempo para ocupar o tempo dos discentes, e 

sim como um instrumento para o ensino e a aprendizagem. 
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3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS TECNOLOGIAS 

O homem, buscando satisfazer suas necessidades e facilitar sua vida, 

sempre procurou criar mecanismos que pudessem auxiliá-lo e tornar os seus 

afazeres mais executáveis de forma facilitada. 

Diante disso, verifica-se que as tecnologias passaram por uma considerável 

evolução até os dias de hoje, desde o período paleolítico ou Idade da Pedra 

Lascada, passando pelo Neolítico ou Idade da Pedra Polida, antiguidade, idade 

média, idade moderna e a contemporaneidade. 

Assim sendo, muitos utensílios foram criados em todas as épocas da 

existência humana, sendo que muitos desses foram registrados por meio de 

símbolos, pinturas em cavernas, escritos, fotografias ou filmes, conforme essas 

tecnologias foram evoluindo. Desta forma, compreende-se que a escrita também é 

uma forma de tecnologia, porque ela surgiu visando contribuir para o registro de 

fatos do cotidiano ou documentos que precisavam serem preservados. Conforme 

Altoé (2005, p.16): 

A história registra que, desde o período Paleolítico (conhecido como a Idade 
da Pedra Lascada) os homens pré0históricos se agrupavam em hordas 
nômades, ou seja, mudavam constantemente de um lugar para outro em 
busca de alimentos. Também fabricavam instrumentos de pedra lascada, 
destinados à caça de animais e a coleta de frutos e raízes, porque nessa 
época eles não conheciam a agricultura. No período neolítico (conhecido 
como Idade da Pedra Polida), eles organizavam-se em clãs e aldeias. Foi 
um período que marcou profundamente o homem e a natureza, em virtude 
de sua intervenção na mesma. Nesse período, desenvolveram a agricultura, 
domesticaram os animais e os instrumentos eram fabricados com a pedra 
polida, melhorando muito o corte. Com o passar do tempo, os homens 
foram evoluindo socialmente e suas ferramentas foram aperfeiçoadas. As 
pessoas, em seus grupos sociais, foram criando culturas específicas e 
diferenciadas que foram constituindo-se em conhecimentos, maneiras 
peculiares e técnicas particulares de fazer as coisas; consequentemente, 
consolidaram as culturas e os costumes, crenças, hábitos sociais que foram 
sendo transmitidos às gerações. 

Desta forma, evidencia-se que com os avanços dos materiais em que 

costumam utilizar, se consolidou a ideia da necessidade do homem parar de ser 

nômade e se fixar em um espaço, desenvolvendo a agricultura e a domesticação de 

animais. Além da caça e da coleta de alimentos se aperfeiçoarem muito, a partir da 

qualidade dos utensílios utilizados. Razão determinante para o surgimento das 

propriedades privadas. 

Assim sendo, na história mundial há várias invenções que influenciaram e 

mudaram o mundo, entre elas destaca-se a fotografia, em 1831, pelo francês Louis 
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Daguerre, o qual viu a possibilidade de capturar a imagem e reproduzi-la em uma 

câmara escura, por isso, por muito tempo as câmeras foram chamadas de 

daguerreótipo. O cinema foi inventado por Joseph Plateau em 1832, o qual segundo 

Altoé e Silva (2005, p. 04): 

Descobriu o princípio da recomposição do movimento a partir de uma série 
de imagens fixas. Ele inventou o processo inverso, o meio de decompor o 
movimento. Como a fotografia não era conhecida publicamente, o os 
inventos resultantes desse processo usavam apenas desenhos. Em 1895 
foi realizada a primeira sessão de cinema, e pela primeira vez na história foi 
trazida ao público, por Lumière a ilusão do movimento. Le filmou um trem 
chegando a estação em La Ciotat (França), e ao apresentá-lo para um 
modesto público, que por sua vez jamais vira nada parecido, ficaram 
apavorados diante da imagem do trem que avançava em direção a eles e 
saíram correndo. O cinema ganhou cor em 1927 e voz a partir de 1935. 
(ALTOÉ, 2005) 

Além disso, posteriormente houve a criação do telefone por Alexandre 

Graham Bell em 1876 e a luz elétrica, em 1879 por Thomas Edison, invento o qual 

permitiu que houvesse o desenvolvimento industrial, o que revolucionaria 

significativamente a vida de toda a sociedade. (ALTOÉ; SILVA, 2005, p. 03) 

A televisão foi revelada em 1936 pela BBC Inglaterra, sendo produzida para 

o comércio a partir de 1945, em 1956 foi desenvolvido o videoteipe e o computador 

teve sua primeira tentativa ano de 1951, como uma máquina muito grande e que 

servia para fins governamentais, sendo que o modelo doméstico passou a ser 

concretizado somente em 1981 (ALTOÉ; SILVA, 2005, P. 07) 

Nesse sentido, o Sputinik foi o primeiro satélite a flutuar sobre a órbita 

terrestre, em 1957, criado no período da Guerra Fria e seu uso foi estendido para 

finalidade de estudo sobre metereologia a partir de 1960, A internet foi desenvolvida 

em 1969 com fins militares, por meio da tentativa de criar um sistema de 

comunicações que fosse totalmente protegida, na qual seria possível transmitir 

detalhes das operações e outras questões militares, sendo comercializada somente 

em 1995. 

