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APRESENTAÇÃO 

 

Você já sentiu isso? 

Aquele frio na barriga e o coração batendo mais forte? 

É com grande prazer e após razoável esforço que apresento a vocês, de forma 
digital, o livro "NEOGRAFIAS – Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia", de 
autoria dos alunos e alunas da Universidade UNIDERP. Neste livro os autores 
realizam o sonho de demonstrarem e defenderem suas ideias e sonhos acerca do 
que vislumbram e acreditam da profissão.  

Este é um livro necessário. Um livro alimentado na ação e na reflexão. 

Os alunos e alunas ao publicarem seu Trabalho de Conclusão de Curso, submetem 
sua pesquisa ao crivo de seus pares e em alguns momentos também aos seus 
ímpares, permitindo, assim, que a comunidade acadêmica possa avaliar, estudar e, 
principalmente, discutir e tentar replicar as descobertas da pesquisa. 

A produção acadêmica é uma parte importante e de muito prestígio, e a maneira 
ideal de um estudante enriquecer ainda mais a sua formação. 

Este é um livro com imenso valor para a formação de cada autor e, estando em 
forma digital torna mais fácil a sua consulta e utilização pela sociedade. Além disso, 
a sua digitalização tornará possível que pessoas, de onde estiverem, possam tomar 

conhecimento desta obra valiosa. 

O importante é que o mundo valorize esse tipo de trabalho e perceba como o 

trabalho científico contribui para a formação do indivíduo e da sociedade em geral. 

 

Fabiane Gomes da Silva de Lima 
Coordenadora do Curso de Letras, Matemática e Pedagogia  
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: SUA IMPORTÂNCIA NO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM E AS DIFICULDADES 

ENCONTRADAS PELOS PROFESSORES PARA A SUA APLICAÇÃO 
Rochanne Rodrigues Santos Sadakane 

 

RESUMO 

 

Trabalho abordando a importância da ludicidade na educação infantil, e as 

dificuldades enfrentadas pelos professores, especialmente da rede pública de 

ensino, em promover às crianças um ambiente propício a essas práticas. O 

problema de pesquisa se centrou nos impactos positivos podem trazer as 

brincadeiras, jogos e a dança no currículo da educação infantil, e quais as principais 

dificuldades em sua implantação pelos professores. Foi o objetivo principal 

compreender os principais benefícios da ludicidade na educação infantil e as 

dificuldades para a sua implantação. A pesquisa se justifica pela importância da 

educação infantil no desenvolvimento das crianças que serão destinadas ao Ensino 

Fundamental. A metodologia adotada para a pesquisa será bibliográfica, diante do 

objetivo de refletir sobre os benefícios da ludicidade e as dificuldades encontradas 

pelos professores em sua proposta. Para a pesquisa dos artigos científicos, foi 

utilizado o Portal Google Acadêmico, centrado em produções publicadas em 

periódicos científicos. Os descritores da pesquisa foram “Ludicidade”, “Educação 

Infantil” e “Aprendizagem”, sendo escolhidos, preferencialmente, artigos publicados 

em português entre os anos de 2002 e 2017. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Aprendizagem. Ludicidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho vem abordar a importância da ludicidade na educação 

infantil, e as dificuldades enfrentadas pelos professores, especialmente da rede 

pública de ensino, em promover às crianças um ambiente propício a essas práticas. 

O lúdico nem sempre é observado como algo fundamental pelos gestores e 

educadores, embora ele tenha um papel importante no desenvolvimento da criança, 

sendo ressaltado por diversos autores, como Piaget (1967) e Friedmann (1996), 
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como elemento que atua de forma decisiva na formação de redes neurais e no 

desenvolvimento intelectual e motor. 

Trabalhar o lúdico também permite que as crianças encontrem diversão no 

ambiente escolar, o que ajudará no processo de interação e da relação de confiança 

entre professor e aluno, favorecendo o processo ensino-aprendizagem. Pela 

ludicidade, as crianças melhor imergem nas atividades propostas, obtendo melhores 

resultados. 

Assim, a pesquisa científica consistirá na investigação sobre as vantagens 

da abordagem lúdica na educação infantil, e como podem os professores utilizar os 

recursos disponíveis, aplicando jogos como forma de educação. 

O problema de pesquisa se centrou na seguinte pergunta: que impactos 

positivos podem trazer as brincadeiras, jogos e a dança no currículo da educação 

infantil, e quais as principais dificuldades em sua implantação pelos professores? 

Foi o objetivo principal compreender os principais benefícios da ludicidade 

na educação infantil e as dificuldades para a sua implantação. Foram, também, 

objetivos: conceituar a ludicidade e seus impactos na educação infantil; abordar as 

limitações de espaços e recursos na rede pública de ensino; e apontar caminhos 

alternativos para que professores possam, a despeito das dificuldades, adotar a 

ludicidade na educação infantil. 

A pesquisa se justifica pela importância da educação infantil no 

desenvolvimento das crianças que serão destinadas ao Ensino Fundamental. 

Quando maior o seu desenvolvimento nessa primeira etapa educacional, mais 

preparadas estarão para os conteúdos do Ensino Fundamental. A ludicidade, 

associando aprendizagem e brincadeira, é uma importante forma de abordagem 

com crianças tão pequenas. Assim, é importante a pesquisa e a produção de 

conhecimento na área. 

A metodologia adotada para a pesquisa será bibliográfica, diante do objetivo 

de refletir sobre os benefícios da ludicidade e as dificuldades encontradas pelos 

professores em sua proposta – logo, a investigação a respeito de um problema. Para 

a coleta de dados, serão utilizadas, principalmente, fontes bibliográficas, resultado o 

trabalho em uma revisão de literatura. 

O trabalho é importante para o meio acadêmico por debater a questão da 

ludicidade, um tema fundamental na pedagogia contemporânea. Apresentar uma 
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revisão bibliográfica permitirá trazer aos educadores uma fonte de pesquisa para 

sua atuação, uma vez que um dos maiores problemas na área é a falta de material 

teórico. 

Para a pesquisa dos artigos científicos, foi utilizado o Portal Google 

Acadêmico, centrado em produções publicadas em periódicos científicos. Os 

descritores da pesquisa serão “Ludicidade”, “Educação Infantil” e “Aprendizagem”, 

sendo escolhidos, preferencialmente, artigos publicados em português entre os anos 

de 2002 e 2017. 

O trabalho foi dividido em três capítulos principais: o primeiro, abordando a 

educação infantil moderna e o elemento lúdico; o segundo, discorrendo sobre a 

educação infantil no Brasil e novas perspectivas; e o terceiro, por fim, abordando 

estudos sobre as principais dificuldades dos professores e projetos de sucesso na 

área. 
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2 O ELEMENTO LÚDICO NA EDUCAÇÃO 

 

2.1 A EDUCAÇÃO INFANTIL MODERNA 

A educação infantil moderna consolidou-se ao longo do século XX com base 

em diversos autores que analisaram o desenvolvimento, em sua maioria, como 

resultado da interação com o meio e as oportunidades colocadas diante da criança. 

Com o intuito de compreender suas teorias e os métodos modernos, discutir-se-á, 

nos parágrafos seguintes, cinco deles: Vygotsky, Montessori, Wallon, Piaget e 

Freire. 

Vygotsky se dedicou principalmente à psicologia, sendo o fundador da 

psicologia histórico-cultural soviética. Vygotsky compreendia a linguagem e seus 

sinais como instrumentos, construções da mente humana, mediando a relação do 

homem com a realidade. O desenvolvimento, segundo o estudioso, é radicalmente 

transformado após o conhecimento da linguagem, tomando novos rumos na 

construção da mente (TOASSA, 2008). 

Dentre suas influências na pedagogia moderna, há o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, tratando da diferença entre o que a criança realiza 

sozinha e o que ela é capaz de realizar, desde que com auxílio, determinando a 

intervenção e a aplicação de atividades. 

Conforme Toassa (2008), Vygostsky também estabeleceu relação entre 

pensamento e linguagem, compreendendo funções mentais como sistemas 

funcionais, sem localização específica no cérebro, um entendimento que concorda 

com a atual neurociência. 

Os conceitos de Zona de Desenvolvimento Proximal e a relação entre o 

pensamento e a linguagem influenciam bastante a utilização do lúdico na educação, 

com brincadeiras e jogos como formas de aprendizado. 

O Método Montessori, por sua vez, preconiza que uma escola deve possuir 

um ambiente organizado e atraente, o agrupamento de alunos conforme suas idades 

e a atuação do professor como guiam, pouco interferindo com o grupo. Segundo, 

ainda, seu método, cabe ao aluno escolher o que mais desperta seu interesse, 

havendo ênfase na aprendizagem ativa e social, ao invés da memorização (SILVA, 

1991). 
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O Método Montessori ainda é bastante influente no mundo ocidental, e 

também é uma das bases do lúdico na aprendizagem, sobretudo na adoção de 

atividades nas quais a criança escolhe livremente os brinquedos e jogos que usará 

em classe. 

O trabalho de Wallon, citado por Galvão (1999), consiste em uma teoria que 

reconhece o desenvolvimento do pensamento com base orgânica, mas também 

admite que o meio é bastante influente, considerando o homem resultado de 

influências tanto sociais quanto fisiológicas. O sistema nervoso, portanto, não é o 

bastante para o desenvolvimento cognitivo, sendo apenas um dos elementos 

envolvidos nesse processo. 

Em sua ideia de desenvolvimento, o indivíduo emerge de um estado de 

imersão social, passando a se distinguir do meio e identificar seus próprios motivos, 

vendo-se como algo alheio ao mundo exterior. Conforme Galvão (1999), Wallon 

concluiu que um comportamento antigo não é extinto quando surge um novo, mas 

sim assimilado pelo recém-adquirido. 

Ele dividiu o desenvolvimento em cinco estágios: o impulsivo-emocional, do 

nascimento até o primeiro ano de vida, centrado nas emoções; o sensório-motor, até 

o terceiro ano, com predominância da inteligência e do mundo externo, com 

pensamento prático; o do personalismo, dos três aos seis anos de idade, com 

formação da personalidade; o categorial, com desenvolvimento da memória e 

atenção voluntárias, dos seis aos onze anos; e, por fim, o da adolescência, que 

completa o desenvolvimento até a idade adulta, com diversos conflitos, 

autoafirmação e surgimento da sexualidade. 

Com base no trabalho de Wallon, é possível reconhecer que, com base na 

influência do meio sobre o aprendizado, toda atividade é importante para o 

desenvolvimento, inclusive brincadeiras e jogos, reconhecendo a importância do 

lúdico no aprendizado. Isso, somado aos já citados Vygotsky e Montessori, 

demonstra que é reconhecida a importância do meio no desenvolvimento da criança, 

e que brincadeiras e jogos possuem importante papel nesse processo. 

Em seu trabalho teórico, Piaget propôs quatro estágios de desenvolvimento 

cognitivo no ser humano: o sensório-motor, o pré-operacional, o operatório concreto 

e o operatório formal, partindo da ação puramente sensorial ao raciocínio lógico-

cognitivo. Na educação, sua contribuição, com base na Teoria dos Estágios, atuou 
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contra o ensino tradicional, baseado na autoridade, evitando a repetição e a 

memorização, encarando tal educação como bancária, uma vez que o professor 

deposita os conhecimentos nos alunos e os saca mais tarde, na prova (LIMA, 1980). 

Diversas propostas de melhorias na educação surgiram com base nos 

estudos de Piaget, havendo modificação na ideia sobre a construção do 

conhecimento. A adoção de elementos lúdicos e da interdisciplinaridade se baseiam 

também nas propostas de Piaget, confrontando o ensino tradicional. 

O brasileiro Paulo Freire destacou-se como educador, pedagogo e filósofo, 

tendo desenvolvido a Pedagogia do Oprimido, defendendo, ao invés da aplicação 

pura do método, o diálogo, mesmo com as pessoas simples. Freire desenvolveu seu 

método e o testou em 1961, alfabetizando 300 cortadores de cana em 45 dias, o que 

motivou o governo de João Goulart a disseminar seu método pelo país (GADOTTI, 

1989). 

Em sua pedagogia, Freire retoma a educação bancária de Piaget, propondo 

uma pedagogia como prática de liberdade. A antidialogia, em sua visão, vale-se de 

algumas ferramentas por parte das elites para manterem os oprimidos na ignorância, 

dentre elas: o paternalismo, a divisão para manter a opressão, a manipulação e a 

invasão cultural. 

Assim, Freire compreende a dialogia como forma de libertação dos 

oprimidos, conduzindo ao diálogo, propondo a organização e a síntese cultural. Os 

educadores devem ser revolucionários, conscientizando as pessoas sobre a 

ideologia opressora, de modo que possam libertar essa classe (GADOTTI, 1989). 

Adotar aulas diferenciadas, portanto, é uma forma de colocar em prática as 

teorias de Paulo Freire, utilizando elementos lúdicos como forma de promover o 

diálogo e trazer uma significativa experiência de ensino-aprendizagem. 

 

2.2 O CURRÍCULO, O LÚDICO E O DESENVOLVIMENTO 

O currículo é o estabelecimento das disciplinas ensinadas em sala. Em 

primeiro lugar, pode-se acreditar tratar apenas de questões de formação; contudo, o 

ser humano se molda conforme o meio e seus aprendizados, o que significa que o 

currículo é um instrumento social e tem a capacidade de moldar gerações e atuar na 

absorção de valores por parte de um povo inteiro. 
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A instituição de um currículo não só é um momento decisivo dentro de uma 

política educacional, como pode sofrer influências de governos e interesses de 

particulares. Como forma de justificar sua dominância e de evitar movimentos sociais 

e questionamentos, lideranças podem se valer de seu poder formador de opiniões, 

precavendo-se contra cobranças por parte da sociedade. 

O termo “currículo” vem do latim scurrere, correr, e sua relação com o 

histórico de temas estudados se desenvolveram no início da era moderna, pelo 

espanhol Juan Luis Vives. Inicialmente, empregava os graus de estudo em 

universidades, compreendendo o bacharelado como primeiro grau, e depois 

podendo se desenvolver em escolas superiores, como teologia, direito e medicina. 

Era comum que a escolarização superior se destinasse apenas a filhos de famílias 

com boa renda, enquanto o segundo grau, com orientação mais prática, era a 

escolarização máxima dos filhos de classes mercantis. No início do século XX, por 

fim, a palavra curriculum migra da Europa para os EUA, e passa a significar as 

matérias principais de um Certificado Escolar (MORAES; ESPINOZA, 2014). 

O currículo é um conceito que emergiu do campo dos estudos educacionais, 

definindo quais conhecimentos devem compor as matérias estudadas, de modo a 

nortear o processo de elaboração de políticas pedagógicas, facilitando a definição 

de objetivos na composição das disciplinas a serem estudadas. Sua evolução 

formulou a escola moderna. 

Conforme Young: 

[...] produzimos conhecimento o tempo todo, geralmente tácito, raramente 
codificado ou escrito, e às vezes lembrado, outras vezes, não. [...] No 
sentido amplo dos termos, esses tipos de aprendizado são atividades 
epistêmicas ou de produção de conhecimento, embora o conhecimento que 
gerem esteja sempre ligado a lugares, contextos e pessoas específicas. É 
um conhecimento útil, e até necessário, para levar nossas vidas adiante, 
mas não é suficiente nas sociedades modernas. E é por isso que temos 
escolas e currículos: para armazenar e disponibilizar o conhecimento 
especializado de que nossos ancestrais não precisavam e que não tinham 
descoberto (YOUNG, 2014, s/p). 

Deste modo, o currículo envolve a concretização de fins sociais e culturais, 

refletindo um modelo educativo. Dentre as teorias do currículo, há as tradicionais, 

que envolvem ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, 

planejamento, eficiência e objetivos; as críticas, que envolvem ideologia, reprodução 

cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações de produção, 

emancipação, libertação, currículo oculto e resistência; e as pós-críticas, que 
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envolvem identidade, diferença, subjetividade, significação, saber, representação, 

cultura, gênero, raça, etnia, poder, sexualidade e multiculturalismo. 

As teorias tradicionais se preocupavam com a transmissão de conteúdos, 

enquanto as críticas, por sua vez, discordavam desse modelo, enfatizando questões 

sociais e o estímulo ao livre pensamento e à criatividade. As pós-críticas, por fim, 

vieram posteriormente, estimuladas pela diversidade, e nesse ponto surge a 

discussão sobre o elemento lúdico (MORAES; ESPINOZA, 2014). 

O desenvolvimento da criança na educação infantil é pautado por suas 

relações com o meio e com outras pessoas. Assim, os professores devem se 

orientar e conduzir a sua didática como forma de criar situações que estimulem 

essas crianças, valendo-se de pesquisas realizadas na área e de seu conhecimento 

adquirido no curso. 

A construção do conhecimento, por parte da criança, é definida por Piaget 

(1967) como resultado de suas interações com o mundo. Diálogos, descobertas, 

brincadeiras e jogos impactam severamente no desenvolvimento da criança, 

conforme ela constrói as bases que fundamentarão o seu aprendizado por toda a 

vida. Sua personalidade possui íntima relação com sua atividade lúdica, de modo 

que o jogo faz com que ela compreenda o significado das regras e o seu valor na 

vida adulta. 

O jogo, por vezes, é encarado como uma brincadeira qualquer, mas há 

diferenças fundamentais entre ele e qualquer outra brincadeira desregrada. A 

brincadeira é uma expressão livre da criança, que deixa fluir sua imaginação e age 

com base nela. 

Embora o jogo tenha espaço para a imaginação – e, na verdade, ela 

também seja importante enquanto se joga –, tudo é delimitado por regras, que 

determinam o que pode e o que não pode ser feito. Deste modo, o jogo é encarado 

como um desafio, com metas, o que eleva a concentração em busca do resultado 

esperado (SILVA; GONÇALVES, 2010). 

Em geral, a criança encara o jogo como uma espécie de brincadeira, já que 

o que ela busca é se divertir por meio dessa atividade. Não obstante, havendo 

competição e objetivos a cumprir dentro de um jogo, inevitavelmente a criança passa 

a levá-lo a sério, buscando resolvê-lo e/ou vencê-lo, o que só será possível com um 

bom desempenho. 
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No jogo, portanto, a criança imerge na atividade, assim como um 

pesquisador científico se dedica ao seu trabalho – por essa analogia, é possível 

perceber a importância do jogo na formação da personalidade de uma criança. 

Conforme Velasco (1996), o comportamento da criança no meio de uma 

atividade lúdica auxilia o educador a compreender a sua personalidade, suas 

dificuldades e suas aptidões, facilitando o desenvolvimento e a aplicação do plano 

pedagógico. 

Deste modo, o brinquedo é uma espécie de representação da vida em 

sociedade e do contato com o mundo, sendo o jogo uma oportunidade de a criança 

compreender e se preparar para exercer o papel de adulto. 

Piaget (1967) justifica a adoção de atividades lúdicas no processo de ensino- 

aprendizagem pela possibilidade de auxiliar na construção de conhecimento por 

parte da criança, estimulando o seu desenvolvimento sensório-motor – sobretudo no 

período pré-operatório, que vai dos dois aos sete anos de idade, em média. 