No contexto educacional, as tecnologias educacionais também foram 

introduzidas com fins militares, a fim de que fosse possível formar profissionais que 

soubessem utilizar a tecnologia da época. Até a chegada dos dias atuais, em que a 

tecnologia tem ganhado espaço em vários setores da sociedade, inclusive no âmbito 

educacional. 

De acordo com Brito e Purificação (2011, p.14): 
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a necessidade incentiva o impulso às criações tecnológicas, como o ábaco, 
instrumento utilizado por povos primitivos para auxiliar na contagem, 
considerado assim o primeiro computador. Na década de 40, em meio a 
segunda guerra mundial, os computadores modernos surgiram. Nos 
Estados Unidos, na década de 60, popularizou o microcomputador e este se 
tornou a principal ferramenta de trabalho. Na década de 90, a internet 
promoveu grandes mudanças nas esferas sociais e econômicas. Estas 
mudanças alteraram também a dinâmica escolar. Em 1970 era percebido 
um movimento da informática na educação, tanto no setor administrativo 
quanto em sistemas eletrônicos de informação. E no Brasil a década de 80 
foi marcada por grandes investimentos governamentais de informática na 
educação. 

Desta forma, verifica-se que houve significativas contribuições tecnológicas 

para a atual perspectiva, a qual pode ser utilizada no espaço escolar. Sendo que a 

tecnologia é proveniente de um ímpeto humano em buscar sempre criar 

mecanismos e meios para solucionar seus problemas, tornando sua vida mais 

facilitada. 

Em decorrência disso, a partir do período paleolítico ou pedra lascada, o 

homem passou a tentar desenvolver seus materiais para poder ter melhores 

condições de caça, de luta, entre outros. Sendo que até os dias atuais ele está 

nessa busca, inclusive inserindo no espaço escolar equipamentos cada vez mais 

sofisticados, visando a melhora da qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem. 
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4 IMPORTÂNCIA DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

Com as mudanças provenientes do processo de globalização, verifica-se 

que as informações estão cada vez mais acessíveis à população, razão pela qual os 

meios tecnológicos também avançaram e estão influenciando em vários aspectos da 

vida das pessoas. 

Nesse sentido, a tecnologia também tem ganhado seu espaço nas escolas, 

por meio da utilização de recursos midiáticos, visando a melhora do processo de 

ensino e aprendizagem, proporcionando que o aluno tenha acesso a um número 

maior de informações, o que não seria possível a um tempo atrás. Em razão disso, 

tais tecnologias estão sendo vistas como imprescindíveis para a educação, visando 

identificar eventuais dificuldades que o aluno possa ter, bem como fazer com que 

esse se sinta mais estimulado a assistir a aula. 

Assim, uma aula que há tempos atrás seria toda elaborada em um quadro 

de giz e os alunos copiando em seus cadernos, vem dando espaço aos slides 

(power- point) e não necessariamente mais os discentes escrevem em seus 

cadernos, muitos deles levam seus notebooks, tablets ou tiram fotografia desse slide 

em seus celulares. 

Posto isto, Koch (2013, p.17) aponta que: 

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) 

Tendo em vista esta necessidade do meio educacional para a inserção das 

tecnologias, verifica-se que o educador, ao elaborar seu projeto pedagógico, deve 

estar atento se esta inovação traz benefícios para o processo de ensino e 

aprendizagem e, principalmente, se com a utilização dela será possível transmitir e 

desenvolver o conteúdo pretendido, ou seja, deve ser observado se ela tem um fim 

pedagógico. 

Se essa finalidade pedagógica não for alcançada, essas tecnologias ao 

invés de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, acabarão por se 

tornarem vilãs, porque ocuparão um significativo e precioso tempo da aula, sem que 

tenha realidade nenhuma contribuição na vida do aluno. 

A respeito disso, o computador é citado como exemplo, como um 

mecanismo para criação de novas perspectivas. Assim sendo, estabelece que o 
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mesmo funciona “como uma ferramenta para trabalhar e pensar, como um meio para 

realizar projetos, uma fonte de conceitos para pensar novas ideias”. (PAPERT, 1994, 

p. 168) 

Destarte, esses mecanismos tecnológicos 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. 

Em razão disso, o educador concentra três tarefas principais, o que para 

Libâneo (2007, p.310), consistem “o exercício profissional do 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 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”. 
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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) 

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. 

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 escolar, 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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A MÚSICA COMO RECURSO DIDÁTICO NO PROCESSO DE ENSINO 
E APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Noemia Franco Ajala Alves 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso apresenta a música como recurso 

didático no processo de ensino e aprendizado na educação infantil, e a sua 

relevância durante esse processo, considerando que o educador utilize esse recurso 

para atingir os objetivos didáticos de forma lúdica e prazerosa. Observa-se que por 

intermédio da música é possível proporcionar uma interação entre o professor e os 

alunos, estimulando e contribuindo com a formação integral da criança como ser 

humano, através da socialização. A metodologia adotada para esta pesquisa é a 

qualitativa através de estudo bibliográfico onde possibilita uma análise indutiva e 

reflexiva com base textual, tendo como foco principal o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da imaginação das crianças de 0 a 5 anos, em sua percepção 

auditiva, memorização, coordenação motora, socialização, percepção espacial, 

expressividade, entre outros, de forma intencional onde pode-se resgatar os 

conhecimentos já adquiridos pelas crianças e então possibilitar que formem e 

concretizem um novo conhecimento, para isso é visto que as ações do professor 

devem ser significativas e articuladas entre os conhecimentos teóricos e ações 

práticas pedagógicas. 