As estruturas mentais são elaboradas e desenvolvidas desde o nascimento, 

e o estímulo é muito importante para isso. A concepção das crianças sobre o tempo 

e o espaço em muito se deve aos objetos que elas manipulam e às atividades que 

elas realizam, tanto jogos com miniaturas e tabuleiros, quanto jogos envolvendo 

exercícios físicos, como esportes e dança. 

O espaço escolar é marcado pela ludicidade, ainda que de forma não 

planejada. Existem exercícios do Ensino Fundamental e Ensino Médio que se 

apresentam como jogos, devendo haver o cumprimento de certas regras para a sua 

resolução – como os problemas matemáticos. Com crianças, os jogos devem ser 

utilizados desde cedo com o propósito pedagógico, ainda que a realidade das 

escolas – especialmente da rede pública de ensino – muitas vezes não possibilite. 

Friedmann (1996) entende que, além do trabalho de propiciar terreno fértil 

para as crianças, os jogos também as divertem, permitindo a associação do 

ambiente escolar com o prazer. Além disso, elas são colocadas diante de situações 

e sentimentos que deverão aprender a aceitar e superar, como frustração, 

dificuldade e outros. 

O desenvolvimento da função motora, por parte da criança, permita que ela 

possa interagir de forma direta com outras crianças, com os adultos e com meio, 

como um todo. 
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Deste modo, há um incentivo e uma facilitação para o conhecimento sobre o 

mundo, acentuando-se a curva do desenvolvimento, pois ela própria cria muito mais 

oportunidades de aprendizagens diárias. O desenvolvimento motor, deste modo, é 

importantíssimo no aprendizado (GONZALES, 2006). 

Considerando o papel do desenvolvimento motor no aprendizado, a 

ludicidade também pode se valer de atividades físicas, e nesse ponto se destaca os 

jogos que utilizam o corpo, brincadeiras com regras, como pega-pega, pique- 

esconde e, sobretudo a dança. 

Quando a criança é levada a relacionar música com expressão corporal, 

conhecendo regras de ritmo, aprendendo coreografias e devendo executá-las da 

forma correta, trata-se de um evento lúdico que correlaciona diversos sentidos, 

expressão e coordenação motora (BARNABÉ, 2001). 

É importante que os professores consigam se valer dos recursos disponíveis 

para abordarem a ludicidade, adotando tanto jogos quanto música, que, na opinião 

de Oliveira (2006), trata-se de uma atividade que dificilmente pode ser igualada a 

outra na interação entre funcionalidades do corpo, propiciando grande 

desenvolvimento. 

A linguagem também é um elemento lúdico importante, seja ela oral ou 

escrita. Ela é uma ferramenta essencial para o convívio social e o exercício de 

diversas práticas em sociedade. Assim, sua aprendizagem, na infância, permite que 

as crianças melhor interajam e amplifiquem o seu potencial e sua conectividade com 

os outros. 

As histórias infantis são um gênero literário de grande valia no ensino da 

linguagem oral e escrita, uma vez que são simples para serem compreendidas por 

crianças, possuem um fundo moral e geralmente trazem personagens cativantes 

com os quais os pequenos se identificam. Essa vivência ajuda a criança a 

interiorizar significados e a construir sua base que permitirá dominar a linguagem. 

Dias (2011) considera o trabalho com a linguagem uma pedra basilar da 

educação infantil, uma vez que ele permite a articulação de ideias, a significação das 

coisas e a própria formação do sujeito. É por meio do desenvolvimento da linguagem 

que a criança se torna capaz de expor suas ideias, de entender as ideias dos outros 

e de construir o conhecimento e elaborar o pensamento. 
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Na educação infantil, devem ser construídas atividades que possibilitem, 

gradualmente, o aprendizado da língua oral e da língua escrita, permitindo que as 

crianças avancem nesse conhecimento (MELLO; MILLER, 2008). A comunicação é 

uma faculdade importantíssima para a vida em sociedade, e diversas outras 

capacidades cognitivas evoluem a partir do domínio da linguagem. 

Dentre os principais gêneros textuais utilizados na educação infantil, há 

contos, lendas, histórias infantis, parlendas, rodas de conversa, poemas, pinturas, 

revistas, jornais, cartas e trava-línguas. 

Trabalhar a ludicidade na educação infantil, portanto, é uma necessidade, 

impactando bastante no desenvolvimento da criança e possibilitando uma série de 

abordagens. É fundamental que os educadores compreendam sua importância e 

encontrem formas de tornar o ambiente da educação infantil mais agradável e mais 

propício ao aprendizado e à interação com as crianças. 
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3 EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Os obstáculos que existem acerca de área da educação da criança são 

muitos, e vão desde a parte estrutural até a elaboração de atividades voltadas para 

educação bem como o desenvolvimento de professores e todos que nela participam, 

sendo que muitos desses obstáculos têm origem na própria evolução da educação 

no Brasil. 

No decorrer do tempo, a educação infantil no Brasil se transformou e teve 

uma variedade de objetivos como preparatório para se alfabetizar, assistência social 

e desenvolvimento total e integral do jovem (NUNES, 2009). 

Diferente de outras culturas, como a europeia, se fomentou no Brasil a 

criação de organizações, creches e demais instituições com o intuito de auxiliar as 

genitoras que tinham que trabalhar pelo sustento, bem como aquelas mães que não 

contavam mais com ajuda do marido nem da família. 

Outro aspecto que contribuiu bastante para o começo dessas instituições foi 

fomento para a criação de algo que pudesse aportar os órfãos que foram deixados 

por seus familiares, e mesmo tem auxílio no aspecto social, visavam esconder 

aqueles que não se enquadravam nas etiquetas sociais, como as esposas sem o 

cônjuge. 

Isso se baseava no fato de que esses jovens “[...] eram sempre filhos de 

mulheres da corte, pois somente essas tinham do que se envergonhar e motivo para 

se descartar do filho indesejado” (RIZZO, 2003, p. 37). 

Sendo o papel do homem, fundamentar a parte central da família nesta 

sociedade patriarcal, o objetivo dessas instituições era criar uma saída e alternativa 

para que os mesmo evitassem e não assumissem os seus deveres como pais. 

Por se tratar de uma época em que simplesmente não se cogitava nenhum 

direito a criança e ao adolescente, a mesma era “[...] concebida como um objeto 

descartável, sem valor intrínseco de ser humano” (RIZZO, 2003, p. 37). 

De forma que, essas situações e aspectos degradantes, acordaram a 

sociedade para ter uma perspectiva mais empática com essas crianças, de modo a 

permitir uma nova realidade para tais, dentro de um contexto mais aprazível, 
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evitando-se muitas das dificuldades encontradas, como a desnutrição e elevada taxa 

de morte. 

Com essa visão, e este “[...] problema, que a criança começou a ser vista 

pela sociedade e com um sentimento filantrópico, caritativo, assistencial é que 

começou a ser atendida fora da família” (DIDONET, 2001, p. 13). 

Durante muito tempo o dever de proporcionar o acesso da criança a 

educação, esteve sob a tutela da família, pois ali a criança aprendia aspectos da 

cultura e sociedade de modo geral. De maneira distinta da Europa, o Brasil deu 

início a criação destas instituições para o auxílio das mães que tinham que trabalhar 

para trazer o sustento para o lar. 

No período precedente a Proclamação da República observa-se iniciativas 
isoladas de proteção à infância, muitas delas orientadas ao combate das 
altas taxas de mortalidade infantil da época, com a criação de entidades de 
amparo. Ademais, a abolição da escravatura no Brasil suscitou, de um lado, 
novos problemas concernentes ao destino dos filhos dos escravos, que já 
não iriam assumir a condição de seus pais, e, de outro, concorrer para o 
aumento do abandono de crianças e para a busca de novas soluções para o 
problema da infância, as quais, na verdade, apresentam apenas uma “arte 
de varrer o problema para debaixo do tapete”: criação de creches, asilos e 
internatos, vistos na época como instituições assemelhadas e destinadas a 
cuidar de crianças pobres (OLIVEIRA, 2007, p. 92). 

Assim, foi fundamentado neste sofrimento e anseio que a figura da criança 

passou a ter uma visão mais importante para a sociedade, sendo que ela 

necessitava ser auxiliada mesmo que de maneira humanitária, 

Como Didonet (2001) relata, era corriqueiro que as famílias menos 

abastadas, sem os meios para bancarem por babás para as crianças, deixassem as 

mesmas solitárias ou a mercê das organizações que os aceitassem. 

Com a sugestão e inferência da Europa e dos americanos, o Brasil recebeu 

as instituições pré-escolares com grande entusiasmo. 

Oliveira (2007, p.92) nos relata: 

A ideia de “jardim de infância”, todavia, gerou muitos debates entre os 
políticos da época. Muitos criticavam por identificá-la com as salas de asilo 
francesas, entendidas como locais de mera guarda das crianças. Outros a 
defendiam por acreditarem que trariam vantagens para o desenvolvimento 
infantil sob a influência da escola novistas. 

Devido à evolução histórica e processos como a revolução industrial e 

urbano que chegaram ao Brasil, a mulher teve maior adesão e colaboração ao 

mercado laboral que se desenvolveu exponencialmente, sendo as instituições que 



 

19 
 

abrigassem as crianças destas mulheres cada vez mais requisitadas por mulheres 

de todas as classes e níveis sociais. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aprovada em 1961 (Lei 

4024/61) veio como ponto incisivo na história, bem como entrou em detalhes sobre 

as expectativas criadas com o surgimento das creches e pré-escolas, ou seja, a 

adequação e inserção destas no sistema vigente de ensino (DIDONET, 2001). 

De forma que fica evidente que o fomento e incentivo para se adequar e 

alterar as leis, para que todos tivessem possibilidade e garantia ao ensino, foi se 

iniciar a partir da década de 70. 

Assim, o Brasil levou mais de cem anos, para que os governantes 

realizassem esforços para que os jovens e crianças tivessem garantia ao acesso a 

educação, ponto essencial, para a criação de um legado para o futuro bem como 

desenvolvimento geral do povo brasileiro (DIDONET, 2001). 

Oliveira (2007, p.110) observa: 

Nem tudo era harmonioso nesse processo. Enquanto discursos 
compensatórios ou assistencialistas continuavam dominantes no trabalho, 
nos parques que atendiam filhos de operários e nas creches que cuidavam 
das crianças de famílias de baixa renda, propostas de desenvolvimento 
afetivo e cognitivo para as crianças eram adotadas pelos jardins de infância 
onde eram educadas as crianças de classe média. 

Com o aumento populacional e devido à grande busca por instituições pré- 

escolares que abrigassem essas crianças, a Assembléia Constituinte permitiu que 

estas instituições fossem incluídas, no caso das creches e jardins, dentro do 

processo e sistema de ensino por meio da Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 208, o inicio IV: “[...] O dever do Estado para com a educação será efetivado 

mediante a garantia de oferta de creches e pré-escola as crianças de zero a seis 

anos de idade” (BRASIL, 1988, s/p). 

Assim com o advento desta Lei, as creches que antes eram ligadas ao 

assistencialismo passaram a ter função educativa, sendo o fundamento norteador 

que estas educassem as crianças e não apenas vigiassem ou cuidassem. 

Com grande relevância, sendo o Estatuto da Criança e do Adolescente muito 

mais que um dispositivo, Ferreira (2000, p.184) explica o porque: 

Inseriu as crianças e adolescentes no mundo dos direitos humanos. O Eca 
estabeleceu um sistema de elaboração e fiscalização de políticas públicas 
voltadas para a infância, tentando com isso impedir desmandos, desvios de 
verbas e violação dos direitos das crianças. Serviu ainda como base para a 
construção de uma nova forma de olhar a criança: uma criança com direito 
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de ser criança, direito ao afeto, direito de brincar, direito de querer, direito de 
não querer, direito de conhecer, direito de sonhar. Isso quer dizer que são 
autores do próprio desenvolvimento. 

Aspectos este que colabora para a promulgação da nova LDB, Lei 9394/96, 

que regulamenta a educação as crianças como começo e parte fundamental do 

processo de educação, vitória esta que exaltou as crianças acima de uma 

perspectiva apenas de assistência social; 

Oliveira (2007, p.110) explana sobre esta normativa: 

Essa lei propõe a reorganização da educação brasileira em alguns pontos. 
Amplia o conceito de educação básica, que passa a abranger a educação 
infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Expande o conceito de 
educação vinculando o processo formativo ao mundo do trabalho e a prática 
social exercida nas relações familiares trabalhistas de lazer e de 
convivência social. Aumenta as responsabilidades das unidades escolares 
(incluindo creches e pré-escolas) e determina que os sistemas de ensino 
garantam graus progressivos de autonomia pedagógica, administrativa e de 
gestão financeira a suas unidades escolares. Estimula ainda a participação 
dos profissionais da educação a elaboração do projeto pedagógico da 
escola e a participação da comunidade em conselhos da instituição 
educacional. Ela ainda atribuiu flexibilidade ao funcionamento da creche e 
da pré- escola permitindo a adoção de diferentes formas de organização e 
práticas pedagógicas. 

Esses parâmetros associam a educação e o cuidado com a criança como 

dois elementos inseparáveis e prega a ideia que a criança é um protagonista que 

tem interação com o mundo por intermédio do mundo lúdico sejam brincadeiras ou 

jogos ou objetos. 

Nesta linha de pensamento, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação infantil, enfatizou que o processo de aprendizagem das crianças de 0 a 5 

anos deve contemplar o crescimento e desenvolvimento total da criança, para que a 

mesma tenha possibilidade de estruturação de conteúdo e desenvolvimento de seu 

potencial máximo bem como seus direitos básicos (BRASIL, 1998). 

Mesmo que muitos anos tenham se passado após a promulgação desta 

normativa, ainda existe e se possibilita um caráter de assistencialismo, bem como a 

inclusão da criança na creche um desafio para aqueles com condições ou nível 

social mais baixo. 

Mesmo se tendo avançado muito no processo educativo, a estrada e 

caminho a percorrer é longo visto que o dia a dia é cheio de percalços e obstáculos, 

sendo um grande desafio para o professor elaborar o plano desse projeto, em 

especial no que infere as metodologias de ensino e o dia a dia das crianças. Mas, o 
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mais relevante neste processo e evolução da aprendizagem e do ensino é que 

essas crianças não sejam contempladas apenas pelos regulamentos e leis 

desenvolvidos para garantir seus diretos, mas também pelo próprio meio onde 

coexistem ou seja a sociedade de modo geral. 

 

3.2 PERSPECTIVAS ATUAIS 

Desde seu nascimento, a criança precisa de acompanhamento, tanto para 

cuidar como para ensiná-la, pois é a partir de tal início que a mesma irá se 

desenvolver e aprender a conviver em sociedade. 

Resultado de uma vida cheia de compromisso, ou seja, a vida como ela é 

atualmente, a inserção da mãe na vida laboral trouxe mudanças no seio familiar ou 

sua estrutura e a elevação do aparecimento das instituições destinadas à educação 

infantil fica evidente nas grandes áreas urbanas. Sobre esta situação Oliveira (2007, 

p. 27) realça esta situação: 

Seu ingresso em uma instituição de caráter educativo o fará experimentar, 
forçosamente e de forma sistemática, situações de interação distintas das 
que vive com sua família. Ao separar-se de sua mãe/pai, para interagir com 
outros adultos e compartilhar o mesmo espaço e brinquedos com outras 
companhias vai conviver com ritmos nem sempre compatíveis com o seu e 
participar de um universo de objetos ações e relações cujo significado lhe é 
desconhecido. 

O processo educativo das crianças vem se transformando no Brasil, por 

meio de um extenso período de implementações. As instituições que anteriormente 

tinham a responsabilidade da etapa inicial do processo de ensino assumindo 

funções de assistencialismo, atualmente, assumem um papel que engloba o “todo” 

na educação. De modo que, professores e especialistas na área, atualmente, 

assumem a relevância da escola no crescimento e desenvoltura total nos primeiros 

estágios ou fases da vida da criança e enfatiza esta experiência e vida escolar como 

parte vital deste processo de aprendizagem. 

Com a regulamentação adequada, como bem estabelecida pela Lei 9394/96, 

o atendimento das crianças até três anos por creches e no ensino pré-escolar até os 

cinco anos, foi incluído como parte do sistema básico escolar. Desta forma, a 

convivência em grupo e no meio social foi introduzida mais cedo na vida destas 

crianças bem como inserção antecipada no sistema educacional (BRASIL, 1996). 

Notoriamente, o elevado grau de estímulos e incentivos que existem na 

atualidade, tem resultados negativos para o crescimento saudável do jovem e da 
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criança, pois os mesmos podem desistir ou diminuir sua motivação pela educação, 

deixando de ser frequentes as aulas ou ficando emocionalmente abalados, e 

abatidos. Assim, colocar essa linha de pensamento em prática, de que a educação 

das crianças é apenas um prelúdio para o início do processo de alfabetizar, é reduzir 

em muito as possibilidades da elaboração e criação de uma educação que explore o 

potencial máximo dessas crianças. 

Segundo Ferreiro (2011, p. 37): 

Em relação a alfabetização as políticas relativa a esse nível educativo 
(impropriamente chamado de pré-escolar) oscilaram entre duas posições 
extremas: antecipar a iniciação a leitura e da escrita assumindo alguns dos 
conteúdos (e sobretudo, das práticas) que correspondem tradicionalmente 
ao 1º ano da escola primaria ou então posição entre em contato com a 
língua escrita. 

Ferreiro (2011, p.39) enfatiza que: 

Assim como os objetivos da alfabetização do início da escola primária 
necessitam redefinir-se também necessitam redefinir-se os objetivos da pré- 
escola com respeito a alfabetização. Não se trata, neste nível, nem de 
adotar as práticas ruins da escola primária seguindo esse ou aquele método 
de ensinar a ler e escrever, nem de manter as crianças assepticamente 
afastadas de todo o contato com a língua escrita. Essa é uma falsa 
dicotomia que se expressa na famosa pergunta: deve se ensinar a ler e a 
escrever na pré-escola ou não? Minha resposta é simples: Não se deve 
ensinar, porém deve se permitir que a criança aprenda. 

Uma condição para que a criança aprenda e deixar que a mesma se envolva 

e utilize o artefato em estudo. Por isso, a instituição de ensino tem grande 

importância neste processo de aprendizagem por tornar possível este encontro, para 

que a criança se desenvolva e avalie o que é diferente e o que deve saber sobre 

gráficos e textos e consiga entender as nuances entre as formas de se expressar 

bem como indagar e obter a resposta. 

Assim, inserido neste cenário, condicionando-se as circunstâncias para que 

uma criança passe pelo processo de aprendizagem iniciando com o alfabetizar, esta 

necessita vivenciar uma série de acontecimentos ou fases de seu crescimento, que 

a fundamentarão para que a mesma incorpore o processo de leitura bem como o da 

escrita. 