Palavras-chave: Musica, Ludicidade, Ensino, Aprendizado, Criança. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho de conclusão de curso apresentou-se a contribuição da 

música como recurso didático no processo de ensino e aprendizado na educação 

infantil, e sua relevância para o desenvolvimento integral da criança. A 

musicalização pode contribuir nesse processo, favorecendo o desenvolvimento, 

linguístico, cognitivo, psicomotor e sócio afetivo da criança durante a educação 

infantil. 
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Este tema foi escolhido com intuito de refletir sobre a relevância da 

linguagem musical como recurso para o processo ensino-aprendizado, possibilitando 

uma análise das orientações metodológicas para a educação infantil apresentados 

no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI (Brasil, 1998). 

A música possui um aspecto positivo e representativo durante o processo de 

ensino-aprendizagem e estimula o aluno ao uso dos seus sentidos. A presente 

pesquisa buscou relacionar a utilização da música como recurso didático nas 

metodologias de ensino, contribuindo para um melhor desempenho dos alunos. 

Nesse sentido, teve como objetivo destacar a importância da música para o 

desenvolvimento integral da criança e como a musicalização pode contribuir para 

esse processo, podendo favorecer o desenvolvimento cognitivo, linguístico, 

psicomotor e sócio afetivo da criança na educação infantil, como foco em valorizar a 

música como ferramenta pedagógica, podendo destaca-la como elemento auxiliar 

das metodologias de ensino, proporcionando um aprendizado mais divertido e 

prazeroso, a fim de fortalecer as relações de aprendizagens e relacionar os aspectos 

favoráveis possibilitados mediante da música durante o ensino na educação infantil. 

Aplicou-se nesse trabalho uma metodologia de pesquisa qualitativa através 

de estudo bibliográfico obtendo uma análise indutiva e reflexiva, mensurando os 

dados com base textual. Conforme Marconi; Lakatos (2002), pode-se até enquadrar 

como uma das primeiras etapas de uma pesquisa, possibilitando a exploração 

técnica, sistemática e exata, onde o pesquisador utiliza como base, estudos já 

realizados por teóricos anteriores, para certificação de que o do método a ser 

trabalhado está com o delineamento correto. 
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2 A MÚSICA E SUA IMPORTÂNCIA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

A utilização da música como recurso didático no processo de ensino e 

aprendizado da educação infantil é uma ferramenta de grande valor para o 

educador, que deve ter a sensibilidade e conhecimento teórico para perceber o 

momento certo e qual tipo de música que será aplicado às atividades em sala de 

aula, a fim de promover uma maior compreensão e fixação do conteúdo, tornando a 

aula mais prazerosa e atrativa para as crianças que precisam assimilar as 

informações de forma lúdica, possibilitando a construir novos conhecimentos e 

consolidar as informações já conhecidas. Loureiro (2008) explica que o aprendizado 

de música deve ser um ato de desprendimento prazeroso, que comungue com as 

experiências da criança sem ser uma imposição ou que busque a qualquer custo 

que a criança domine um instrumento, o qual pode minar sua sensibilidade e 

criatividade. Considerando este aspecto, durante o ensino na educação infantil não é 

diferente, pois é necessário que o professor apresente temas relacionados ao plano 

de aula e o apresente aos alunos em harmonia com a música de maneira 

multidisciplinar, lúdica, estimulante e prazerosa. 

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 através de danças, 

teatros, cantos e diversas linguagens que a envolvem. Podendo ser trabalhada de 

forma prazerosa com diferentes melodias e letras. 

Trabalhar as músicas simultaneamente com as letras das músicas, seus 

sons e o contexto de determinada atividade, ajuda a fixar o trabalho pedagógico de 

maneira positiva, levando o aluno a construir uma relação entre o visto em sala de 

aula com a sociedade. Da mesma forma que ler poemas, trabalhar histórias infantis, 

textos ou letras das canções antes e também depois de ouvir a música, promove 

uma integração de aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, facilitando a 

interação e comunicação social. Nogueira (2003) diz que a música deve ser vista 

além de uma “arma” pedagógica, também como uma das mais importantes formas 

de comunicação do nosso tempo. 

Desde a educação infantil, o professor pode ampliar o conhecimento musical 

da criança, apresentando os diferentes gêneros musicais e novos estilos, 
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proporcionando uma análise reflexiva do que lhe é apresentado. Pode-se trabalhar 

com as crianças os diferentes sons e pedir para que identifiquem, produzam, 

reproduzam e descubram de que material é feito esse objeto que emite determinado 

som, como esse som é produzido, estimular a memória auditiva, relacionar que tudo 

e em todo o momento ouvimos e criamos som, ruídos e música em nosso entorno. 