Sendo este processo único e ao mesmo tempo com alto nível de 

complexidade variando de criança para criança, deve-se entender a relevância da 

preparação que fará com que a mesma tenha Constancia no processo e continue o 

processo de aprendizagem e ensinos sem maiores dificuldades. 
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Quando não ocorre a preparação essencial para a educação da criança, a 

mesma possivelmente terá dificuldades ao alfabetizar, de ordem motora bem como 

leitura e ligação de termos. Pode agregar ainda, problemas de cunho emocional, 

como circunstâncias ainda não experimentadas, insegurança e problema de 

convivência social, tendo o sentimento de frustração quando não consegue as metas 

pretendidas (OLIVEIRA, 2007). 

Assim, a relevância da educação dos jovens e crianças durante esta etapa 

em que a mesma deve ser monitorada para que esteja segura emocionalmente e 

autoconfiante, deve ser redobrada, para que consiga enfrentar os obstáculos que a 

acompanharão durante sua caminhada no processo de alfabetizar. 

É durante esta iniciação que a criança terá a sua primeira relação social, 

onde irá consolidar os vínculos emocionais mais relevantes para incorporá-la ao 

meio, sabendo quais as suas atribuições e restrições, como aspectos disciplinares, 

comunicativos, para que gradativamente conquiste seus direitos e independência. 

Para que haja a consolidação a criança precisa realizar muitas brincadeiras 

que a façam interagir de maneira total. O acontecimento ou evento da comunicação 

das pessoas ocorre desde a tenra infância, por meios sonoros e depois gestuais, e 

na sequencia, um objetivo ou função dentro do cenário lúdico, que ajudarão no 

desenvolvimento do lado criativo dessas crianças (REGO, 2004). 

Com base no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, o 

processo lúdico por meio de jogo e brincadeiras, pode ser de utilidade para 

observação de atitudes e reações que as crianças demonstram diante dos eventos 

que surgem quando esta envolvida nestas atividades (BARRETO, 1998). 

Desenvolvendo atividades lúdicas, seja por meio de objetos, brinquedos ou 

jogos, o jovem ou a criança aperfeiçoa e potencializa seus dons, se tornando mais 

focada e imaginativa bem como desenvolve habilidades sociais por meio de 

experiências práticas. 

A criança se torna a protagonista, vivenciando situações que já ocorreram, 

resolvendo e solucionando suas próprias dificuldades e impasses, dentro do 

contexto da aprendizagem. 

Kishimoto (2011) descreve a importância do processo lúdico dentro do 

sistema de ensino, apontando que o brinquedo ou jogo utilizado com finalidade 

pedagógica se baseia no fato da criança aprender de forma intuitiva, conforme 
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interage com o meio e com outras pessoas, adquirindo noções de forma espontânea 

e compreendendo afetividade, seu próprio corpo de desenvolvendo interações 

sociais. 

Ainda: 

Ao permitir a ação intenciona (afetividade), a construção de representações 
mentais (cognição), a manipulação de objetos e o desempenho de ações 
sensório-motoras (físico) e as trocas nas interações (social), o jogo 
contempla várias formas de representação da aprendizagem e o 
desenvolvimento infantil. Quando as situações lúdicas são intencionalmente 
criadas pelo adulto com vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, 
surge a dimensão educativa. Desde que mantidas as condições para a 
expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da criança para brincar, o 
educador esta potencializando as situações de aprendizagem. Utilizar o 
jogo na educação infantil significa transportar para o campo do ensino- 
aprendizagem condições para maximizar a construção do conhecimento, 
introduzido as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de 
iniciação e ação ativa e motivadora (KISHIMOTO, 2011, p. 40). 

Fica claro e pontual que a forma mais instintiva de o jovem se desenvolver 

participar e colher esses frutos da aprendizagem são pelo processo lúdico, sendo 

que estes brinquedos e jogos, a poucos anos, não eram vistos com a devida 

relevância, e hoje são os meios pelos quais estes jovens se desenvolvem e se 

capacitam como os adultos, em especial, o aspecto social. 

Em outro extremo, se deixar-se de procurar melhorar a preparação para a 

educação das crianças, estar-se-á passando por alto, fases do seu crescimento e 

amadurecimento, sendo isso danoso e com resultados negativos para aspectos 

emocionais, sociais e educacionais como supracitados. 

Enfatiza-se que educação da criança tem uma função essencial no processo 

de alfabetizar e assim deve realizar esse objetivo com eficiência. Sendo este seu 

começo e primeiro trato com a abordagem de ensino, este servirá de modelo e 

fundamentará o seu futuro acadêmico. 

Por isso essa abordagem deve ser suave, em um ambiente rico e aprazível 

para que se evitem bloqueios e impactos em seu processo de aprendizagem. Com 

grande peso neste processo, os familiares e as instituições devem compartilhar as 

informações e responsabilidades, de modo que o próprio vínculo escolar seja 

reforçado, e todo este ambiente elaborado proporcione a criança o prazer e 

contentamento com o ensino. 

Para participar de um processo de alfabetização a criança necessita estar 

desenvolvida de modo geral, pois dentro deste novo processo, a mesma se 
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confrontará com obstáculos e deve estar pronta para superá-los, sendo este 

desenvolvimento não apenas físico, e sim, emocional e intelectual ou seja, em sua 

totalidade (FERREIRO, 2011). 

O Referencial da Educação Infantil em seu terceiro volume, enfatiza sobre a 

abordagem e comunicação com a criança: 

As diversas situações cotidianas nas quais os adultos falam com a criança 
ou perto dela configuram uma situação rica que permite à criança conhecer 
e apropriar-se do universo discursivo e dos diversos contextos nos quais a 
linguagem oral é produzida (BRASIL, 1998, p. 134). 

De modo que fica evidente a relevância de um trabalho dentro das 

instituições voltado para diversas faixas etárias, que possibilitem a essas crianças e 

jovens vivencias e experiências que as levem ao pleno crescimento sobre os 

aspectos tanto escritos como oralizados. 

A comunicação deve ser incentivada desde o nascimento e durante todo 

desenvolvimento dessa criança, se tornando assim, esta experiência algo singular e 

expressivo dentro de seu desenvolvimento e processo de ensino. 
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4 A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

4.1 DESAFIOS ENFRENTADOS 

A adequação do processo lúdico pode ser caracterizada como um sistema 

fundamentado na oferta, ao aluno, de vivências que lhe signifiquem algo em sua 

aprendizagem. E este deve contemplar aspectos práticos, como a dia a dia e 

determinados eventos, de maneira que se volte a foco do aluno para que se 

promova seu crescimento por intermédio de exercícios, jogos e brinquedos, sendo 

algo para arrojar sua produtividade. 

A inclusão do processo lúdico no sistema de ensino por intermédio de 

objetos e jogos incentiva e fomenta a conexão entre as crianças e o mestre, 

propiciando a interação social e maior assimilação de novas matérias. Por este 

período ser uma etapa de grande crescimento de coordenação motora, os incentivos 

e motivações são essenciais (MARTINEZ, 2005). 

Fica evidente que esta é uma caminhada cheia de obstáculos no qual a 

intervenção do mestre tem grande importância, sendo suas experiências e práticas 

com o processo lúdico, tanto na sua vida pessoal como profissional fundamental 

para tal abordagem e processo. 

O processo lúdico simplifica o trabalho do professor para conhecer mais 

profundamente as crianças, suas expectativas, interesses e habilidades. Uma 

ferramenta poderosa para uma visão geral sobre a classe ou grupo de crianças, com 

intuito de se montar um plano de ensino, de modo a desenvolver o potencial de seus 

alunos (MARTINEZ, 2005). 

Este reforço do professor e mestre fundamentado sobre o máximo que o 

mesmo puder observar e aprender sobre cada aluno possibilitará que ele ofereça 

vivências sobre a vida e a conexão da criança com o mundo, o que será positivo e 

ocasionará no seu crescimento e amadurecimento. 

Assim, é plausível chegar ao entendimento que um plano de ensino bem 

montado com ênfase no processo lúdico se fundamenta em especial, na preferência 

e desejos das crianças, adequando-se a isso o sistema e processo usado. Porém, é 

relevante enfatizar que não é a criança que orienta e leva a aula, sendo o processo 

lúdico: 

[...] um recurso metodológico capaz de propiciar uma aprendizagem 
espontânea e natural. Estimula a crítica, a criatividade, a sociabilização, 



 

27 
 

sendo, portanto reconhecidos como uma das atividades mais significativa – 
senão a mais significativa – pelo seu conteúdo pedagógico social 
(OLIVEIRA, 1985, p. 74). 

O aumento da perspectiva e campo de visão da criança é um trabalho que 

tem muita repercussão neste momento, o que exige uma reestruturação dos 

métodos. Fundamentada na nova realidade a mesma necessitará se reorganizar 

para que tenha aceitação e viva de modo completo estas experiências. Isso a levará 

a procurar sempre por mais descobertas, satisfazendo-se com cada novidade. 

Com todas essas novas vivências sendo assimilado, o aluno experimenta o 

aumento do seu campo de visão e perspectiva sobre o mundo, outra situação que 

colabora para sua estruturação. De modo que ocorre uma intensiva elaboração de 

processos mentais, tanto para assimilar as novas vivências como para procurar 

experimentar novos acontecimentos. 

Durante os últimos vinte anos, se expandiu as pesquisas sobre os meios 

lúdicos que eram utilizados no âmbito escolar como parte do processo de ensino. 

Nesta mesma linha de pesquisa, chegou-se a conclusão de que faltavam estudos 

mais abrangentes e conclusivos, sobre o interesse das crianças e de suas possíveis 

escolhas (MARTINEZ, 2005). 

De qualquer forma a intervenção do mestre é essencial, visto que ele 

escolhe seu plano de ensino bem como o tipo de processo lúdico que será usado, 

ou se aquela aula será de escolha dos alunos. As duas escolhas têm grande 

relevância no amadurecimento dos alunos, já que é necessário tanto exercitar 

elementos específicos de cada classe como incentivar o livre arbítrio e liberdade de 

cada pessoa. 

Uma atividade muito benéfica e que tem dupla função vem a ser a criação 

artística que trabalha tanto com a criatividade do aluno quanto com a sua 

coordenação motora, aspectos essenciais na aplicação da ludicidade no processo 

de ensino. Portanto, quando se utiliza as artes, se tem um aprendizado muito mais 

completo (PONTES, 2003). 

A ludicidade, por isso é um processo que colabora diretamente para a 

inserção em processos educacionais e sem que se perceba a criança assimila 

conhecimento e experimentações, que atuam diretamente no seu crescimento 

intelectual e físico. 
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Chega-se ao entendimento, que os meios lúdicos por intermédio do “brincar” 

têm muito a somar com o processo de ensino tradicional. Um plano de ensino ou 

aula fundamentada no processo convencional raramente causará o mesmo impacto 

do que uma aula pautada com elementos lúdicos, sendo tal interesse de mesma 

importância para os alunos com mais idade, porém para as crianças essenciais. 

Um aspecto relevante a ser levado em consideração quanto a descrição dos 

meios lúdicos que serão usados no plano de ensino, sejam eles jogos ou 

brinquedos, é o entendimento de como a idade se relaciona com as escolhas desses 

alunos. Neste pensamento, se entende de acordo com a idade da criança, o 

interesse muda, de acordo com a capacitação e qualidade (KISHIMOTO, 1999). 

Há várias correntes e linhas para esta qualificação. Segundo a de Kishimoto 

(1999), se define em 5 etapas as classificações que diferenciam as capacidades e 

interesse das crianças, sendo elas: 

1. Dos 2-3 anos de idade; 

2. Dos 4-6 anos; 

3. Dos 7-9 anos; 

4. Dos 10-12 anos; 

5. Dos 13 anos à frente. 

Explanando sobre esta primeira etapa, pode-se dizer que é onde começa o 

processo criativo e imaginação das crianças. No aspecto físico, a musculatura 

começa a se tornar mais desenvolvida. A consciência de como acontece a interação 

com os colegas começa a surgir, motivo este, da importância do contato com outras 

crianças, visto ela estar em uma fase de descobrimento e conhecimento sobre si. 

Na etapa posterior que compreende dos 4 e 6 anos, a relação e participação 

com adultos acontece de maneira mais constante., sendo a comunicação mais 

desenvolta a procura de aceitação por suas atitudes, no intuito de chamar a intenção 

dos adultos, em específico dos pais. Este é um excelente período para a inclusão de 

jogos devido às crianças já conhecerem alguma norma e possuem grande 

capacidade de aprendizagem (KISHIMOTO, 1999). 

Na etapa seguinte, ou terceira, já é possível que os alunos realizem 

exercícios e atividades mais elaboradas e específicas, sendo permitida a inclusão de 

atividades desportivas, o que propiciará o seu completo desenvolvimento da 
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coordenação motora bem como assimilação de valores como interação, colaborar 

colaboração e integração social. 

A quarta etapa, a qual compreende dos dez aos doze anos, segundo 

Kishimoto (1999), é pontuada pela independência, onde próximos do período da 

puberdade, esses alunos procuram tomar suas próprias decisões em busca da 

aprovação dos outros jovens, na maioria das vezes ficam distante do universo dos 

adultos. A música, a dança e o esporte, bem como outras atividades serão usados 

como elementos de interação social para que este amadureça e desenvolva seus 

sentimentos. 

Por último, a puberdade traz um desenvolvimento e entendimento sobre 

questões mais maduras, e leva a vida adulta. Como aspecto fundamental, a 

ludicidade continua com grande importância, sempre fomentando a procura por 

atividades com grau elevado de complexidade, com inúmeras normas, como jogos 

eletrônicos que duram várias horas e atividades desportivas como competições. 

Pode-se compreender que cada etapa tem uma ligação distinta com a 

brincadeira, proporcional ao amadurecimento da criança. Na primeira etapa, a fase é 

de descobrimento, sem prévio saber das normas, baseando-se na criatividade e 

imaginação. 

Na segunda, já se conhece os regulamentos e como se ganhar e seu 

comportamento se tornar aprovado é o desejo mais natural. Na terceira da fase, com 

a desenvoltura física, as atividades desportivas são mais procuradas. 

Na quarta, pelo maior grau de independência, inicia-se a procura na 

ludicidade da aprovação do semelhante. Na quinta, os assuntos complexos da vida 

adulta e temas mais delicados têm mais relevância, como religiosidade por exemplo. 

Com relação a essas divergências e paradoxos, o processo lúdico continua 

relevante para todas as idades, sem sombra de dúvida, por significar uma atividade 

criativa e desafiadora, que sendo conquistada, nos remete a emoção de ser 

vitorioso. E além de ser uma sensação de prazer, consiste em uma contínua procura 

por evolução, mesmo que instintivamente, sendo assim importante ferramenta de 

ensino (PIAGET, 2013). 

Com base nesta pesquisa sobre as diversas etapas e a função do processo 

lúdico aplicado nas mesmas, originam-se jogos e brinquedos elaborados com um 

objetivo educacional. Mesmo que todo exercício que envolva a ludicidade gera uma 



 

30 
 

vivência e diversas estruturações e ensinamentos, determinadas atividades são 

elaboradas desde seu pensamento para que sejam usadas no sistema de ensino 

(MARTINEZ, 2005). 

Assim, estas brincadeiras podem ter diversos formatos e tipos, com alguns 

sendo executados na forma escrita, musical, de quebra-cabeça, jogos físicos ou 

eletrônicos. Com base nisso tudo, se torna desafiador para o educador manter-se 

constantemente atualizado de maneira a orientar e ofertar o melhor conteúdo 

possível para essas crianças. 

Outro sistema ou metodologia utilizado para qualificar e dividir as etapas de 

desenvolvimento infantil e sua interação com os jogos é a demonstração de Piaget 

(2013), o qual subdivide em 3 etapas distintas, diferente das 5 as quais Kishimoto 

(1999) classifica. Mas Piaget (2013) enfatiza em especial a interação dos alunos 

com os brinquedos e como estes se alteram proporcionais a sua evolução. 

As etapas relacionadas por Piaget (2013), no desenvolvimento e na sua 

interação com o processo lúdico são três: 

1. Do nascimento aos dois anos, o autor denomina de fase “sensório- 

motora”, onde além de não ter desenvolvido a coordenação motora, a 

criança não consegue entender nenhuma norma ou regra, onde, por sua 

vez, fica fora de cogitação o uso de jogos. 

2. Dos dois aos cinco anos, ou fase “pré-operatória” onde a criança 

consegue entender as regras e a sua metodologia, porém ainda não 

desenvolveu plenamente a sua coordenação motora. 

3. E por último a fase das “operações concretas” dos sete aos onze anos 

de idade, onde se começam a prática de esportes e atividades mais 

complexas, em que se exige estratégia. 

Os dois estudos, tanto de Piaget (2013), como o de Kishimoto (1999), 

servem de orientação para o professor na escolha dos jogos que usará com cada 

classe ou grupo de crianças, mesmo as classificações de Piaget sendo divididas em 

menos níveis que as de Kishimoto. 

Outro aspecto quando se aborda sobre a qualificação dos jogos, é tem em 

vista que os mesmos nem sempre são óbvios e por sua vez identificados claramente 

como jogos. Podem-se citar jogos que se originam em práticas do dia a dia, como a 
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leitura que embora seja algo que se faz sozinho, traz muitos aspectos lúdicos em 

sua prática para que se consiga seu objetivo. 

Muito prático e relevante é fomentar a sede de leitura nas crianças, 

adotando esta atividade o quanto antes. Notaram-se grandes diferenças nas 

crianças que foram incentivadas desde muito cedo para que exercitassem e 

obtivessem o hábito de ler e crianças que não tiveram a mesma oportunidade. 

Sendo que as crianças em que se foi fomentada e incentivada a esse hábito de 

leitura, obtiveram desenvolvimento maior em relação à criatividade, comunicação, 

qualidades essas, que acompanharam esses crianças na vida adulta, tanto as que 

se desenvolveram como as que não (PONTES, 2003). 

O incentivo a prática de ler, desenvolve a criatividade nessas crianças, 

características mais relevantes, os tornando adultos mais qualificados e 

participativos na sociedade bem como, na maioria das vezes, ocorre o aumento de 

seu potencial profissional. 

De qualquer maneira, é muito importante a atenção com o conteúdo 

educacional das histórias, ou a chamada “moral da história”, pois este aspecto 

colabora em muito para tornar a aprendizagem mais atrativa, e assim, por 

conseqüência o acumulo de conhecimento acaba se tornando muito mais eficaz, o 

que desenvolve e amadurece muito mais essas crianças (PONTES, 2003). 

Um dos elementos lúdicos, que permitem que a criança tenha uma 

experimentação criativa e grande exercício de sua imaginação, de uma maneira tão 

intensa quanto uma brincadeira, é segundo Martinez (2005), a narrativa. 

Sendo esta efetuada em rodas onde se contam histórias, se constitui uma 

ótima ferramenta para se utilizar em grupos intensificando o relacionamento entre as 

crianças bem como com o professor. Mesmo que de maneira individual, a leitura 

carrega todas essas experiências e características. 

Segundo Martinez (2005), a leitura requer grande atividade do cérebro o que 

também trabalha a concentração, memória, dentre outros, por isso o fomento pela 

leitura permitirá inúmeros benefícios a criança, que a acompanharão até sua fase 

adulta. 

A ação de qualificar o sistema lúdico por meio de suas atividades, como é 

feito neste tema, é um dos objetivos fundamentais do uso do processo lúdico no 
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sistema educacional. A aplicação da ludicidade simplifica o trabalho do professor, 

norteando-o com relação a seu plano de ensino. 

Segundo bem classificado, para Lopes (2006), o processo lúdico torna o 

processo de aprendizado singular, o que é muito mais complexo de ocorrer no 

ensino tradicional e que vêm, sendo usado por muitos anos. A ludicidade fomenta 

aspectos e fatores como criação, atitude e a criança inovar, aspectos essenciais 

atualmente em nossa sociedade. 

Acontecem assim embates ao professor na aplicação desses aspectos. As 

vantagens em contrapartida são inúmeras. Compreender e aplicar os princípios do 

processo lúdico é o que pode levar rumo à suplantação desses embates de modo 

que o mestre realize de forma consciente o processo de maneira que propicie o 

amadurecimento dos alunos e cumpra seus objetivos educacionais. 

 

4.2 ELEMENTOS LÚDICOS E SEUS POTENCIAIS 

O objeto ou acessório específico utilizado nos jogos ou brincadeiras, ou seja, 

os brinquedos têm fundamental relevância dentro do processo de amadurecimento 

da criança. Historicamente comprovada sua eficácia, possibilita que a criança ative 

sua imaginação, de modo a se preparar para suas experiências na vida adulta. 

Advindo do termo em latim vinculum, a palavra “brinquedo” significa “laço”, 

“sedução”, “encantamento” (ALTMAN, 1996). 

O processo lúdico por meio de sua aplicação oferece uma série de 

oportunidades ao aluno, possibilitando o surgimento de uma série de pensamentos 

diversos, como a comparação da concepção da sua vida atual com a da vida 

quando chegar a fase adulta, o fomento ao desafiador, a resposta a dúvidas sobre a 

mundo e suas interligações, bem como o incentivo a imaginação e ao processo 

criativo. Sendo assim, os jogos e brinquedos de cunho educativo foram criados de 

maneira própria para suprir essas necessidades (ELKONIN, 1998). 

Mesmo que determinados brinquedos ou objetos tenham sido destinados a 

fins educativos ou classificados como tal, pode-se dizer que todos os brinquedos na 

realidade o são. O autor tem posição definida contra tal postura, visto que o 

processo lúdico deve justamente contemplar um momento de liberdade em 

contraponto a educação tradicional e rígida. De modo que é digno de nota que todos 
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os jogos e brincadeiras que contemplam a ludicidade, têm em seu conceito o 

amadurecimento e crescimento do aluno. 

As pesquisas e análises sobre os brinquedos e suas aplicações requerem 

sua qualificação dentro de um objetivo e utilidade. Alguns têm uma assertividade 

maior com fins mais definidos como idade e gênero, mesmo que os especialistas 

considerem que estas questões e aspectos sociais como obsoletos, sendo que estes 

meios lúdicos devem ser elaborados para simplificar a inclusão, independente 

(VOLPATO, 1999). 

Deve-se ressaltar que muito relevante ao se considerar a obtenção de um 

brinquedo, e se atentar que o mesmo deve cumprir ou se adequar as normas de 

segurança e as regras pré-estabelecidas pelo órgão responsável pela 

regulamentação e fabricação, relativos a cada País, sendo o INMETRO o órgão 

responsável no Brasil. Aspectos como idade, ou periculosidade devem ser 

considerados. 

Muito importante salientar que quando se adere ao processo lúdico não se 

deve utilizar apenas uma espécie de jogo ou brinquedo, sendo mais relevante a 

diversidade e a possibilidade de liberdade para que a criança tenha opção de definir 

sobre o que ela deseja para si. 

Nesse sentido, deve-se primar pelo equilíbrio, pois tanto o excesso como a 

falta em determinada atividade pode ser ruim. O aluno deve ser orientado a realizar 

suas atividades de forma livre, mas dentro das normas propostas, tanto sozinho 

quando com os colegas, tudo dentro da mesma proporção e equilíbrio (VOLPATO, 

1999). 

De qualquer forma, é melhor se prevenir contra o excesso de brinquedos, 

em especial na casa, de modo que esta orientação seja repassada para os pais, já 

que a educação deve ser uma atividade realizada em conjunto, tanto no âmbito 

escolar como na residência. Sendo Volpato (1999), a abundância leva a falta de 

interesse e não fomenta o progresso da criatividade e imaginação. 

Bontempo (1996, p. 85), explana sobre jogos e brinquedos atuais, que 

realizam várias atividades e funções: 

[...] esses brinquedos muito prontos, muito acabados, perdem grande parte 
de suas qualidades lúdicas não deixando a criança tentar novas 
alternativas, fazer algo diferente com eles. Embora despertem o interesse, 
esse mesmo interesse é bastante passageiro, enquanto brinquedos que 
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permitem maior manipulação e transformação são muito apreciados por 
elas. 

Existem outros fatores divergentes que devem ser enfatizados, como se 

submeter a movimentos como o consumismo para justificar a fabricação de jogos e 

brinquedos pela necessidade de utilização dos mesmos dentro do processo. 

Outro ponto ou aspecto que se deve ficar atento e com respeito à utilização 

de meios lúdicos como tablets que isolem a criança e impossibilitem o diálogo, 

sendo que essas ferramentas podem podar a criança da sua iniciativa, tornando-a 

uma simples replicadora, ou o oposto do objetivo que se quer, que seja ser criativa, 

interativa, não visando somente à vitória sem se importar com o outro (LOPES, 

2006). 

Dentro do universo de aprendizagem e âmbito da escola, o lugar destinado 

para a ludicidade, deve abranger tanto brinquedos e objetos mais comuns, que de 

liberdade para a criatividade como os livros bem como outros jogos e brinquedos 

mais elaborados, sendo proporcional a idade do aluno. Um jogo ou brincadeira 

podem possibilitar a realização de diversas atividades, com elementos musicais e de 

movimentação, como por exemplo, a dança das cadeiras. 

Historicamente, o processo lúdico tem demonstrado grande eficiência dentro 

do processo educativo, através de vários anos. Sendo usado instintivamente por 

várias culturas e povos antigos, as crianças brincavam simulando a vida da pessoa 

adulta, imaginando-se como o brinquedo. Muito material sobre esta linha de 

raciocínio, aumenta o leque de possibilidades para fomentar o amadurecimento e 

crescimento das crianças (VOLPATO, 1999). 

O professor tem grande influência neste aspecto, cabendo ao mesmo 

delinear os exercícios a serem realizados de acordo com a idade e desempenho de 

cada grupo ou classe, bem como permitir que o aluno tenha oportunidade de utilizar 

com liberdade sua independência, capacidade de avaliar as situações e tirar suas 

conclusões. 

Ao se aderir e realizar um trabalho com o processo lúdico, vários obstáculos 

ficam no caminho de sua aplicação, como por exemplo, entender em que etapa de 

desenvolvimento a criança se encontra, bem como a função específica de 

determinado brinquedo ou o objetivo de certo jogo. Assim a definição do brinquedo a 
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ser utilizado é essencial para se possibilitar que a criança tenha todas as 

oportunidades possíveis. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa permitiu identificar uma série de benefícios na utilização de 

elementos lúdicos na educação infantil, sobretudo a facilitação do aprendizado e o 

maior desenvolvimento das crianças, uma vez que elas aprendem de forma intuitiva. 

Assim, o brincar se revela bastante produtivo nessa fase da vida, conseguindo atrair 

a atenção das crianças e aprimorar o ensino-aprendizagem. 

A tarefa de conceituação da ludicidade foi fundamental nesse processo, 

abordando autores como Vygotsky, Piaget e Kishimoto, de modo a fundamentar a 

adoção de elementos lúdicos e a definir quais entre eles são os mais adequados 

para cada faixa etária, de modo a serem atrativos para as crianças, como também a 

trazerem maiores oportunidades de desenvolvimento. 

Existem dificuldades nas escolas, sobretudo na rede pública de ensino, tanto 

de acesso a jogos e brinquedos, como também de espaços físicos para a 

implementação do lúdico. Outras dificuldades também são dos próprios professores, 

uma vez que eles devem se manter em constante atualização de formação, de modo 

a poderem aproveitar adequadamente todas as possibilidades e levar as melhores 

oportunidades de aprendizado pelo lúdico a seus alunos. 

É importante, deste modo, que o professor compreenda a importância da 

ludicidade. Ele deve estar em constante atualização, buscando aprimorar sua 

formação. As escolas também precisam oferecer o maior número possível de 

opções, investindo em brinquedos, jogos, materiais de leitura e ferramentas 

eletrônicas, de modo a permitir que seus alunos vivenciem novas experiências e se 

desenvolvam. 

A conclusão é que o lúdico é um elemento fundamental na vida humana 

como um todo. Embora os adultos aprendam de outras formas, eles ainda se 

desenvolvem pelo lúdico; para as crianças, porém, o lúdico é a melhor oportunidade 

de crescimento e aprendizado. Investir no lúdico é propiciar uma melhor educação 

para as crianças e uma vivência mais sadia no ambiente escolar. 
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LUDICIDADE: BRINCADEIRAS LÚDICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rosalina Cosme Salvador Terrengui 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como enfoque evidenciar as brincadeiras 

lúdicas na educação infantil, mostrando que a ludicidade não se configura como um 

mero passatempo apenas, sendo de grande importância para a comunidade 

pedagógica, bem como para a sociedade, ao servir de material de apoio e consulta 

sobre essa metodologia de ensino. A questão norteadora deste trabalho se voltou a 

identificar a importância das brincadeiras lúdicas na educação infantil. O objetivo 

geral consistiu em apontar a necessidade das brincadeiras lúdicas na educação 

infantil. Os objetivos específicos em conceituar ludicidade, bem como estudar a 

prática docente a partir do lúdica e a importância da ludicidade e das brincadeiras 

para o desenvolvimento da criança. A metodologia de pesquisa consistiu em uma 

pesquisa bibliográfica, com revisão da literatura de materiais publicados nos últimos 

trinta anos, resultando em um enfoque que vislumbra que essas práticas são de 

muita importância para o desenvolvimento da criança, bem como para o ensino e 

aprendizagem. 

Palavras-chave: Lúdico; aprendizagem; prática pedagógica; educação infantil; 

crianças. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como foco evidenciar a importância das 

brincadeiras lúdicas na educação infantil no âmbito escolar, mostrar que a ludicidade 

não é um passatempo, mas sim um caminho que leva para um ensino melhor e de 

qualidade estimulando as habilidades das crianças, cooperando para o seu 

desenvolvimento como um todo e contribuindo para o crescimento de seu 

conhecimento. 

Mostrar a importância das brincadeiras lúdicas, pois a criança aprende 

brincando, o ato de brincar proporciona o desenvolvimento físico, motor, emocional, 

cognitivo e pessoal. Pois a criança se expressa e absorve conhecimento através de 
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brincadeiras que estimulam de forma natural suas habilidades tais como: sua 

criatividade, imaginação, raciocínio, equilíbrio. 

Nesse sentido, surgiu a seguinte problemática: Qual a importância das 

brincadeiras lúdicas na educação infantil? Tendo como objetivo geral apontar a 

necessidade das brincadeiras lúdicas na educação infantil. 

Tendo ainda como objetivos específicos conceituar ludicidade, bem como 

estudar a prática docente a partir do lúdico e a importância da ludicidade e das 

brincadeiras para o desenvolvimento da criança. As brincadeiras lúdicas promovem 

para as crianças a socialização entre elas e com o mundo em que vivem, mostrando 

para a sociedade a importância da ludicidade, ela é facilitadora do aprendizado 

através do brincar. 

Ressalta-se por último, que a metodologia se consubstanciou em uma 

pesquisa por meio da revisão da literatura disponível em artigos, bem como serão 

tiradas informações do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de 

1998 (RCNEI), além de livros publicados, nos últimos trinta anos. 
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2 ASPECTOS DA LUCIDADE 

Garantir um processo de ensino e aprendizagem de qualidade pode se 

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

transformações sociais e educacionais que refletem no projeto pedagógico, exigindo 

uma mudança de paradigmas, fazendo com que assim esses educadores mudem 

suas práticas pedagógicas. 

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

o educar busque nas ferramentas lúdicas uma oportunidade para estimular o 

interesse do aluno para que possa contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem, merecendo destaque para a etimologia do termo ludicidade, sua 

conceituação, história e características dos jogos e brincadeiras. 

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

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

acordo com isso, destaca-se que o termo lúdico é proveniente de um radical latino e 

remete ao “ludus”, o qual vem a significar o mesmo que brincar, jogar. (SANTOS; 

ROCHA, 2017, p. 02) 

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

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

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

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

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

pode ser compreendida como uma: 

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

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

(2000) no que tange ao conceito de ludicidade, o qual compreende-a como uma 

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

reflete no mundo exterior. Quando o sujeito pratica uma atividade lúdica, todas as 

sensações estão sendo passadas em seu interior: 

[...] 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. 



 

43 
 

Estamos, sim, falando do estado interno do sujeito que vivencia a 
experiência lúdica. Mesmo quando o sujeito está vivenciando essa 
experiência com outros, a ludicidade é interna; a partilha e a convivência 
poderá lhe oferecer, e certamente oferece, sensações do prazer da 
convivência, mas, ainda assim, esta sensação é interna a cada um, ainda 
que o grupo possa harmonizar-se nessa sensação comum [...]. A descritiva 
comportamental individual ou coletiva, assim como os valores comunitários 
que sustentam esta experiência, compõem o entorno dessa sensação de 
experiência plena, a serem tratadas por outros âmbitos de conhecimentos 
[...]. (LUCKESI, 2000, p. 31, 33). 

Diante disso, conforme o autor destaca, é por meio do lúdico, refletido no 

jogar, brincar e agir ludicidade, que há uma entrega plena do sujeito, de corpo e 

mente, se configurando como um estado de consciência e não somente em uma 

ação. Esses processos tornam a atividade lúdica como indivisível, sendo que 

Luckesi (2000, p.06) aponta: 

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

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

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

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

importante compreender o sujeito e todos os seus aspectos interiores de sua 

consciência. 

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

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

desde os primórdios, o lúdico já esteve na vida do homem se prolongando até os 

dias atuais, sendo que em cada um desses momentos ele possuiu uma significação 

própria, destacando que: 

O ludico e a brincadeira, e o jogo, e a diversao [...]. O brincar esteve 
presente em todas as epocas da humanidade, mantendo-se ate os dias 
atuais. Em cada epoca, conforme o contexto historico vivido pelos povos e 
conforme o pensamento estabelecido para tal, sempre foi algo natural, 
vivido por todos e tambem utilizado como um instrumento com um carater 
educativo para o desenvolvimento do individuo. (SANT’ANNA; 
NASCIMENTO, 2011, p.04) 
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Desta forma, tendo em vista as mudanças sociais que aconteceram na 

sociedade ao longo do tempo e considerando que a ludicidade sempre esteve 

presente na história da humanidade, se adequado ao contexto social no qual estava 

inserida, verifica-se a importância em voltar o olhar para a historicidade desta 

ferramenta. 

Frente as transformações ocorridas na sociedade nas últimas décadas, 

verifica-se que o modelo educacional acompanha a essas transformações, 

rompendo cada vez mais com o projeto educacional voltado a métodos 

tradicionalistas, assim como a maioria dos professores foram educados. 

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

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

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

atividade lúdica, inclusive as vestes eram semelhantes, porque as crianças eram 

vistas como espécies de adultos em miniatura. A compreensão da criança como 

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

se reconheceu a vulnerabilidade e fragilidade delas, não podendo compará-las com 

adultos. (BIANCHINI; GOMES; ARRUDA, 2015) 

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

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

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

lhe atribuíram a significação hoje conhecida. 

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

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

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

aprendizagem. (BROUGÈRE, 1998) 

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

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

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

professor no processo de ensino e aprendizagem. 

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

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

confusões, particularizando os jogos, brincadeiras e brinquedos. É frequente que 

haja confusão entre os jogos, brincadeiras e os brinquedos, pois apesar de a 
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primeira vista parecerem semelhantes, estes possuem características próprias que 

os particulariza frente aos demais institutos. 

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

depender do país em que a filosofia lúdica é aplicada, sua concepção poderá ser 

mais ampla ou mais restrita, facilitando ou dificultando o processo de conceituação e 

diferenciação entre os mesmos. 

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

evidencia como mais fácil para proceder a diferenciação entre essas categorias, 

enquanto no francês, por exemplo, se torna mais complicado, em razão das 

particularidades da língua francesa. 

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

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

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

diferencia das demais como sendo lúdica. 

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

possui regras previamente determinadas. Enquanto as brincadeiras são atividades 

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

diferenciam e explificam esses termos da seguinte forma: 

A diferença é que, enquanto no brincar a ação do sujeito expressa-se de 
modo espontâneo, no jogar a ação está estruturada com regras diversas. 
Silva (2003) explica que brincar e jogar são verbos que em português não 
têm significados tão amplos quanto os seus correspondentes em inglês e 
francês, por isso é mais fácil de diferenciá-los. Mas, embora pareça fácil 
entender sua definição no cotidiano da língua portuguesa, muitas vezes os 
verbos brincar e jogar são confundidos e, quando presenciamos confusões 
na utilização dos termos, a melhor maneira de compreender o sentido de 
brincar e jogar será se o analisarmos dentro do contexto social e cultural em 
que foi empregado (HENRIOT, 1983, 1989; BROUGÈRE, 1998; SILVA, 
2003). Por exemplo: Biscoli (2005, p. 25) define a brincadeira ou o brincar 
como uma “ação que a criança tem para desempenhar as regras do jogo na 
atividade lúdica”. (BIANCHINI; GOMES, ARRUDA, 2015, p. 16) 

Finalizando, os brinquedos são reflexos das significâncias que as crianças 

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

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

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

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

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

instrumento que causava diversão. 
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Frente ao exposto, se verifica que o lúdico é um conceito amplo, ou seja 

polissêmico, mas que possui características que diferenciam os jogos enquanto 

regras predeterminas, as brincadeiras como atividades espontâneas e os brinquedos 

como instrumentos que auxiliam aos jogos e às brincadeiras, sendo que o jogar e o 

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

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

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

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

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

solucionar isso que o lúdico surge como uma ferramenta pedagógica visando 

estimular o desenvolvimento do aluno. 

Nesse sentido, conforme Biachini, Gomes e Arruda (2015), os jogos e as 

brincadeiras são ferramentas que contribuem para o desenvolvimento de várias 

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

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

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

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

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

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

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

formação de um raciocínio crítico para o futuro cidadão. 

Nesse sentido, 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 se constitui 

como a origem obrigatória das atividades intelectuais do sujeito, configurando-se 

como imprescindível para o trabalho pedagógico. (PIAGET, 1996 apud KISHIMOTO, 

1997) 

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

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

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

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

Hutim (2010, p.12) destaca que essas imagens “fazem parte da cultura a ser 

assimilada pela criança, ela pode transformar, criar e recriar suas próprias 

significações, por meio da manipulação”. 