A música tem como propósito colaborar no desenvolvimento dos alunos, de 

forma criativa e espontânea, por meio de um bom planejamento do professor, 

evitando assim uma atividade pouco produtiva e mecânica em que as crianças 

apenas reproduzem sons de forma desorganizada e não fundamentada. O RCNEI 

prevê atividades bem planejada e contextualizada, além de explorar as múltiplas 

possibilidades que a música tem em seu ensino, como explica Loureiro (2003, 

p.141): 

Atenção especial deveria ser dispensada ao ensino de música no nível da 
educação básica, principalmente na educação infantil e no ensino 
fundamental, pois é nessa etapa que o indivíduo estabelece e pode ser 
assegurada sua relação com o conhecimento, operando-o no nível 
cognitivo, de sensibilidade e de formação da personalidade. 

 

2.1. 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. 

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 sua da 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 visomotora, a percepção visual, o raciocínio lógico e a 
linguagem verbal (ROSA, 1990 p.86). 

Porém em algumas situações o uso da música apresenta-se de forma pouco 

produtiva, e às vezes até repetitiva. Brito (2003) critica as apresentações musicais 

que utilizam gestos repetitivos, pois acredita que esse molde não enriquece a 
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proposta musical dentro da sala de aula, apenas perde-se tempo com repetições e 

excluem a possibilidade de criação, podando toda e qualquer chance de uma 

manifestação criativa da criança. Portanto é necessário possibilitar que a criança 

busque sua fonte de conhecimento, neste caso, através da música e letras 

trabalhados, é fundamental para que o aluno visualize os aspectos sociolinguísticos 

presente a seu redor. 

Na história da Educação no Brasil, cuidar das crianças surge como uma 

ideia pouco relevante, apenas cuidados básicos como higiene e alimentação, 

enquanto os pais precisavam trabalhar, sendo assim pouco valorizado pela 

sociedade, o objetivo era manter a ordem, como diz Loureiro (2003), o que 

importava era utilizar o canto como forma de controle e integração dos alunos, desse 

modo, pouca ênfase era dada aos aspectos musicais na perspectiva pedagógica. 

Eram cuidadores cantarolando músicas para fila do banho, fila do lanche, entre 

outras atividades. Apenas com a nova Lei de Diretrizes e Bases LDB (Brasil, 1996) 

instituída como lei nº 9.394, se contemplaria o ensino de artes no seu Art. 26, da 

seguinte forma: “componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 

básica, de forma que promova desenvolvimento cultural dos alunos”. Possibilitando 

desde então a música como um recurso didático no processo de ensino 

aprendizagem na educação infantil já que faz parte da educação básica. 

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 dinâmica com diferentes melodias e letras. 

 

2.2. LINGUAGEM MUSICAL E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZADO 

Por intermédio da música é possível proporcionar uma interação entre os 

integrantes de um determinado grupo, estimulando e contribuindo com a formação 

integral da criança como ser humano através da socialização. Todas as áreas do 

conhecimento podem ser acessadas através de atividades lúdicas, tendo como foco 

principal o desenvolvimento e aperfeiçoamento da imaginação, percepção auditiva, 

memorização, coordenação motora, socialização, percepção espacial, 
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expressividade, entre outros, de forma intencional onde pode-se resgatar os 

conhecimentos já adquiridos pelas crianças e então possibilitar que formem e 

concretizem um novo conhecimento. 

Rosa (1990) acredita que a música promove o desenvolvimento e as 

relações socioculturais entre as pessoas com uma importante função no 

desenvolvimento psicológico e cultural das crianças. A música estimula as crianças a 

movimentos corporais de forma espontânea possibilitando o despertar de novos 

interesses e conhecimentos de novos temas a partir dos que estão descritos em 

suas letras trabalhadas. A linguagem musical está presente em todas as classes 

sociais e também nas diferentes manifestações religiosas que se espalham por todo 

território nacional. Embora seja uma linguagem diversificada, ela depende dessa 

expressão cultural, pois a música acompanha o desenvolvimento e as relações 

interpessoais em suas comunidades, bairros e cidades. 

Loureiro (2008) explica que o aprendizado de música deve ser um ato de 

desprendimento prazeroso, que comungue com as experiências da criança sem ser 

uma imposição. 

Desta forma, observa-se que a música na educação infantil venha a 

contribuir no desenvolvimento da criança, almejando que não seja uma atividade 

descontextualizada, mas que permita complementar durante o processo através de 

diversas atividades que podem ser realizadas na educação infantil, desenvolvendo 

também a sensibilidade musical podendo assim ajudar cada vez mais no 

desenvolvimento e potencialidades da criança relacionando os aspectos favoráveis 

do ensino de música na educação infantil. 

Segundo Martins (1985) a linguagem musical deve ser trabalhada, através 

de experimentos e convivência orientada, considerando este pensamento, a 

linguagem musical precisa ser apresentada ao aluno de forma pedagógica, onde o 

professor por trabalhar essa linguagem de forma integral, tornado as aulas criativas 

e motivadoras. O professor deve apresentar uma postura reflexiva e crítica ao 

selecionar as músicas a serem trabalhadas na educação infantil, para facilitar o 

processo de ensino- aprendizagem e propiciar momentos benéficos às crianças, 

destacando assim a música como ferramenta pedagógica. 

É importante ressaltar que para ocupar a função de educador é preciso que 

as ações sejam significativas e articuladas entre os conhecimentos teóricos e ações 
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práticas pedagógicas. A linguagem musica bem trabalhada desenvolve a criatividade 

e estimula a curiosidade em aprender, por isso, deve-se utilizar este recurso de 

forma dinâmica, com atividades educacionais dentro das salas de aula. 

A música é reconhecida como um recurso didático desde que esteja 

adequada aos objetivos propostos, promovendo o desenvolvimento dos conteúdos 

programáticos, podendo assim contribuir o desenvolvimento das habilidades que as 

crianças necessitam para sua formação integral. 
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3 A MÚSICA COMO ELEMENTO AUXILIAR DAS METODOLOGIAS DE ENSINO 

Em 1998, foi publicado, pelo Ministério da Educação (MEC) o Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI (Brasil, 1998). Esse documento 

torna-se uma orientação metodológica para a educação infantil, e apresenta o 

ensino de música com novas visões da música e sua interpretação, improvisação e 

a composição, ainda abrangendo a percepção tanto do silêncio quanto dos sons, e 

estruturas da organização musical. O RCNEI dá ênfase à presença da música na 

educação infantil, o documento traz orientações, objetivos e conteúdos a serem 

trabalhados pelos professores. A concepção adotada pelo documento compreende a 

música como linguagem e área de conhecimento, considerando que esta tem 

estruturas e características próprias, devendo ser considerada como: produção, 

apreciação e reflexão (RCNEI, 1998). 

O documento apresenta ainda orientações referentes aos conteúdos 

musicais, organizados em dois blocos: “O fazer musical”- compreendido como 

improvisação (RCNEI, 1998, p.57), composição e interpretação e o de “Apreciação 

musical”, ambos referentes às questões da reflexão musical. A proposta do RCNEI é 

uma discussão sobre as práticas pedagógicas, aqui em específico a de música, e 

não as engessar em modelos pré-definidos. 

A música é capaz de auxiliar a metodologia utilizada pelo professor em sala 

de aula, independentemente de sua linha de ensino, podendo contribuir para a 

formação integral da criança, principalmente como um ser social, pois possibilita a 

comunicação através da linguagem musical; nisso reside a sua riqueza e a sua 

contribuição para formação da criança. Conforme Caetano; Gomes (2012) “a música 

é uma forma de expressão, é manifestação de sentimento, um meio de comunicação 

existente na vida dos seres humanos. Devido à sua importância, deve ela estar 

presente no contexto educacional” 

O papel da música inserida nas metodologias de ensino, pode ser utilizada 

de forma ampla e reflexiva, problematizando o seu conteúdo e tendo em vista 

ampliar as possibilidades de interpretação da criança. A música faz parte do dia a 

dia da escola e também da vida pessoal do aluno e de certa forma, encanta as 

crianças permitindo com que elas criem seus próprios gostos musicais através de 

influência familiares, dos amigos e da mídia. 
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Neste sentido, o professor oportuniza o tempo e espaço para reflexão das 

crianças e a relação entre a música e o contexto no qual se inserem, podendo 

auxiliar nas relações sociais e aprendizagem por intermédio da música. Para Lima 

(1986) a alfabetização de crianças inicia quando a criança começa a pegar, ouvir, 

falar, combinar e experimentar objetos. Depois a criança começa a ler os signos 

gráficos (palavras escritas), passando do processo auditivo/oral, para o processo 

visual/escrito. 

No processo de alfabetização, as músicas e vários tipos de sons podem ser 

utilizados como temas geradores de aprendizagem, como cantigas de rodas e 

músicas de outros estilos podem ser trabalhadas pelos professores de forma lúdica, 

buscando desenvolver a vontade de ler e escrever. O professor possui um papel 

fundamental para apresentar às crianças as letras das músicas durante as 

atividades. As atividades em grupo são aliadas no favorecimento do auto estima e a 

socialização entre as crianças, considerando o ambiente prazeroso que elas estão 

vivenciando, pois mesmas crianças tímidas acabam relaxando ao cantar em grupo, 

pois sentem- se seguras e com sentimento de autossatisfação. A simples atividade 

de cantar uma música proporciona à criança o treinamento de uma série de aptidões 

importantes (ROSA, 1990, p. 21). 

Para Chiarelli (2005), a música tem importância no desenvolvimento da 

inteligência e a interação social da criança e a harmonia pessoal, facilitando a 

integração e a inclusão sendo assim essencial na educação, tanto como atividade e 

como instrumento de uso na interdisciplinaridade na educação infantil, já Yogi (2003, 

p. 12) acredita que educação musical é um importante mediador do desenvolvimento 

da criança e suas habilidades físicas, mentais, verbais, sociais e emocionais. 

Seguindo a mesma linha de pensamento e Weigel (1988, p. 15) afirma que as 

experiências musicais ajudam a criança a controlar melhor o seu corpo, melhorando 

a coordenação motora grossa (grandes movimentos) e fina (pequenos movimentos). 