Nesse enfoque, levando em consideração o amadurecimento pelo qual a 

criança passa, cada vez mais é observado um fenômeno de transportar a 
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imaginação para a realidade, sendo capaz de resolver algumas problemáticas que 

lhes vão surgindo em seu cotidiano. Ressalta-se que conforme o nível de 

amadurecimento, cada vez mais vai aumentando o nível das situações 

apresentadas. 

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

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

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

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

de-conta, começa a voltar o olhar para os problemas do seu mundo e o que 

acontece ao seu redor. 

A criança vai se desenvolvendo á medida que seu crescimento fisiológico se 
desacelera e ela adquire prática em ampliar suas habilidades sensórios 
motoras. À medida que as atividades lúdicas da criança se diversificam, ela 
usa a linguagem não apenas para identificar objetos e atividades, como 
também para se empenhar em diversas transformações tipo “faz-de-conta”. 
[…] Sua fantasia transporta-a para dentro de muitas situações resolvendo 
assim vários problemas do seu mundo. A maior facilidade em um repertório 
de habilidades motoras ajuda a criança a adquirir competência nas 
atividades cotidianas. A partir de dois anos e meio, a criança pode folhear 
uma revista, construir uma torre de cubos consequentemente tomar conta 
de algumas das necessidades fisiológicas e expressar verbalmente alguns 
de seus desejos. Agora, a criança tem “mais tempo” para conseguir e refinar 
os controles neuromusculares. (ZUBKO, 2002, p.19) 

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”. 
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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, crendo que tudo participe de um mesmo contexto, 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, conforme Kishimoto 

(1997) há uma particularidade de função que o lúdico configura, pois surge a 

possibilidade de se estabelecer um direcionamento desta ação para o 

desenvolvimento das competências, ou seja, enquanto as crianças com menos de 

três anos brincam por brincar, aquelas que passaram dessa idade, no contexto 

escolar, podem ter o lúdico como um ferramenta de aprendizagem apta a 

desenvolver competências. 

Desse modo, Bianchini, Arruda e Gomes (2015) ressaltam que na educação 

infantil os jogos podem ter uma outra significado, os quais podem contribuir para a 

eliminação do excesso de energia que as crianças as vezes acumulam, bem como 

contribui para o futuro, por meio do desenvolvimento pessoal desses indivíduos, 

salientando que: 

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

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

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

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

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

Nesse sentido, conforme salienta Freire (2011), deve haver uma prática 

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

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

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

depositado no aluno, destacando que: 

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

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

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

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

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

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

Desta forma, com base no pensamento da autora, é possível verificar que o 

lúdico na educação possibilita que seja impulsionado o desenvolvimento pessoal 

dessas crianças, por meio do qual, nesses momentos, elas expressarão suas 

vontades e emoções, contribuindo em todas as áreas da vida do sujeito e em quase 

todos os momentos. 

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. (HUTIM, 2010) 

Desta forma, compreende-se o lúdico na educação infantil pode ser visto 

como uma importante fonte de aprendizagem e, inclusive, 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 
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própria, sem precisar, necessariamente, que a todo momento alguém esteja lá para 

ajudá-la. 

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, 2005, p. 19- 20). 

Assim como a sociabilidade se revela no contexto lúdico, como a relação 

que essa criança pode desenvolver com todos que a cerca, permitindo que sua vida 

em sociedade seja mais tranquilidade e que haja a cooperação de outras pessoas, 

bem como garantir-lhe o seu reconhecimento como cidadão, permitindo também que 

sua autonomia se aflore e seja capaz de discernir sobre quais melhores atitudes 

tomar para sua própria vida. 
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4 A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A ludicidade vem conquistando cada vez mais espaço no mundo escolar e 

na sociedade, nas salas de aulas a prática da ludicidade torna as aulas mais 

agradáveis para os educandos possibilitando a aprendizagem na educação infantil 

mais atrativa aos olhos dos alunos, tornando assim o momento do aprender mais 

prazeroso e significativo para o conhecimento dos educandos. 

O papel da ludicidade na educação infantil é fundamental, pois o brincar está 

sempre presente na essência de uma criança, a ludicidade está apontada como 

colaboradora para a aprendizagem com um diferencial, pois ela pode ser usada em 

todas as áreas do saber contribuindo positivamente no desenvolvimento do 

educando, ela aprende ao brincar de uma forma mais dinâmica. (BIANCHINI; 

ARRUDA; GOMES, 2015) 

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

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

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

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

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

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

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

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

humana” (FEIJÓ, 1992, p.20) 

Com a ludicidade presente no aprendizado o educando passa a desenvolver 

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

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

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

forma mais eficaz. (PEREIRA, 2005) 

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

conforme Kishimoto (2003), tal ferramenta proporciona diversão, prazer e até 

desprazer, quando escolhido voluntariamente a função educativa, o brinquedo 

ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos 

e sua apreensão do mundo. O brincar e jogar são dotados de natureza livre típica de 
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uns processos educativos. Como reunir dentro da mesma situação o brincar e o 

educar. Essa é a especificidade do brinquedo educativo. 

O brinquedo não é um simples objeto quando se é utilizado no processo 

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

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

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

através da diversão. 

A função lúdica na educação: o brinquedo propicia diversão, prazer e até 
desprazer, quando escolhido voluntariamente a função educativa, o 
brinquedo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, 
seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. O brincar e jogar e dotado 
de natureza livre típica de uns processos educativos. Como reunir dentro da 
mesma situação o brincar e o educar. Essa e a especificidade do brinquedo 
educativo. (KISHIMOTO, 2003, p.37) 

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

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

processo de ensino e aprendizagem de modo satisfatória e garantir o 

desenvolvimento do aluno em vários níveis, portanto, a mesma não se caracteriza 

como um mero passatempo. Sendo necessário, portanto, compreender o papel das 

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

 

4.1. BRINCADEIRAS LÚDICAS 

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

são muito usadas pelo professor essas atividades são brincadeiras que ajudam no 

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

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

coletivamente, teatro com fantoches entre outros. 

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

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

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

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

(BIANCHINI; ARRUDA; GOMES, 2015) 

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

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

dentre esses se pode destacar: desenvolvimento de comportamentos, 

desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento, o aprimoramento de 
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habilidades e socialização. Asseverando que: “brincar desenvolve as habilidades da 

criança de forma natural, pois brincando aprende a socializar-se com outras 

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

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

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

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

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

cobrando, o professor contribui de forma positiva e natural e a criança é estimulada 

com diversão. 

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

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

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

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

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

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

outras crianças e aprendem sobre regras que na brincadeira também tem que saber 

esperar a vez do outro e etc. 

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

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

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

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

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

cada vez mais fazer parte do cotidiano das escolas. 

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

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

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

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

até desvalorizadas por pais sem conhecimento e entendimento do que é a 
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ludicidade, de que o fato da criança brincar ela está se desenvolvendo de forma 

natural e eficaz. 

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

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

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

precisa da ludicidade, pois quando uma criança não brinca ela não se desenvolve 

como as que brincam, a criança que não tem contato com brincadeiras lúdicas 

acaba não tendo uma boa socialização, dificultando o seu desenvolvimento e a sua 

formação. 

A importância das brincadeiras lúdicas hoje nas escolas vem crescendo 

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

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

brinca expõe suas características tornando assim mais fácil para o professor 

conhecê-la e assim ajudá-la no seu desenvolvimento. Assim sendo, “vale a pena 

lembrar que a oportunidade de brincar livremente por si só já traz efeitos positivos 

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

Sendo assim, a criança quando brinca livremente já está adquirindo 

benefícios para o seu desenvolvimento, pois o ato de brincar faz com que ela 

estimule a sua criatividade e imaginação, trazendo à tona para a sua brincadeira 

todas as suas vivências, elas criam histórias a partir do que elas vivem em casa e 

colocam isso em suas brincadeiras criando e recriando. 

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

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

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

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

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

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

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

No decorrer deste trabalho foi possível perceber que o lúdico surge no 

âmbito escolar trazendo vários benefícios, não apenas como um mero passatempo 

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

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

professor no processo de ensino e aprendizagem. 

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

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

confusões, particularizando os jogos, brincadeiras e brinquedos. É frequente que 

haja confusão entre os jogos, brincadeiras e os brinquedos, pois apesar de a 

primeira vista parecerem semelhantes, estes possuem características próprias que 

os particulariza frente aos demais institutos. 

Desta forma, foi possível perceber que por intermédio 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. 
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LUDICIDADE EM FAVOR DA DISLEXIA 
Rosemara Ajala Borges 

 

RESUMO 

 

Aprender a ler e escrever são conhecimentos preponderantes em nossas vidas, 

quanto mais cedo conseguirmos decodificar nossa linguagem, mais rápido teremos 

a possibilidade de estarmos inseridos na sociedade contemporânea, porem não 

aprendemos todos do mesmo jeito e nem no mesmo ritmo, algumas crianças tem 

mais dificuldades que podem estar associadas a fatores diversos e entre as 

dificuldades para aprender a leitura e a escrita, está a dislexia. A criança que 

aprende brincando encontra prazer e satisfação no aprendizado que é 

consequentemente realizado com alegria, já que se faz na forma de entretenimento. 

No caso de crianças com dislexia, as técnicas lúdicas são ainda mais relevantes, 

pois o prazer e alegria das brincadeiras produzem curiosidade e boa vontade para o 

aprendizado. O interesse inicial em identificar crianças com a dislexia e 

principalmente em conhecer soluções variadas e viáveis para o problema levou à 

escolha da pesquisa, apesar desta pesquisa discutir as causas e a possibilidade de 

diagnóstico precoce da dislexia, pretende-se salientar a importância das atividades 

lúdicas direcionadas intencionalmente para o aprendizado no desenvolvimento e na 

inclusão social de crianças com este transtorno de aprendizagem. 

Palavras-chave: Transtorno; Dislexia; Ludicidade; Aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esperava-se que todas as crianças aprendessem a ler e escrever nos anos 

iniciais do seu ingresso na educação básica, porém as dificuldades de alguns 

desses pequenos aprendizes acabam se transformando em um grande desafio para 

professores e familiares. A dislexia e uma dificuldade específica de linguagem que 

pode ser notada pelo docente nos momentos iniciais da aprendizagem da leitura e 

escrita, portanto será normalmente na escola que os primeiros sintomas serão 

notados. As atividades lúdicas na educação infantil possibilitam ao educador 
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dinamizar o aprendizado, desde que haja intenções e objetivos claros para este fim, 

favorecendo todas as crianças, especialmente as diagnosticadas com Dislexia.’ 

Sem o apoio pedagógico orientado e especializado com planejamento 

didático específico, as crianças dislexias sofrem durante o aprendizado com 

problemas como a falta de motivação, concentração e atenção. O acompanhamento 

inadequado deixa a criança fragilizada, acarretando o insucesso e consequente 

abandono escolar, delinquência juvenil e outros problemas sociais amplamente 

debatidos pela sociedade moderna. A inserção de jogos e brincadeiras no 

planejamento do aprendizado poderia evitar algumas das consequências do abando 

escolar. 

Surgiu então o questionamento: Como ajudar no aprendizado de crianças 

com dislexia através de jogos e brincadeiras? A pesquisa visou enfatizar que com o 

um ensino adequado e diversificado, em oposição a métodos tradicionais com 

elevado números de alunos por sala e atendimento individualizado precário, pode 

diminuir as dificuldades da leitura e escrita, através da utilização pelo professor de 

estratégias e métodos direcionados ao desenvolvimento do aluno disléxico. 

A pesquisa teve por objetivo principal demonstrar que atividades lúdicas 

como jogos e brincadeiras podem ajudar no desenvolvimento e aprendizagem de 

crianças com dislexia. Para isso se fez necessário conceituar a dislexia, entender a 

dinâmica dos jogos e brincadeiras orientadas no sentido de promover a 

aprendizagem e finalmente descrever soluções criativas para o desenvolvimento de 

crianças afetadas por este transtorno de aprendizagem. 

A metodologia da pesquisa foi baseada na revisão de literatura, 

especialmente trabalhos sobre dislexia publicados em sites na internet. Para 

entender esse distúrbio de aprendizagem, a pesquisa bibliográfica teve como base o 

trabalho de mestrado de Daniela de Almeida Marques, Ciência da Educação na 

Especialização em Educação Especial: Domínio Cognitivo e Motor. Foram 

pesquisados artigos dos últimos 20 anos, contemplando formas atualizadas de 

tratamento baseados em jogos e brincadeiras. Alem dos sites, também foram 

utilizados na pesquisa livros infantis para desenhar e pintar. 
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2 DISLEXIA E APRENDIZAGEM 

As definições para dislexia mais utilizadas em neuroanatomia e 

neuropsicologia é a instituída pela IDA - International Dislexia Association, em 1994, 

e diz tratar-se de um distúrbio específico da linguagem, entre os diversos de 

aprendizagem. Sendo de origem constitucional, se caracteriza pela dificuldade no 

entendimento de palavras simples. Demonstra insuficiência fonológica. Apesar de 

instrução e inteligência apropriadas, oportunidades socioculturais e ausência de 

problemas físicos e cognitivos, a criança falha na aquisição da leitura e na 

capacidade de escrever e de soletrar. 

A incapacidade de origem neurobiológica específica para aprendizagem ou 

fluência na leitura e a baixa competência ortográfica são dificuldades que resultam 

de deficiência na compreensão do vocabulário. 

Quanto a classificação da dislexia Ban Natyne (1996) descreve dois tipos de 

dislexia: Dislexia Genética e Dislexia por Disfunção Neurológica Mínima. O disléxico 

genético teria dificuldades em discriminação auditiva e associação do fonema- 

grafema. Enquanto o disléxico com disfunção mínima teria dificuldades Visio 

espaciais, táteis e de conceitos. 

Na observação da dificuldade de leitura e antes de definir como sendo 

dislexia, é preciso que pais e professores descartem fatores como: imaturidade para 

aprendizagem, problemas emocionais, métodos inadequados de aprendizagem, 

ausência de cultura previa e incapacidade geral para aprender. O diagnostico de 

dislexia será feito a partir da identificação do problema de rendimento escolar 

percebidos na escola ou mesmo em casa, procura-se ajuda especializada formada 

por Psicólogo, Fonoaudiólogo e Psicopedagogo, essa equipe fará uma avaliação, 

verificando ainda a necessidade da presença de um Neurologista ou Oftalmologista, 

conforme o caso, para só então confirmar o diagnostico. 

Na dislexia a aprendizagem das palavras, geralmente e dificultada por falha 

nas conexões dos neurônios em regiões do cérebro responsáveis pela 

especialmente leitura e pela escrita. Apesar da inteligência acima da média dos 

dislexos, seu desempenho escolar é baixo e quando não diagnosticados 

precocemente, enfrentam dificuldades de aprendizagem, acarretando desmotivação 

e baixa autoestima. Quem tem dislexia mostram-se p e r s p i c a z e s e muito 

criativas em relação as outras crianças, pois compensam suas dificuldades ativando 
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áreas diferentes do cérebro, normalmente pouco utilizadas pelas pessoas não 

disléxicas. Celebridades disléxicas reconhecidas por sua capacidade intelectual 

como Albert Einstein, Walt Disney, Thomas Edison e Agatha Christie são exemplos 

disso. Dada a grande quantidade de pessoas afetadas, profissionais que fazem o 

diagnostico, defendem testes obrigatórios para detecção da dislexia nas escolas,. 

Apesar dos direitos assegurados em lei, aos portadores de dislexia, a precisão do 

diagnostico se torna onerosa, principalmente para crianças oriundas de famílias de 

baixa renda. Os sintomas indicativos de portadores de dislexia como desatenção, 

troca de letras, dificuldade de leitura, letra feia e desinteresse por livros, entre outros 

são genéricos e podem levar o professor e própria família a suspeitar de dislexia, 

mas somente um estudo individualizado pode completar o diagnostico. Para Sales, 

PARENTE E MACHADO (2014), as controvérsias partem desde o conceito: “São tantas as 

nomenclaturas propostas e descrições das características das crianças, que fica 

difícil saber quando nos referimos à mesma síndrome e quando tratamos de quadros 

diferentes”. (p. 112).Disponível em pepsic.bvsalud.org, acesso em 25/03/2018. 

A diversidade de conceitos para esse transtorno e comentado por Hout 

(2001), que afirma: “Paradoxalmente, apesar de tudo o que tem sido escrito, o 

principal debate sobre a dislexia continua sendo sua definição, sua própria 

existência.” (p. 17). Disponível em pepsic.bvsalud.org, acesso em 25/03/2018. 

O aprendizado da leitura pode ser afetado por questões não específicas e 

problemas específicos de leitura (ou dislexia). Causas não específicas são variáveis 

e podem ter origem física, emocional, mental, cultural, sócio econômico e 

educacional. 

As crianças cujo desempenho é afetado por qualquer desses fatores, exceto 
aquelas com deficiências mentais severas, embora tenham uma leitura 
pobre, têm potencial normal para a aquisição dessa habilidade. Entre essas 
causas não específicas que dificultam a aprendizagem da leitura, as mais 
frequentes são as decorrentes de fatores emocionais e sociais. (Pinheiro, 
1995, p. 107). 

Em contrapartida também encontramos crianças nas escolas que, 

aparentemente, tem condições para a aquisição da leitura, mas surpreendentemente 

não conseguem. Essas crianças estão em um nível de leitura muito abaixo do 

esperado, quando considerado fatores como as oportunidades educacionais, sua 

capacidade intelectual, e ausência de problemas emocionais, físicos ou deficiência 

mental. Portanto a identificação da dislexia depende que o desempenho negativo na 



 

63 
 

leitura não esteja relacionado com as condições e capacidade da criança. O 

diagnóstico será realizado excluindo motivos para a dificuldade, como: déficit 

intelectual, disfunções ou deficiências físicas, e causas emocionais, culturais, sócio- 

econômicas e educacionais. 
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3 JOGOS EDUCATIVOS 

Aprender a ler e escrever são objetivos que todas as crianças poderiam 

atingir com a sua entrada na escolaridade básica, mas para crianças com dislexia a 

aprendizagem da leitura é um processo demorado e cheio de obstáculos. Tal 

aprendizagem tornou-se fundamental, pois se esta capacidade não for adquirida na 

sua plenitude isso irá comprometer a continuidade da escolaridade do aluno. As 

crianças disléxicas Fazem parte de um grande grupo de crianças que não 

conseguem corresponder às exigências que as escolas fazem em termos de 

aprendizagem ou que o conseguem com de inúmeras dificuldades. 

As crianças, gastam a maior parte de seu tempo desempenhando atividades 

lúdicas como jogos e brincadeiras. Tal como a alimentação, a brincadeira e os 

brinquedos são tão fundamentais para a criança. A importância do brincar para o 

desenvolvimento infantil é bastante pesquisada. Estudiosos como Piaget (1978) e 

Vygotsky (1989), entendem que o brincar e o desenvolvimento cognitivo infantil 

estão diretamente relacionados. Enquanto para Piaget, o brincar consolida o 

desenvolvimento quando a criança manipula os objetos na brincadeira, para 

Vygotsky, a motivação no momento do influencia os avanços do desenvolvimento 

cognitivo. O jogo em sua ação sob o domínio de regras proporciona, na pequena 

comunidade, relações sociais completas com um sistema avaliação e de julgamento 

dos resultados. Ainda que seja espaço de conflitos e contradições, aspetos que 

enriquecem e se transformam em meios que permitem a discussão e a reelaboração 

e incorporação de novos valores, o jogo permite prevalecer atitudes de ajuda mútua, 

de divisão de trabalho, de solicitude, de troca de pontos de vista e atenção de uns 

para com os outros. O jogo pode ser concebido, segundo Sena & Lima (2007), como 

algo que promove situações interativas onde conhecimentos, habilidades, valores e 

atitudes devem ser socializados e desenvolvidos. Sobre brincar, destacam-se as 

concepções de Froebel, o primeiro filósofo a justificar o uso do brinquedo para 

educar crianças no pré-escolar, a sua teoria pressupõe o brinquedo estabelecendo 

relações entre os objetos do mundo cultural e a natureza. 

Antunes (2000) apresentou um trabalho citando áreas da inteligência que 

podem seriam estimuladas através de jogos, de natureza material ou verbal, estas 

áreas tratam de aspectos referentes a linguística, espacial, lógico matemática, 

musical, sinestésico corporal, intrapessoal e interpessoal. Na área de inteligência 
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linguística temos como exemplos o jogo da forca, bingo gramatical e telefone sem 

fio. Como exemplos na área da inteligência lógico matemática temos o dominó, o 

jogo das tampinhas, o jogo das formas e o baralho de contas. Enquanto na 

inteligência espacial o jogo da sucessão, da memória e damas. Bruner (cit. Silva, 

Oliveira & Sás, 1986) acredita que o brincar permite ao ser humano condições 

ótimas para desenvolver habilidades complexas citando cinco funções fundamentais 

da brincadeira, que são a redução das consequências relativas aos erros e 

fracassos; a permissão da exploração, da intervenção e da fantasia; a imitação 

idealizada da vida; a transformação do mundo, segundo os nossos desejos e a 

diversão. Apesar de controvérsias apresentadas em relatos de diferentes teóricos 

sobre o papel da brincadeira na educação infantil, os quais se dividem entre a 

importância dos comportamentos imitados e os aspetos de enriquecimento cognitivo, 

ou ainda sobre a possibilidade de socialização e de solução de conflitos emocionais, 

o brincar tem sido fonte de preocupações científicas. Contudo, deve-se considerar 

que alguns fatores individualizados que influenciam o desempenho da criança no 

brincar, como o ambiente em que ela esta inserida, suas características individuais e 

o vínculo com a pessoa que aplica as atividades. 

O ensino voltado para o interesse do aluno transformou o sentido do material 

pedagógico. Esse interesse passou a comandar o processo da aprendizagem 

moderna, valorizando as experiências e sobretudo as descobertas dos alunos, 

enquanto o professor passou a ser um criador de situações para estímulos 

eficientes. Kishimoto (1998), observa que o brincar está presente na escola de forma 

diretiva, eliminando a liberdade processo lúdico, ou pelo contrario de forma 

improvisada, sem a preocupação dos educadores em compreender o sentido que há 

nesse brincar. A necessidade de objetos prévios, de parcerias e de conteúdos, deve 

ser considerada, para que se possa obter resultados significativos na aprendizagem. 

Por outro lado, ao entender-se o brincar como um processo facilitador tanto do 

desenvolvimento infantil como da construção do conhecimento da criança, a escola 

deve preparar-se para criar espaços de brincadeira, onde os objetos, os brinquedos, 

os materiais, as informações e as regras do brincar devem fazer parte da formação 

do profissional, de forma a capacitá-lo na utilização de tal recurso como instrumento 

de desenvolvimento da criança. 
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Os jogos podem ser classificados os divididos em diversos grupos, Piaget 

(1978), classifica o jogo em três categorias correspondentes às três fases do 

desenvolvimento cognitivo: Jogo de exercício sensório motor (0 aos 2 anos), a 

criança brinca sozinha, sem atender às regras e é a primeira forma de obter prazer a 

partir de uma atividade própria; jogo simbólico na fase pré-operatória (2 aos 6 anos), 

a criança interage com os outros e aceita a existência de regras. Surge, o “faz de 

contas” onde a criança desenvolve a imaginação, competências sociais, emocionais, 

comunicativas, a criatividade e expressão corporal; Jogo de regras ou fase das 

operações concretas (7 aos 11 anos), maior noção das regras e da sua importância. 

Como podemos observar, o jogo propicia a aquisição de múltiplas competências em 

todas as fases do desenvolvimento humano. Fundamentados nesse conhecimento 

podem ser desenvolvidos jogos criativos que irao auxiliar na aprendizagem de 

grandes grupos ou de grupos específicos de crianças, como as portadoras de 

dislexia, estes jogos são chamados de Jogos Educativos. 

O jogo educativo pode ter variados objetivos, desde a ludicidade simples até 

atividades de aprendizagens complexas, direcionadas e com objetivos específicos. 

Huizinga (1938) definiu o jogo como uma atividade voluntária, com limites de tempo 

e espaço, seguindo regras consentidas e obrigatórias. Para Kishimoto (1998) jogos 

educativos estimulam e favorecem a aprendizagem das crianças, estimulam a 

criança a aprender mobilizando esquemas mentais, estimulando o pensamento, a 

organização do tempo e do espaço. 

Para Fernandes (1995), os jogos podem ser usados em diferentes situações 

no contexto da aprendizagem. Seja na promoção da autoconfiança ou no aumento 

da motivação, ocorre que até o jogo mais simples será um recurso para obter 

informações e praticar habilidades no sentido de adquirir destreza e competência, 

sendo assim o jogo pode ser considerado um meio educacional que propicia o 

desenvolvimento integral nas áreas cognitiva, linguística, afetiva e motora, além de 

contribuir para a autonomia, criatividade, responsabilidade e cooperação entre as 

crianças e adolescentes. Para ser útil no processo educacional, o jogo deve 

promover situações desafiadoras na solução dos problemas. 
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4 JOGO E DISLEXIA 

Quando o jogo é utilizado pela escola torna-se um recurso eficaz na 

realização de atividades educativas para todas as crianças, principalmente as que 

têm dislexia. A atividade lúdica ocorre o professor oferece materiais adequados e 

específicos às necessidades observadas nos alunos com dislexia. Entre essas 

atividades a informática também tem sido utilizada no trabalho com crianças 

disléxicas. Como diz Amaral(2006) “o disléxico é uma pessoa que tem dificuldades 

no processo das informações [...]” e a informática aparece como um facilitador desse 

processo através de seus jogos eletrônicos pedagógicos, sendo muito eficientes no 

tratamento. Por isso a informática Educativa acaba como ferramenta pedagógica 

que vem fazendo parte da grade curricular nas escolas. O aluno que aprende 

informática, contribui em seu processo de aprendizagem e a inovação dessa nova 

ferramenta, rompe as barreiras da educação, possibilitando a integração das 

disciplinas com a tecnologia, significando um salto para o futuro do sistema de 

ensino-aprendizagem. O uso dos computadores na educação deve ser 

construtivista, sendo usado como um instrumento de aprendizagem, em que o aluno 

constrói conhecimentos de forma ativa, interagindo com o computador ou 

instrumento de aprendizagem. 

Aplicativos usados na pratica clínica por profissionais de reabilitação se 

mostram cada vez mais comuns na Internet. Não apenas com seu uso aplicado de 

forma específica para o fim ao que foi projetado, mas também utilizando de forma 

adaptada para o desenvolvimento de determinados grupos, como o de crianças com 

distúrbios de aprendizagem. Um exemplo dessas novas tecnologias é o aplicativo 

para Android, testado por crianças com transtorno de aprendizagem tratadas no 

Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial, em São Caetano do 

Sul, São Paulo. 

O jogo Aramumo é muito bom para treinar a leitura e também a escrita e foi 

o ganhador de um concurso, promovido pelo Instituto ABCD que atua no ensino de 

crianças com distúrbios de aprendizagem, de jogos para crianças com dislexia. O 

aplicativo para celulares Android pode ser baixado com facilidade na loja de 

aplicativos do Google. No funcionamento do jogo primeiramente o jogador ouve um 

certo numero de palavras, depois arrasta as sílabas que estão em bolhas flutuantes 

para a sua posição correta na palavra-cruzada. O jogo de regras simples trás o 
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beneficio de trabalhar a escrita simultaneamente com a pronúncia, estimulando a 

criança a associar os sons às palavras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa aqui realizada teve grande significado em termos de 

conhecimento, pois através dela surgiu o respaldo para sanar inúmeras duvidas, 

desde os relativos ao conceito propriamente dito, passando pela possibilidade de o 

professor já na educação infantil pré identificar o distúrbio, que naturalmente será de 

fato diagnosticado por uma equipe de profissionais especifica para este fim. Alem 

disso a grande variedade de atividades lúdicas que compõe total ou parcialmente as 

formas de tratamento trouxe satisfação na realização da pesquisa, ou seja, a cada 

passo dado uma nova descoberta e com ela muitas possibilidades de adequação e 

ate de criação de novas atividades que podem ajudar crianças com dislexia, 

principalmente no meio informatizado. O resultado, pensado para auxiliar 

professores na pré-alfabetização, poderá ser utilizado por estes e por quem mais se 

interessar no assunto aqui mencionado. Trabalhar pedagogicamente através do 

domínio de estratégias educacionais resultará em aprendizado significativo e 

satisfatório para todas as crianças, inclusive as com dislexia, atingindo os objetivos 

inicialmente propostos. Na escola, crianças com necessidades especiais devem ser 

inclusas naturalmente nas atividades do grupo, atento as suas dificuldades 

específicas e contando com bom senso pedagógico, a sensibilidade e formação do 

professor, ele conseguira distribuir as atividades de acordo com as possibilidades de 

cada um. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA 

LEITURA E ESCRITA DE CRIANÇAS DE 6 A 7 ANOS 
Rosilene Ferreira Vera Novaes 

 

RESUMO 

 

São inúmeras as dificuldades no ensino e aprendizagem da leitura e escrita, 

principalmente nas séries iniciais onde os alunos estão descobrindo o mundo da 

leitura e escrita. As dificuldades que as crianças apresentam na escrita e leitura são 

identificadas assim que o aluno começa seu ano letivo, que deverá ser observada 

pelo educador que poderá promover os meios necessários para ajuda-lo, mas é 

preciso tomar cuidado para não diagnosticar precocemente ou de forma errada, 

prejudicando seu desenvolvimento escolar. O presente trabalho tem como objetivo 

demonstrar alguns problemas encontrados na aquisição da leitura e escrita e a 

importância de se descobrir as causas de distúrbios na leitura e na escrita para se 

chegar a um diagnóstico adequado, e assim poder utilizar os métodos corretos para 

garantir o progresso desses alunos. O papel do profissional é importante dentro do 

acontecimento da exclusão escolar por sua atuação preventiva no diagnostico, 

descobrindo os problemas causadores e intervindo junto ao educador, escola e 

família das crianças em questão. O assunto aqui tratado ocupa hoje, o lugar central 

da discussão da educação escolar no mundo, a alfabetização e suas dificuldades de 

ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Dificuldade, Educação; Aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De fato pode-se dizer que algumas crianças encontram dificuldades no início 

que começam suas atividades escolares, mas no decorrer do ano conseguem se 

desenvolver bem. Através de situações didáticas ajustadas as necessidades do 

aluno. Existem outras que carregam essas dificuldades por muitos anos, em 

algumas situações até repetem a mesma série por várias vezes. 
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Alguns professores nem percebem que esse aluno tem algum distúrbio que 

o impede de aprender. Portanto cabe ao professor ficar atento para que esse 

problema não passe despercebido. 

Nesse sentido, o presente estudo justifica-se que a dificuldade na 

aprendizagem da leitura e escrita vem se tornando um transtorno cada vez mais 

frequente na educação, quais são os fatores que estão por trás desse problema e 

como os educadores enfrentam essa dificuldade, pois tanto o aluno quanto o 

professor sofrem com essa adversidade que em algumas situações levam o 

chamado “Fracasso Escolar”. 

A dificuldade na aprendizagem da leitura e escrita é uma temática de grande 

importância, pois vem se tornando um problema. O interesse de pesquisar sobre o 

tema aqui apresentado vem do questionamento, por que há tantos alunos com 

dificuldades na leitura e escrita? 

Compreender as dificuldades na aprendizagem da leitura e escrita é o 

objetivo central deste trabalho. Diante dessa problemática apresentada o estudo tem 

como finalidade demonstrar as possíveis causas das dificuldades que os alunos 

encontrar em relação a leitura e escrita, além de apresentar métodos utilizados para 

o desenvolvimento dos mesmos e caracterizar alguns distúrbios fisiológicos que vem 

dificultando na aquisição do conhecimento da maioria das crianças ao longo do 

tempo. 

Para se compreender as dificuldades de aprendizagem na leitura e escrita 

encontrada no contexto escolar, foi realizada uma pesquisa bibliográfica pois usa-se 

materiais já publicados, constituído basicamente de livros, artigos científicos e 

também atualmente de informações disponibilizadas na Internet, e seus objetivos 

são descritivos, pois pretende orientar a forma de coleta de dados quando se 

pretende descrever determinados acontecimentos. Nessa pesquisa foram utilizadas 

obras de diversos autores tais como Emília Ferreiro (Reflexões Sobre Alfabetização- 

2001), Carolina A. R.Funayama (Problemas de Aprendizagem- 2008) dos quais 

relatam as causas das dificuldades de aprendizagem. 
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2 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA LEITURA E ESCRITA 

A aprendizagem da leitura e da escrita não ocorre da mesma maneira em 

todas as crianças. Ás vezes dependendo da forma de como ela é apresentada ao 

aluno, podem ocorrer dificuldades na aprendizagem de um modo geral. 

Algumas crianças começam a ler e a escrever mesmo antes de ingressar na 

escola, através de materiais impressos que chegam até sua casa, na rua ou em 

vários outros lugares. 

Muitas vezes quando ingressam na sua vida escolar se deparam com uma 

série de novidades como a leitura e escrita. 

Segundo Moreira (2003, p.66) declara que: 

Um processo que, ainda que se inicie formalmente na escola, começa de 
fato, antes de a criança chegar á escola, através das diversas leituras que 
vai fazendo do mundo que a cerca, desde o momento em que nasce e, 
apesar de se consolidar nas quatro primeiras séries, continua pela vida á 
fora. Este processo continua apesar da escola, fora da escola 
paralelamente a escola 

Nesse sentido, os textos de literatura geral e infantil, jornais, revistas, textos 

publicitários, entre outros são os modelos que se podem oferecer as crianças para 

que aprendam sobre a linguagem que se usa para escrever (BRASIL,1998, p.151-

152). 

É importante que se respeite a origem de cada criança e não despreze seus 

conhecimentos prévios que cada um traz de sua vida fora do ambiente escolar. O 

aluno quando chega a escola traz consigo um desempenho e uma linguagem oral 

dessa linguagem se manifesta uma preponderância maior no início da sua 

escolarização, pois a criança está iniciando o processo de aquisição da leitura e 

escrita. No entanto, apresentam dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita, 

sendo que muitas delas superam-se durante o processo de aprendizagem, mais 

outras não conseguem, geralmente essas crianças costumam repetir o ano escolar 

várias vezes (LEITE,2008, p.17). 

Pode-se considerar aprendizagem e a construção de conhecimento um 

processo natural e espontâneo da criança. 

Segundo (Funayama, 2008, p.69) declara que: 

A capacidade de aprender na escola apresenta-se para a criança como uma 
etapa fundamental no seu processo evolutivo maturacional, estando na 
nossa cultura, segundo Lindahl (1988), relacionada a possibilidade de 
sucesso ou fracasso também social. 
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Em relação à escrita e a leitura, essas dificuldades podem ser causadas por 

vários fatores que vão desde a falta de interesse, os métodos utilizados pelos 

professores que não condizem com a realidade do aluno ou por algum distúrbio de 

aprendizagem. Entende-se por dificuldades de aprendizagem a incapacidade 

apresentada por alguns indivíduos diante de situações novas desencadeadas por 

diversos fatores (BERNARDINO, 2007, p.23). 

É importante que o professor atente a qualquer dificuldade que o aluno 

apresente para poder ajuda-lo em seu desenvolvimento escolar. 

A escola não pode limitar-se a metodologia na preparação dos mais dotados 

na segregação dos menos dotados. As informações de ensino não podem ser 

seletivas, a função destas é garantir a mesmas condições de aprendizagem a todas 

as crianças, os futuros cidadãos. 

Certamente que por traz destes comportamentos estranhos existem muitas 

causas, que vão desde a falta de tempo dos pais para se dedicar a educação dos 

seus filhos, a falta de valorização da educação como um todo na sociedade, a 

delegação de terceiros por parte da família para educar seus filhos, e até mesmo 

falta de afinidade entre professores e alunos provocadas por barreiras ou por falta 

de condições significativas. 

Infelizmente as crianças não alfabetizadas tem sido um grande desafio para 

os educadores, o fracasso escolar tem se mostrado cada vez mais presente na 

educação dos nossos pais 

Segundo o pesquisador Sérgio Costa Ribeiro (Laboratório Nacional de 

Computação Cientifica) ligado ao CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico) que denominou o fracasso escolar como “pedagogia da 

repetência”. Segundo pesquisa realizada em 1991 Sérgio Costa Ribeiro escreveu 

que a “pedagogia da repetência” é de origem das escolas brasileiras, com um 

modelo de ensino voltado somente para alunos de classe média alta onde o 

professor era considerado um profissional superior da educação e exercia sua 

função de acordo com a orientação das famílias, ou seja, o professor não tinha 

autonomia em relação ao ensino aprendizagem. Sérgio Costa Ribeiro foi além ao 

declarar que o estudo do homem como ser biológico, estudo que até hoje é 

realizado apontam visivelmente que o sistema coloca a culpa pelo fracasso escolar 
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nos alunos, pais e no sistema sociopolítico, dificilmente no despreparo dos 

professores, nos erros da sua formação ou na organização escolar. 

A maioria dos argumentos leva a explicações reducionistas que muitas das 

vezes culpam o aluno e sua família, como por exemplo, a família do aluno é 

desestruturada, essa criança está passando fome, por isso que ela não consegue 

aprender, ou então colocam a culpa na escola, dizendo que não tem estrutura, os 

professores são despreparados. Grande parte da sociedade constantemente 

procura alguém para culpar. 

As dificuldades encontradas hoje em dia, no ensino e aprendizagem, são 

inúmeras, pois professores e alunos se deparam com vários obstáculos, como por 

exemplo no que diz respeito aos alunos, temos os distúrbios, indisciplinas, família 

desestruturadas, professores despreparados, escola sem estrutura física 

adequadas, metodologia inadequadas e falta de suporte. 

Segundo (Penteado, 2006) declara que: 

Se algumas vezes a família não tem correspondido ao que os educadores 
esperam, é preciso conhecer as razões que motivam esses 
distanciamentos. Para tal a escola e os educadores precisam se despir da 
postura de juízes que condenam sem conhecer as razões e incorporar o 
espirito investigador que busca as causas para o desconhecido. 