Ao trabalhar ou ensinar utilizando a música como um dos recursos inseridos 

no planejamento, o professor está proporcionando às crianças um momento de 

alegria e ludicidade. A música em sala de aula desenvolve nas crianças a autonomia 

e a interação, pois as crianças gostam de música pela sua simples proximidade com 

o brincar. 
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Segundo Rossato (2002), para a criança, a música faz parte do seu ser, é 

prazer, comunicação, movimento, criação, imaginação, percepção, informação, 

conhecimento. A música é capaz de potencializar o desenvolvimento da imaginação, 

memorização da interatividade com os outros, da criatividade, e também auxilia na 

aprendizagem de forma mais lúdica. Neste sentido, Rossato (2002, p.32) observa 

que: 

Não nos restam dúvidas de que a música, nas suas mais diversas formas 
de expressão, é capaz de contribuir para a estimulação das inteligências 
múltiplas, auxiliando para uma aprendizagem mais eficiente, prazerosa, 
interferindo positivamente na autoestima do indivíduo, respeitando a sua 
singularidade. 

Os procedimentos metodológicos a serem trabalhados durante as aulas em 

que envolvam a linguagem musical como recurso, devem ser fundamentados e 

principalmente estimuladores, com perspectivas que subsidiarão todo o percurso da 

aprendizagem das crianças. 

 

3.1. A MÚSICA NA ESCOLA 

A escola possibilita aos alunos o acesso à múltiplas aprendizagens, portanto 

as atividades devem ser devidamente planejadas com um leque de atividades 

significativas para o desenvolvimento integral da criança. Vale a pena lembrar que a 

escola é apenas uma parte desse processo, pois a família é de grande importância 

para essa formação. 

A criança amplia e aperfeiçoa seu conhecimento sobre a música, bem como, 

se desenvolve como um ser social, interativo e cultural, ampliando desta forma sua 

capacidade de criar e reinventar músicas. Ao mesmo tempo em que brinca, cria e 

recria músicas, está colocando nelas sua própria ideia e, assim, vai aprimorando seu 

conhecimento, bem como, seu raciocínio. 

O papel do professor em saber inserir a música como um recurso positivo, é 

de suma importância, pois deste ponto de vista, possibilita enriquecer o conteúdo a 

ser aplicado, possibilitando que as crianças assimilem os conteúdos de forma lúdica 

ao longo da sua formação durante a educação infantil. 

A escola também pode assumir a linguagem musical em seu projeto 

pedagógico já que possui uma ótima aceitação das crianças de forma expressiva e 

possibilita a formação de uma cultura musical escolar que acabada enriquecendo a 
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arte na escola e as noções de cada criança, na medida em que elas apreciam, 

conhecem e vivenciam diferentes estilos e propostas musicais. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996), o 

objetivo principal da educação é desenvolver de maneira integral a criança até seis 

anos de idade, a fim de complementar a ação da família e da comunidade. Segundo 

o referido documento, o ensino deve ser ofertado em creches ou institutos 

semelhantes e em pré-escolas a respeito do desenvolvimento integral infantil. 

A LDB (1996) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – da Educação 

Física (1997) e da Arte (1997) como referenciais orientam o ensino da dança, da 

música, do teatro e das artes plásticas. Por incluir tais disciplinas por métodos e 

processos livres, possibilitam que as crianças possam viver diferentes experiências 

com o próprio corpo e se relacionarem com e no espaço de forma livre com 

expressão por meio da comunicação corporal. Essas orientações podem ser 

aplicadas não apenas no ensino fundamental más sim, desde a educação infantil, 

onde professor pode valorizar em seu planejamento com a inclusão de atividades 

multidisciplinares juntamente com a linguagem musical. 

É importante que o professor insira as atividades musicais com diferentes 

repertórios, pois ensinar por intermédio da música no contexto da educação infantil 

põe-se como uma alternativa a mais da escola tendo em vista a possibilidade da 

criança em acessar a música como patrimônio artístico e cultural do país e da 

humanidade. Isso por que a escola não somente ensina os conteúdos didáticos, mas 

também, permite à criança conhecer o conjunto das linguagens e manifestações que 

sua cultura lhe transmite. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001, p.75) a música 

sempre esteve associada às tradições e às culturas de cada época. Deste modo, 

varia muito de um lugar para o outro a maneira de expressão em cada música, pois 

depende muito da cultura de determinado local para a criação de determinado 

repertório musical. 

Apesar de não ser necessário que o professor tenha formação em música, é 

preciso que alguém se sinta desafiado em levar a música para a sala de aula e 

abordando-a de tal maneira que se torne uma linguagem acessível para o 

desenvolvimento da criança. Desta forma tornando possível que a criança possa 

conhecer e aprender música no contexto de sua formação básica escolar. 
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A música tem grande importância em nosso cotidiano, portanto, nada mais 

coerente do que a fazer-se presente no currículo escolar. Segundo Teca Brito (2013, 

p. 35): 

O fazer musical é um modo de resistência, de reinvenção (questões caras 
ao Trazer a música para o nosso ambiente de trabalho exige, 
prioritariamente, uma formação musical pessoal e também atenção e 
disposição para ouvir e observar o modo como bebês e crianças percebem 
e se expressam musicalmente em cada fase de seu desenvolvimento, 
sempre com o apoio de pesquisas e estudos teóricos que fundamentam o 
trabalho. 

A musicalização é importante na infância pois desperta o lado lúdico dos 

envolvidos, aperfeiçoando o conhecimento, a socialização, a alfabetização, 

inteligência, capacidade de expressão, a coordenação motora, percepção sonora e 

espacial e matemática. 