Segundo (ALAM, 2009)” o fracasso escolar não tem uma única causa, mas 

um conjunto de fatores que ocorrem para que tal situação ocorra” 

É importante que se analise de maneira mais ampla e considerar que 

possam existir outros problemas como: neurológico, motor, social, afetividade, 

desigualdades sociais e problemas mentais. 

O termo de dificuldade de aprendizagem é confundido por pais e professores 

como uma simples desatenção em sala de aula, espirito bagunceiro das crianças, 

mas a dificuldade de aprendizagem pode estar relacionada ao distúrbio que por sua 

vez é gerada por uma série de problemas. 

Quando levantamos o termo dificuldade de aprendizagem, podemos partir 

do princípio que é um embaraço próprio da criança, mas as vezes o que acaba 

provocando a complexidade de aprendizagem é a metodologia escolar, mudança 

frequente de escola, o ambiente onde mora ou problemas emocionais muito graves. 

Essa questão é desafiadora e de relevante importância para compreender os 

processos de aquisição da escrita e leitura e as problemáticas existentes no decorrer 

desse processo, buscando soluções para essa adversidade, assim descobrir as 
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causas dos distúrbios na leitura e na escrita para se achegar a um diagnóstico 

adequado e utilizar os métodos corretos. 

Segundo Vygotsky (1988, p.116) é fundamental que o educador trabalhe 

atividades por meio das experiências de instruções coletivas, contribuindo para o 

amadurecimento da aprendizagem que estão na Zona de Desenvolvimento Proximal 

que é identificada pela distância que existe entre o nível de desenvolvimento real e 

potencial do aluno. 

A aprendizagem tem um papel fundamental para o desenvolvimento do 
sabe, do conhecimento. Todo e qualquer processo de aprendizagem é 
ensino-aprendizagem, incluindo aquele que aprende, aquele que ensina e a 
relação entre eles. (VYGOTSKY, 1988, p.117) 

Portanto a prática pedagógica é constituída por uma série de processos que 

precisam ser considerados, desta forma é necessário que o educador conheça bem 

seus alunos para que possa estabelecer métodos apropriados afim de atender as 

necessidades de cada aluno, sendo assim, tornando-se mais significativo para o 

mesmo, as atividades pedagógicas desta maneira serão pautadas de acordo com 

cada necessidade específica do aluno. 
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3 A UNIÃO FAZ UMA EDUCAÇÃO MELHOR 

Nota-se que com boa vontade e determinação pode- se encontrar soluções 

para ajudar as crianças no desenvolver de suas atividades escolares. Não será um 

trabalho fácil nem simples, é necessário que todos os envolvidos colaborem, ou 

seja, pais e educadores. Existem métodos que podem ajudar no desenvolvimento da 

leitura e escrita só precisam ser colocados em prática. 

No que se refere ás escolas públicas, os recursos são limitados, mas com 

empenho, dedicação de professores juntamente com a coordenação e direção, 

podem proporcionar uma educação de qualidade para seus alunos, contribuindo 

para um melhor desenvolvimento na vida dessas crianças. 

“A criatividade de uma nação está ligada à capacidade de pensar e teorizar, 

o que requer uma boa educação e, depois, ir até as últimas consequências no 

fazer”. (Claudio de Moura Castro). 

Pode-se explicar que existem muitos professores com autêntica vocação 

para o ensino, e realmente desejam, procuram e conseguem fazer o melhor pelos 

alunos. Quando se tem interesse, aguça-se o potencial criativo, inovador e 

renovador do professor em benefício das crianças, não se medem esforços para 

desempenhar com consciência e responsabilidade o papel de educador. 

No momento em que a direção de uma escola juntamente com seus 

professores se empenham no desenvolvimento da aprendizagem da leitura e escrita 

de cada criança, utilizando métodos adequados, essa atitude só contribuirá para o 

crescimento no ponto de vista educacional dessas crianças. Nota-se que os 

professores ao exercer seu papel de educadores vão se deparar com vários tipos de 

problemas, como recursos. 

Segundo Cagliari (1997) declara que: 

Alguns métodos de alfabetização ensinam a escrever pela escrita cursiva, 
chegando mesmo a proibir a escrita de fôrma. A razão que alegam 
frequentemente é que a criança que aprende a escrever com letra de fôrma 
terá de aprender depois a escrever com letra cursiva, e isso significa o 
dobro do trabalho, sendo inconveniente porque pode levar a criança a 
confundir esses dois modos de escrever. 

Independente dos problemas encontrados, quando o professor decide 

enfrentar as dificuldades no ambiente escolar, essa atitude provoca um empenho 

maior dos alunos. Cada professor procura introduzir métodos que julgam ser 
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necessários, porém existem professores que não se atentam em buscar formas que 

contribuem para uma melhor aprendizagem na aquisição da leitura e escrita. 

Quando o professor percebe uma provável dificuldade do aluno em seu 

processo de conhecimento, é preciso estar atento a evolução do problema de cada 

indivíduo, proporcionando atividades adequadas para que essa criança avance em 

seu conhecimento, colaborando para uma aprendizagem adequada da leitura e 

escrita, a solução não é simplesmente detectar os transtornos e encaminhar as 

crianças para algum tipo de tratamento como se isso não fosse o papel da escola. 

O papel do educador não é obrigar que todos os alunos possam 

compreender os conteúdos igualmente, pois isso seria algo difícil de atingir já que 

cada aluno tem um processo de aprendizagem diferente. O propósito do professor 

deve ser que os alunos possam trabalhar juntos, produzindo pensamentos coletivos, 

para que nenhuma criança seja desprezada ou isolada. Infelizmente alguns 

professores desconhecendo as causas das dificuldades de aprendizagem do 

educando as classificam de preguiçosos e fracassados. 

 

3.1 MANEIRAS DE INCENTIVAR A LEITURA 

Um educador bem preparado sabe que é necessário criar um espaço 

linguístico alfabetizador. Este será um ambiente que envolva a própria sala de aula, 

os corredores da escala, os pátios e as bibliotecas. “O melhor professor não é o 

mais eloquente mas o que mais instiga e estimula a inteligência” (Augusto Cury, 

1958). Até mesmo os escritos dos pontos comerciais em geral dos bairros, os 

escritos dos pontos comerciais das cidades, em qualquer lugar que existam textos, 

existe espaço de leitura. A Leitura não foi feita somente para ser lida em livros e isso 

precisa ser despertado e incentivado desde cedo. 

A forma como o professor trabalha o incentivo faz muita diferença, a 

motivação para que, as crianças sintam interesse por todos os textos. Muitas vezes 

esse suporte tem aparência natural fazem parte do dia a dia dos alunos seja na 

região rural, região urbana. 

Nota-se que nas cidades há trabalhos diferenciados com leitura a partir de 

visitas aos locais de exposições de livros, como bancas de revista, livraria, 

bibliotecas públicas, feiras livres. Neste momento, a criança está se inteirando de 

tudo em torno de um livro: o momento da criação, as pessoas e instituições que 
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trabalham na fabricação de um livro. Enfim, como os livros “voam” pelo mundo a 

fora, este é um trabalho que procura aprofundar o aluno no sentido social da leitura. 

Tudo que está escrito em todo lugar, é material para alfabetização, a leitura 

precisa ser apresentada como parte da vida das crianças, o importante é que eles 

entendam que cada texto tem uma função. Um mesmo texto poderá ser utilizado em 

ambientes ou suportes variados contribuído de forma diferente para a sociedade, 

isto porque o livro também interage com o leitor. E este e o processo da 

interlocução, é a forma como o leitor recebe o que está escrito naquele texto, seja 

qual texto for e onde estiverem. 

Os próprios parâmetros curriculares nacionais abordam este aspecto, 

quando sugerem leituras em jornais, revistas, fotos de família, enfatizando a 

importância de se ler imagens, pois elas, além de serem textos, formam uma 

unidade de significados. Os mesmos parâmetros também apontam a necessidade 

de que o professor desenvolva praticas leitoras com textos de diferentes gêneros, 

porem priorizando os textos que circulam socialmente. 

Existem algumas técnicas incentivadoras a serem apresentadas nos 

primeiros momentos da alfabetização entre elas: 

• • Letras maiores; 

• • Predomínio de imagens; 

• • Predomínio de cores; 

• • Padrão de cores, imagens e o conteúdo da história propriamente dito. 

O livro didático é uma ferramenta importante e incentivo ao professor que 

nem sempre tem tempo ou condições de preparar uma aula diversificada. No 

entanto, o que não deve acontecer é o trabalho exclusivo com o livro didático na sala 

de aula. O livro didático e as cartilhas servem como material de apoio. Desta forma a 

criatividade do educador conta muito, além dos recursos disponibilizados pela 

escola. 

Nota-se que além do livro didático existem outras maneiras de se trabalhar a 

leitura como: 

• Trabalhar a memorização fazendo o uso de textos mais curtos, os 

aspectos sonoros do texto dão mais sentido e favorecem a compreensão 

do aluno. 



 

80 
 

• Redigir tarefas escolares com significado, de forma a facilitar o 

entendimento do objetivo dessas tarefas para os alunos e seus familiares 

• Oferecer textos menores, interessantes para que os alunos se sintam 

encorajados a leitura e não se cansem a o ler. 

• Apresentar textos com imagens que favorecem a compreensão do código 

linguístico, de forma que a decodificação do símbolo seja esclarecida 

pela imagem apresentada. 

• Ter maior preocupação com textos que destaquem mais sentido do que a 

decodificação, ainda que sejam textos bem pequenos e com ênfase na 

oralidade, com rimas, por exemplo. 

• Apresentar textos de gêneros e suportes variados para cativar a 

curiosidade do aluno, de forma que ele consiga entender o sentido social 

da leitura: cartazes, textos publicitários com imagens bem atraentes, 

propagandas de teatrinhos, títulos de revistas, quadrinhos, encartes de 

jornais. 

• Convidar os alunos a escolherem textos em casa ou na rua, de forma 

que eles se sintam atraídos pelo assunto e tenham curiosidade em 

compreender seu sentido. 

O educador tem material de suporte literário em todos os lugares: há os 

textos de circulação interna jornalzinho produzido na própria cidade e escola. É 

importante o professor não se esquecer de que a leitura e a escrita são práticas 

sociais, portanto, elas fazem parte do universo escolar. Por isso além dos livros 

didáticos utilizados em sala de aula, os alunos precisam ter contato com outras 

formas de leitura que rodeiam os seus ambientes tais como: folders de propaganda, 

panfletos, bulas de remédio, receitas culinárias, receitas médicas, folhetos 

publicitários, literaturas clássicas, gibis e muitos outros exemplos que possibilitam a 

leitura que circulam na sociedade. 

Para não se prender somente a o livro didático, o professor também pode 

trabalhar com músicas, com letrinhas diferentes, trabalhar com provérbios, 

parlendas, jogos de rimas em fim, explorar a oralidade e musicalidade é algo que 

atrai bastante a atenção dos alunos e desperta neles o gosto pela leitura e pela 

compreensão do que está escrito nos símbolos pressupostos pelas letras. 
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3.2 ALFABETIZAÇÃO DE EMÍLIA FERREIRO 

Nascida no ano de 1937 na Argentina Emília Ferreiro, teve vários desafios 

em sua trajetória, mas sua contribuição com a educação é realmente indiscutível, 

principalmente no que diz respeito a alfabetização. Emília Ferreiro realizou um 

trabalho de investigação que apresentou várias mudanças na forma de os 

educadores brasileiros compreenderem a alfabetização. No ano de 1974, iniciou 

seus experimentos, como docente, que deram origem aos pressupostos teóricos 

sobre a psicogêneses do sistema da escrita uma área não estudada pelo seu mestre 

Piaget, que se tornou um marco na transformação no conceito de como a criança 

aprende a escrita. 

Muitas escolas afirmam que Emília Ferreiro criou um método de 

alfabetização, mas isso não verídico, ela procurou observar de que forma se realiza 

a construção da linguagem escrita na criança, através de suas pesquisas surgiram 

alguns resultados que permite constatar de maneira diferente a forma com que as 

crianças recebem o processo da escrita. 

Várias pessoas que foram alfabetizadas certamente já tiveram contato com 

educadores que, logo no começo do ano, já fazem diagnóstico a respeito de alguns 

alunos que tem dificuldade de aprendizagem, que muitas vezes estão passando por 

algum problema familiar, ou algum distúrbio, porém os educadores com seus 

diagnósticos precipitados, dizem que a criança é fraca da cabeça e tantos outros 

comentários parecidos, nota-se então que existe vários problemas como por 

exemplo o despreparo do professor, métodos ou material didático inadequados. 

Com seus estudos Emília Ferreiro leva a questão para outro campo real e 

encontra uma revolução conceitual de alfabetização, ou seja, a escrita da criança 

não se resulta de apenas uma simples cópia de algum texto, mas é um processo de 

concentração pessoal, de fato Emília Ferreiro percebe que as crianças reinventam a 

escrita, do ponto de vista que ao iniciar a alfabetização precisa compreender seu 

processo de construção e suas maneiras de produzir. 

Segundo Emília Ferreiro a criança não tem que chegar a certa idade e nem 

precisam de educadores para iniciar seu processo de aprendizagem. Assim que 

nascem começam a desenvolver o seu conhecimento. Constroem problemas 

complexos e imateriais, mas buscam soluções para obterem respostas aos seus 

questionamentos, e a forma de escrever é um deles. 
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3.3 PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCRITA SEGUNDO EMÍLIA FERREIRO 

1ª Fase Pré Silábico: A criança tenta reproduzir no sentido dos traços 

básicos da escrita com as quais ela presencia no seu dia a dia, os traços são bem 

parecidos mas o que vale é a intenção, pode interpretar sua escrita e não a dos 

colegas, na primeira fase constrói hipóteses de que as escritas dos nomes são 

proporcionais ao tamanho do objeto ou ser a que está se referindo. Duas exigências 

básicas que elas respeitam nessa etapa ao tentar escrever, a quantidade de letras 

nunca é maior que três, a variedade de letras na maneira de pensar da criança não 

pode se repetir, a hipótese levanta de que para ler coisas diferentes é preciso utilizar 

várias maneiras, ela precisa combinar diversos jeitos, às poucos letras que são 

capazes de produzir. 

2ª Fase: Aparece a chamada “Hipótese Silábica”, ou seja, cada grafia 

traçada corresponde a uma silaba pronunciada letras e outros tipos de grafia podem 

ser usados, nesse momento há uma luta entre a Hipótese Silábica e a quantidade 

mínima exigida de letras para que se torne possível ler a escrita. 

Nessa fase quando a criança trabalha a Hipótese Silábica ela necessita usar 

duas formas gráficas, para escrever palavras com duas silabas, o que vai de 

encontro com suas ideias iniciais aos quais soam necessárias pelo menos três 

caracteres essa luta faz com que a criança prossiga para outra fase. 

3ª Fase: Neste momento há troca da Hipótese Silábica para Alfabética a luta 

que se estabelece entre a criança e uma exigência interna da própria, ou seja, o 

número mínimo de grafias, e a realidade das formas que o meio lhe oferece, leva a 

procurar soluções, a partir daí ela começa a perceber que escrever é representar 

progressivamente as partes de sons das palavras, mesmo que ainda não consiga 

fazer de maneira correta. 

4ª Fase: É quando a criança já atinge o estágio da escrita alfabética, 

compreendendo que a cada um dos caracteres da escrita correspondem valores 

menores que a silaba, e que uma palavra se tiver duas silabas exigindo dois 

movimentos para ser pronunciada precisara de mais de duas letras a ser escrita e a 

existência de duas regras produtivas que lhe permite, partindo desses simples 

elementos fazer representação de inúmeras silabas mesmo sobre aquelas que ainda 

não tenha praticado. 
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Segundo Emília Ferreiro a leitura é interpretação e a escrita é um sistema de 

representação da linguagem, o sujeito procura ativamente compreender a natureza 

da linguagem escrita e sua rota, o conhecimento que temos de um objeto não é o 

objeto, é a nossa maneira de representa-lo, e interpretá-lo, o que conhecemos da 

leitura e a escrita não é igual ao saber convencional, as pessoas possuem hipóteses 

originais não ensinadas pelos adultos ou pelos educadores. 

Pode-se dividir a história da alfabetização em antes e depois de Emília 

Ferreiro no ensino brasileiro tem, a psicolinguística argentina como uma espécie de 

referência e seu nome passou a ser ligado à o construtivismo o biólogo Piaget foi 

quem inaugurou este estudo por meio de suas descobertas, a o investigar os 

processos de aquisição e elaboração de conhecimento pela criança resumindo de 

que forma a criança aprende. Emília Ferreiro estudou e trabalhou com Piaget, foca 

suas pesquisas nos mecanismos cognitivos relacionados a leitura e escrita. 
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4 ALGUNS TRANSTORNOS QUE DIFICULTAM A APRENDIZAGEM 

Os transtornos atrapalham o desenvolvimento escolar dos alunos, mais se 

diagnosticado e tratados com rapidez será possível solucioná-los juntamente com os 

pais, professores e o corpo docente. É preciso que troquem informações a respeito 

desse aluno com frequência, pois a criança que não consegue ser alfabetizada pode 

estar apresentando sintomas de algo que não está bem. 

As causas podem ser variadas portanto serão relatados alguns transtornos 

que podem influenciar no aprendizado. 

 

4.1 TRANSTORNO POR DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH) 

O TDAH (Transtorno por déficit de atenção com hiperatividade) tem três 

sintomas: hiperatividade, falta de concentração e atenção, é uma síndrome de 

conduta muito frequente na infância, cuja origem é uma alteração do sistema 

nervoso central. É hoje uma das causas mais frequentes do fracasso escolar e dos 

problemas sociais na idade infantil. 

Muitas crianças que sofrem de TDAH apresentam conduta inapropriada para 

sua idade, tem grande dificuldade no controle do seu comportamento, suas emoções 

e pensamentos, também é com grande esforço que tentam prestar atenção e 

concentrar-se. No entanto nem todas as crianças chegam a demonstrar todos os 

sintomas, depende muito do tipo de TDAH. 

O fator hereditário influencia no desenvolvimento dessa patologia, chegando 

a sofrer desse problema cerca de 40% das crianças que tiveram pais ou mães 

hiperativas, muitos pais e professores sentem dificuldades para identificar se a 

criança é portadora de TDAH ou se o que lhe falta é limites, sabido que as crianças 

nesse estado podem apresentar sintomas parecidos. 

 
Sintomas 
• Baixa autoestima, devido a sua impopularidade. 

• Inquietude, movem os pés, as mãos e o corpo sem um objetivo claro, 

levanta-se salta e corre quando tem que estar sentada. 

• Aborrecimento e excitação, a criança não consegue brincar de forma 

tranquila, não respeita a vez dos outros estimula-se e se aborrece com 

frequência. 
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• Grau acentuado de impulsividade age antes de pensar, responde antes 

que termine a pergunta 

• Falta de concentração, não atende aos detalhes, organização e as 

instruções. 

• Falta de persistência além de não terminar as tarefas e evita as que 

necessitam de esforço contínuo. 

• Dificuldade para organizar e manter a atenção. 

• Se distrai com muita facilidade e esquece do que tem que fazer. 