A linguagem musical também contribui no processo de alfabetização por 

meio de atividades programadas e multidisciplinares, onde a criança assimila o 

conteúdo com brincadeiras de imitação de sons e gestos, rimas e trava línguas por 

exemplo além da atenção e percepção, fortalecendo a memorização, o raciocínio, a 

inteligência e expressão corporal. Essas funções psiconeurológicas envolvem 

aspectos psicológicos e cognitivos, contribuindo de diversas maneiras para 

aquisição dos conhecimentos, ou seja, são as operações mentais que usamos para 

raciocinar. Rosa (1990) afirma que a simples atividade de cantar uma música 

proporciona à criança o treinamento de uma série de aptidões importantes. 

Deste modo é possível que o aluno veja a importância de se olhar para o 

conteúdo que esta música traz, de forma mais ampla e reflexiva. 

 

3.2. INTERDISCIPLINARIDADE 

Deve-se considerar a linguagem musical de forma interdisciplinar. Trabalhar 

a música nas diferentes áreas do conhecimento de forma que se conectem com a 

vivencia dos alunos e possibilite as trocas de experiências, interagindo entre as 

diferentes áreas do saber. O educador deve conduzir suas aulas de forma 

interdisciplinar buscado diferentes caminhos, realidades e desafios para que o aluno 

possa construir novos conhecimentos. 

A utilização da música como recurso para as aulas na educação infantil, é 

vista como um elemento facilitador para o processo ensino-aprendizagem, e essa 

visão é reforçada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais quando afirma que os 
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alunos são capazes de utilizar as diferentes linguagens verbais, musical, 

matemática, gráfica, plástica e corporal como meio para produzir, expressar e 

comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos 

públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação 

(BRASIL, 1998, p.7). 
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4 ASPECTOS FAVORÁVEIS DA MÚSICA DURANTE O PROCESSO DE ENSINO 

E APRENDIZADO 

A linguagem musical faz-se presente para atingir diversos propósitos, como 

a formação de hábitos rotineiros da escola, como por exemplo: lavar as mãos antes 

do lanche, escovar os dentes após as refeições, animar as datas comemorativas 

como dia das mães, dia das crianças entre outros, onde a criança associa por meio 

dos sentidos uma forma de interação com o mundo, através de seu próprio corpo, 

possibilitando o desenvolvimento das habilidades motoras e linguagem oral. 

O prazer de aprender através da música, contribui ao desenvolvimento da 

imaginação, da memória, da atenção e concentração, além de valorizar o respeito 

ao próximo durante o desenvolvimento das aulas. 

A presença da música, enquanto atividade lúdica, entre outros recursos 

utilizados pelo educador, facilita o processo de ensino aprendizagem, uma vez que 

passa a incentivar a criatividade do educando através das várias possibilidades que 

a música oferece. Aplicar a música como aliada à educação também estimula o 

professor a assumir uma postura interativa e dinâmica para envolver o aluno ao 

conteúdo. Por meio de atividades através da música, abre-se um leque de a 

oportunidades para dialogar e debater com os alunos, podendo assim atingir o 

objetivo planejado para determinada atividade, introduzindo os conteúdos 

adequados. 

É possível observar que um dos recursos mais utilizados na Educação 

Infantil é a música, pois também pode-se aprimorar a expressão corporal a partir de 

uma prática interdisciplinar, podendo ser apropriada pelos professores com crianças 

desde os primeiros anos de idade. Em relação à dimensão interdisciplinar, de acordo 

com Medina (2012, p. 437): 

A organização da prática pedagógica de maneira lúdica e interdisciplinar 
poderá contribuir significativamente para ações mais adequadas às 
necessidades e demandas sociais, caracterizadas como espaços e 
ambientes dialógicos. Educar exige conhecimento, firmeza e sensibilidade, 
mas também leveza em ambientes compartilhados com alegria, permitindo, 
dessa forma, que a educação pulse e brilhe com toda a sua intensidade e 
luz diante das possibilidades e sonhos, proporcionando e representando a 
vida em cada aluno ao sorrir. 

A utilização da música na educação infantil é de grande valia, pois o 

ambiente escolar se torna mais agradável e a criança é estimulada cada vez mais a 

aprender brincando, ficando mais à vontade para participar das aulas. Introduzir os 
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conteúdos através da música para as crianças de 0 a 5 anos torna o aprendizado de 

qualquer área de conhecimento ainda mais fácil de ser associado. 

As crianças percebem que durante o aprendizado através da música, existe 

uma interação com os colegas e professor, seja física, emocional e cognitiva que 

traçará seu desenho humano na construção de conhecimentos. Propiciar momentos 

prazerosos favorecendo a interlocução entre aspectos e fatores internos e externos 

poderá permitir o desenvolvimento integral das crianças, de forma dinâmica, 

respeitando o tempo de cada uma delas. 

A música como aspecto lúdico influência de forma positiva no processo de 

ensino aprendizado, tornando-se um integrador, motivador e facilitador deste 

processo. A música introduzida no plano de aula do educador, sugere atividades 

criativas que estimulam o desenvolvimento afetivo e cognitivo da criança, passando 

a ser um excelente recurso estimulador multidisciplinar. 

A comunicação e expressão corporal geradas através das atividades lúdicas, 

utilizando a música como recurso podem ser desenvolvidas de várias maneiras e 

formas na educação infantil. A criança se comunica e se expressa principalmente 

em ambientes que permitem uma atmosfera lúdica e alegre. Ao ouvir a música, se 

expressar e dançar, a criança brinca, relaciona, imagina e cria, expressando seus 

saberes. Segundo Medina (2009, p. 81): 

Os estudos demonstram que há a necessidade de uma educação que 
privilegie todos os aspectos da educação infantil, e que torne a criança apta 
a se relacionar com o mundo e com as pessoas, utilizando da melhor forma 
suas competências. 

Permitir e favorecer ambientes criativos e expressivos é fundamental para o 

desenvolvimento humano, principalmente infantil. Quanto mais experiências 

positivas e seguras a criança tiver, maiores possibilidades para a qualidade humana 

ela terá durante a vida. Toda criança tem saberes que são construídos em suas 

relações e vivências individuais e sociais, onde elas se identificam com o seu meio 

social. A instituição familiar e escolar necessita refletir e discutir sobre os modelos 

que são utilizados pela sociedade e que efetivamente não contribuem de forma 

positiva para o desenvolvimento integral e integrado da criança. 

A música na educação infantil pode ser vista como uma parceria certeira. O 

trabalho realizado com a música pelos educadores possibilita um ambiente leve e 

alegre, permitindo que a criança possa se expressar com maior facilidade, aprender 



 

178 
 

brincando, desenvolvendo o seu vocabulário e contribuindo no processo de 

aprendizagem da escrita e leitura de forma interdisciplinar. O Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (1998) menciona que a música é fundamental 

para o desenvolvimento de uma identidade, pois auxilia na autonomia do indivíduo, 

trabalha imaginação, criatividade, capacidade de concentração, fixação de dados, 

experimentação de regras e papeis sociais, desenvolvem a expressão, o equilíbrio, a 

autoestima, autoconhecimento e integração social (BRASIL, 1998). 

 

4.1 MÚSICA E A LUDICIDADE 

A contribuição da música é um ótimo recurso para o processo de ensino e 

aprendizagem na educação infantil e pode ser inserida em diversas atividades que 

possibilitem o envolvimento do aluno e facilitando assim ao professor a desenvolver 

atividades de forma lúdica nas diversas áreas de conhecimento, destacando à 

importância do aluno em aprender em um contexto que esteja presente a ludicidade, 

transformando a música em parte do cotidiano da vida escolar do aluno durante 

essa etapa. Desta forma permitirá que a criança desenvolva uma aprendizagem 

significativa e prazerosa através com uma combinação planejada da música com 

jogos e brincadeiras. 

Mediante a ludicidade é possível permitir que a criança descubra diferentes 

fontes de conhecimento e de convívio em sociedade, pois a ludicidade permite que a 

haja uma liberdade emocional necessária para que a criança explore e experimente 

um mundo que está em fase de descoberta, de forma natural. 

Por intermédio da música em conjunto dos jogos e brincadeiras, o professor 

pode exploras todas as possibilidades por meio da ludicidade, possibilitando que a 

criança construa seu próprio conhecimento através da sua imaginação, por isso é 

indispensável que os adultos estimulem e respeitem esse momento da criança. 

Na educação infantil é possível trabalhar a música de várias formas lúdicas 

de forma prazerosa e benéfica, onde os materiais de apoio podem ser diversos, 

confeccionados com materiais reciclados, sem a necessidade de dispor de materiais 

caros. Para que isso seja possível, depende apenas do conhecimento e criatividade 

do educador, para elaborar e desenvolver atividades estimulantes para que o aluno 

possa vivenciar o processo ensino aprendizado em um contexto de fácil acesso. 
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A ludicidade é um fator indispensável na construção do conhecimento da 

criança. Aprender de forma divertida e prazerosa possibilita esse processo de forma 

mais efetiva e assim o professor atinge seus objetivos com os resultados esperados. 

A linguagem musical associada à ludicidade nas atividades pedagógicas 

contribui, de maneira especial, para a estruturação de novas ideias e concepções. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho de conclusão de curso buscou apresentar e compreender os 

aspectos favoráveis de utilização da música como recurso na prática pedagógica, 

podendo assim proporcionar aulas mais prazerosas às crianças na educação infantil, 

bem como sua contribuição para a socialização das crianças ao oportunizar 

diferentes formas de interação da música com os demais eixos de trabalho. 

Também foram destacadas neste estudo a maneira que a música pode ser 

trabalhada nas salas de aula da educação infantil e buscou entendimento do 

significado da música enquanto ferramenta pedagógica, onde a música deve ser 

trabalhada de forma articulada com brincadeiras e diferentes ações, sempre 

devidamente planejada pelo professor para que permita atingir os objetivos previstos 

para determinada aula. 

Foi possível observar que com base nas atividades desenvolvidas pelos 

professores no cotidiano da educação infantil e das experiências pessoais das 

crianças com a música, permite nascer uma prática pedagógica que contemple a 

música como um recurso relevante, que venha a colaborar com o trabalho e o 

desenvolvimento da criança. 

É importante ressaltar que para ocupar a função de educador é preciso que 

as ações sejam significativas e façam sentido para o grupo atendido, com ações 

articuladas entre os conhecimentos teóricos, conhecimento de vida dos alunos e dos 

conhecimentos apropriados durante as práticas pedagógicas para a efetivação das 

ações educativas. 
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