• Surdez fictícia 

O TDAH é uma patologia pouco conhecida difícil de detectar e fácil de 

confundir, a complicação do tipo neurológico se desencadeia ainda na infância (3 a 4 

anos) alcançando o nível mais crítico aos 6 anos. Os especialistas apontam que as 

crianças com hiperatividade não tratadas á tempo terão problemas na adolescência, 

sofrerão problemas para se relacionarem inclusive podem sofrer com fracasso 

escolar, no entanto, um tratamento continuo a medida que a criança vá crescendo 

permitirá que o transtorno melhore, inclusive que se consiga controlar. 

Essas crianças com TDAH necessitam de ajuda e um acompanhamento 

profissional, isso devido à dificuldade que elas apresentam em atender, selecionar e 

controlar-se perante os estímulos que lhe são apresentados. A ajuda de um 

profissional especialista propiciara a criança a aquisição de novos hábitos para que 

ela possa aprimorar seu desenvolvimento social, familiar e escolar. 

Segundo Vygotsky (1984), o forte efeito da integração social sobre o 

desenvolvimento do pensamento, a o assimilar que a interação gera uma área 

potencial de progresso, ou seja, induz estimula um conjunto de processos internos 

que constituem um modelo de avanço e aprendizagem a criança, uma vez que 

possibilita a interação de novos conceitos. Assim estabelece a zona de 

“Desenvolvimento Proximal”, mostrando a distância entre o nível real de evolução, 

determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema e o nível 

potencial, favorecido sob a orientação de um aluno ou com a colaboração de um 

educador. (Vygotsky, 1991). 

Então o auxílio que a criança com dificuldade de aprendizagem recebe em 

suas atividades, uma atenção individualizada, explicações com mais clareza e a 

própria paciência do professor para repetir várias vezes a mesma explicação de um 
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determinado assunto, oportunizando maior tempo possível para a realização das 

atividades propostas em sala de aula e disponibilizando um aluno mais experiente 

para sentar em duplas para que ambos troquem informações, entre outras situações 

que favoreçam a aprendizagem do TDAH e a interação dele com o grupo de forma 

que não seja rotulado, é preciso que seja compreendido dentro de suas limitações. 

Para que haja sucesso em sala de aula é preciso uma serie de estratégias a 

serem utilizadas com alunos portadores de TDAH. Os já citados anteriormente 

enfatizam que a proposta pedagógica deve ser organizada através de técnicas de 

manejo cuja a maioria das crianças TDAH possam permanecer na sala de origem, 

sendo utilizados métodos específicos para minimizar as dificuldades além da 

organização da sala e a utilização de materiais adequados, devem ser estabelecidos 

regras e combinados a serem cumpridos respeitados pelo professor pelos alunos. 

Segundo Santos (2009) existem algumas dicas que facilitara o trabalho 

pedagógico: 

• Organizar a sala de aula sempre da mesma maneira, evitar contatos com 

crianças que não provoquem encorajamento, reforçar comportamentos 

positivos com elogios. Trabalhar em pequenos grupos objetivando o 

melhor desempenho acadêmico, dar oportunidades para sair algumas 

vezes da sala como ir ao banheiro, levar bilhetes na secretaria, apontar o 

lápis. Trabalhar com exercícios de consciência e de treinamento de bons 

hábitos sociais da comunidade. Ter clareza nas explicações, não dar 

atividade muito extensa, porque o TDAH perde logo o interesse e não 

conclui as atividades. 

• Colocar limites claros e objetivos, tendo uma atitude disciplinar 

equilibrada e proporcionar a avaliação frequente, com sugestões 

concretas que ajudem a desenvolver um comportamento apropriado. 

• Preparar atividades diversificadas que envolvam a visão, som, tato, 

entretanto, nova experiência contribuirá significativamente na motivação 

e interesse. É importante ressaltar que cada criança apresenta 

habilidades distintas, porem o professor deverá ter um olhar diferenciado 

para todas as realidades para poder intervir de maneira eficiente. 

• Na sala de aula, cada vez mais são evidentes as diferenças individuais 

entre os alunos, cabe porem ao professor conhecer seus alunos detectar 



 

87 
 

suas dificuldades e potencialidades e propor atividades que permitam a 

participação e aprendizagem de todos. 

As crianças com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, 

apresentam agitação, desorganização, hiperatividade, esquecimento, 

impulsividade e não consegue ficar parado por muito tempo no mesmo lugar. 

 

4.2 DISLEXIAS 

A dislexia é definida como um distúrbio ou transtorno de aprendizagem na 

área da leitura, escrita e soletração que também pode ser diagnosticada na pré-

escola, a criança com dislexia apresenta: problemas com a linguagem e escrita, 

dificuldade em escrever, lentidão na aprendizagem de leitura. 

Os portadores desse defeito congênito não conseguem estabelecer a 

memória fonêmica, isto é, associar os fonemas as letras. A causa do distúrbio é uma 

alteração cromossômica hereditária, o que explica a ocorrência em pessoas da 

mesma família, de acordo com estudos atuais a dislexia pode estar relacionada com 

a produção excessiva de testosterona pela mãe durante a gestação da criança. 

O ideal é que a partir do momento em que seja detectado algum indicio de 

dislexia, desde a educação infantil ou na primeira fase do ensino fundamental é 

importante fazer uma avaliação para comprovar se a criança é disléxica. 

A escrita de uma criança com dificuldades, apresentam uma caligrafia muito 

defeituosa, não tem habilidade de discriminar sons similares, costumam trocar letras 

com pronuncias semelhantes. 

O diagnóstico é feito por exclusão, em geral por equipes multidisciplinares 

(médico, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e neurologista). Antes de afirmar 

que uma pessoa dislexia é preciso descartar a ocorrência de deficiências visuais e 

auditivas, déficit de atenção escolarização inadequada, problemas emocionais 

psicológicos e socioeconômicos que possam interferir na aprendizagem. 

Ainda não se conhece a cura para a dislexia, o tratamento exige a 

participação de especialista em várias áreas, para ajudar o portador de dislexia a 

superar, na medida do possível, o comprometimento no mecanismo da leitura, da 

expressão escrita ou da matemática. 
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4.3 DISLALIAS 

É um transtorno de linguagem mais comum em crianças, é um distúrbio da 

fala caracterizada pela dificuldade da articulação das palavras, o portador desse 

problema pronuncia algumas palavras erradas, distorcendo, trocando, omitindo, 

transpondo ou ás vezes acrescentando fonemas a ela, quando há suspeita de 

crianças com dislalia, deve-se examinar os órgãos da fala e da audição, a fim de 

saber a causa é orgânica, neurológica ou funcional. 

Esse transtorno pode prejudicar a criança e muito, no aprendizado da escrita 

tal como ocorre na fala, a maioria dos casos de dislalia acontece na primeira 

infância, quando a ela está aprendendo a falar, então os pais acham bonitinho a 

forma como a criança começa a falar errado até chegar a idade dos cinco anos em 

diante, quando os professores começam a chamar os pais e informa-los que seu 

filho, tem dificuldade na pronuncia das palavras e que não fala como os outros 

coleguinhas, e que está confuso para escrever da maneira correta e da mesma 

maneira que ela fala quer escrever, omitindo sons distorcendo ou trocando o som da 

fala. 

A dislalia se detectada antes dos quatro anos de idade, pode ser corrigida 

através de meios lúdicos e utilizando terapias pode-se corrigir ou melhorar a fala, 

porém é preciso perceber o transtorno antes de começar a alfabetização porque a 

criança que fala errado também pode vir a escrever errado. 

Estudos nos leva a perceber que dentro das ordens emocionais, psíquicas 

pode se perceber crianças por não falar corretamente, ela pode vir a desenvolver 

quadros de ansiedade, de depressão e até baixa-estima, muitas vezes pensando eu 

não sei falar, quando alguém chegar perto dela pode ficar angustiada , pois a 

criança escreve da maneira que ela fala e sabe que vai ser corrigida, nesse caso 

pode ocorrer a questão do bullying dentro da escola , os colegas podem colocar 

apelidos como olha o cebolinha, vem ai o troca letras etc. 

O trabalho para o enfrentamento deste distúrbio deve envolver, não apenas 

a criança que sofre com esse transtorno, pois a dislalia também influência no 

convívio social seja na escola ou até mesmo entre familiares, esse problema é 

caracterizado pala dificuldade em pronunciar as palavras corretamente, seja 

omitindo ou trocando um fonema por outro, ou distorcendo-os ordenadamente. 



 

89 
 

Crianças com dislalia trocam as palavras por outras pronuncias parecidas, 

falam errado as palavras omitindo ou trocando as letras. 

 

4.4 DISFEMIAS 

A disfemia é um transtorno que causa desconforto para quem sofre com 

esse problema, que nada mais é que a famosa gagueira, disfemia é o nome 

cientifico dado a esse transtorno a gagueira em si é considerada como uma 

patologia crônica da fala, essa patologia é caracterizada pela desordem da fluência 

da fala e pode ser observada através de repetições de sílabas, fonemas ou 

prolongamento de alguns ou diversos sons, até mesmo por várias interrupções 

durante o processo da fala. 

Esse transtorno é crônico, ou seja, a disfemia não tem a cura, existem dois 

tipos de gagueira, que é causada por lesões celebrais, como traumatismo craniano, 

pelo acidente vascular encefálico (AVE) ou doenças do sistema nervoso central, 

Portanto existem dois tipos de disfemia, a pessoa pode crescer ou adquirir 

esse distúrbio, pode se adquirir em qualquer idade, criança adulto, idoso. 

Quando uma criança ou adulto em certo momento começa, trocar a fala não 

significa que sofre de disfemia, só depois de uma avaliação pode-se fechar um 

quadro ou em diagnóstico de gagueira, não se pode basear em algumas 

informações ou em achismo é preciso avaliar conversar com pessoa se for adulto 

gago se for criança com os pais e saber desde quando acontece, pois é normal a 

gagueira por motivo de ansiedade, nervosismo e por estar em ambiente diferente é 

normal que a pessoa sinta um certo desconforto e até organizar tudo vai causar as 

repetições aquelas pausas, porem isso é transitório quando passada essa situação 

pessoa não gagueja , então isso não é considerado uma gagueira. 

É considerada uma pessoa com disfemia, quando em todo início de frase , 

tudo é automático, da pessoa quando for começar uma fala ela vai gaguejar, 

pessoas tem essa iniciativa da gagueira em todo momento da fala, esse distúrbio 

prejudica e muito a criança em sua aprendizagem, sofrem os chamados bloqueios 

que a criança tenta falar, o cérebro fala mais a palavra não saídos lábios ela prende, 

existem outros momentos de repetição da criança fica repetindo fonema ou letras 

antes de começar uma frase, sofrem bullying que prejudica a sua autoestima 

fazendo com que ala não desenvolva bem suas atividades na escola e na sociedade 
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no seu dia a adia, pode-se definir a disfemia como sendo perturbações intermitente 

na emissão de palavras, sem que existam alterações dos órgãos da expressões. 

Os indivíduos que apresentam a disfemia ou popularmente conhecido como 

gagueira, não conseguem transmitir com tanta rapidez as informações 

encaminhadas pela mente. 

 

4.5 DISGRAFIAS 

É um dos problemas de aprendizagem, que está relacionada na dificuldade 

de desenvolvimento das habilidades da escrita, as crianças com esse problema 

apresenta lentidão na escrita, letra ilegível, traços irregulares problemas em 

organização espacial, seguram o lápis de forma diferente apresentam escrita 

continua ou incorreta, podem inverter as silabas, omitir letras e apresentar escrita de 

letras espalhadas. Disgrafia divide-se em dois tipos disgrafia motora e a perceptiva, 

alunos com disgrafia precisam de acompanhamento individual e complementar, 

sendo assim um professor com uma turma de 30 alunos entre eles 5 tem disgrafia 

ou dislexia, outros tantos com diagnóstico que prejudicam a sua aprendizagem de 

que forma o professor ira lidar com essa situação, essa são algumas dificuldades 

encontradas por educadores e alunos no período de alfabetização. 

As crianças que manifestam sinais de disgrafia têm seu grafismo defeituoso, 

postura gráfica incorreta e forma errada em segurar o instrumento com que se 

escreve.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho buscou demonstrar as dificuldades encontradas no processo de 

aprendizagem da leitura e escrita, como também as causas do fracasso escolar, 

destacou alguns teóricos que contribuíram com a educação, foram citados alguns 

distúrbios orgânicos que prejudicam alunos e professores no que diz respeito a 

aprendizagem. Como foi abordado não é de competência do professor fazer 

diagnostico, pois a criança que não é diagnosticada corretamente pode ter sérios 

problemas físicos e mentais que poderão prejudicar a sua vida escolar mas compete 

ao educador fazer o encaminhamento aos profissionais específicos da área que 

pode ser a equipe multidisciplinar da escola. Na concepção de Piaget, o ser humano 

é capaz de aprender para que isso aconteça é preciso que haja um esforço dos 

profissionais da educação, nos planejamentos de suas aulas, desta forma sem 

dedicação não haverá resultados positivos. 

Cada criança tem sua maneira de aprender, umas levam tempo para 

progredir, outras já tem mais facilidade, lembrando que algumas podem apresentar 

distúrbios fisiológicos que dificultam ainda mais a aprendizagem. 

Portanto o papel do professor vai além de dar aula, ser educador é conhecer 

como o aluno pensa, seus interesses e necessidades, por isso os futuros 

profissionais da educação precisam estar bem preparados e saber que alfabetizar 

uma criança é um grande desafio mas também é uma grande satisfação poder 

contribuir para uma boa educação, e uma aprendizagem de qualidade. 

O tema escolhido é muito extenso e com certeza muitos assuntos poderiam 

ser abordados mas foi necessário devido à falta de tempo concluir aqui este 

trabalho. Tendo a certeza de ter aprendido muito. 
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: COMO JOGOS E 
BRINCADEIRAS PODEM TRAZER UMA EXPERIÊNCIA POSITIVA NO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 
Rosilene Moraes Nogueira Espindola 

 

RESUMO 

 

Trabalho de conclusão de curso discorrendo sobre a utilização da ludicidade como 

forma de melhorar o processo ensino-aprendizagem na educação infantil. O objetivo 

geral é descrever como a criança de 0 a 3 anos aprende, e qual o papel da 

ludicidade nesse processo. A pesquisa se justifica pela importância da ludicidade na 

educação. O brincar deve ser visto como um fato marcante na vida da criança; 

assim, a ludicidade passa também a ter característica marcante na vida da criança, 

buscando através da brincadeira, dentro dos conteúdos curriculares, a dinamização 

do processo construtivo do conhecimento, buscando compreender, estudar e 

reconhecer a representação significativa da ludicidade, conscientizando a ideia de 

que a criança aprende brincando. A metdologia adotada é a exploratória, 

investigando o problema, suas causas e prováveis soluções. Para a busca de 

materiais, foram pesquisados artigos científicos e outros materiais bibliográficos. Os 

artigos, livros e teses foram pesquisados na Internet, sendo adotado o Portal Scielo 

e o Portal Google Acadêmico, ambos especializados em indexar publicações 

científicas. A pesquisa envolveu materiais publicados entre 2000 e 2017, sob os 

descritores “Educação Infantil”, “Ludicidade” e “Processo Ensino-Aprendizagem”. 

Todo o material coletado e discutido foi organizado como uma revisão de literatura. 

Palavras-chave: Ludicidade. Educação Infantil. Aprendizado. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Trabalho de conclusão de curso discorrendo sobre a utilização da ludicidade 

como forma de melhorar o processo ensino-aprendizagem na educação infantil. 

As crianças, sobretudo de 0 a 3 anos de idade, têm dificuldade em se 

concentrar e em realizar tarefas que, no seu ponto de vista, não envolvam diversão 

e brincadeira. Assim, diversos autores têm estudado o papel no lúdico no ensino, 

principalmente nos primeiros anos de vida, fase coberta pela educação infantil. O 
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lúdico permite que a criança tenha melhor desenvolvimento intelectual e motor 

(PIAGET, 1967). 

O aluno tem um papel fundamental no processo ensino-aprendizagem; se 

ele não estiver estimulado e engajado, o professor encontrará maior dificuldade. 

Portanto, quanto mais a criança se divertir, mais facilitado é o trabalho do professor 

e mais acentuada é a curva de aprendizagem do aluno. O lúdico permite obter tudo 

isso. 

O cerne da pesquisa, deste modo, é identificar os benefícios da ludicidade 

na educação infantil, sobretudo entre alunos de 0 a 3 anos de idade. 

A pergunta problema é: como a ludicidade interfere no desenvolvimento do 

ensino-aprendizagem da criança na educação infantil através dos jogos e 

brincadeiras? 

O objetivo geral é descrever como a criança de 0 a 3 anos aprende, e qual o 

papel da ludicidade nesse processo. 

Os objetivos específicos, por sua vez, são: explicar a importância da 

brincadeira para a aprendizagem; entender o papel do educador na preparação da 

criança para jogar e competir de forma sadia; e identificar as maiores dificuldades e 

como elas podem ser contornadas para aplicar a ludicidade na educação infantil. 

Jogos e brincadeiras, na educação, contribuem para o aprendizado das 

crianças, pois nos tempos atuais as crianças estão deixando de brincar e interagindo 

muito mais com a tecnologia. Através do lúdicos a criança aprende a importância do 

brincar de forma a respeitar o próximo e passa sentir o mundo a redor, no qual todos 

ensinam e aprendem entre si. 

A importância da ludicidade na educação apresenta-se como tema central 

deste trabalho, estudo que expõe como é trabalhado o lúdico em crianças 0 a 3 

anos, visando identificar a influência do brincar no desenvolvimento cognitivo e 

social, tornando o aprendizado atraente e interessante. 

O brincar deve ser visto como um fato marcante na vida da criança; assim, a 

ludicidade passa também a ter característica marcante na vida da criança, buscando 

através da brincadeira, dentro dos conteúdos curriculares, a dinamização do 

processo construtivo do conhecimento, buscando compreender, estudar e 

reconhecer a representação significativa da ludicidade, conscientizando a ideia de 

que a criança aprende brincando. 
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A pesquisa consiste na obtenção de maiores conhecimentos sobre um fato. 

Assim, o método escolhido para desempenhá-la é o exploratório, investigando o 

problema, suas causas e prováveis soluções. Para a busca de materiais, foram 

pesquisados artigos científicos e outros materiais bibliográficos. 

Os artigos, livros e teses foram pesquisados na Internet, sendo adotado o 

Portal Scielo e o Portal Google Acadêmico, ambos especializados em indexar 

publicações científicas. A pesquisa envolverá materiais publicados entre 2000 e 

2017, sob os descritores “Educação Infantil”, “Ludicidade” e “Processo Ensino- 

Aprendizagem”. 

Todo o material coletado e discutido foi organizado como uma revisão de 

literatura. 
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2 A BRINCADEIRA COMO FORMA DE APRENDIZAGEM 

 

2.1 O ELEMENTO LÚDICO 

As atividades lúdicas, como jogos, brincadeiras e o uso de brinquedos, é 

algo investigado por pesquisados ao longo do século XX e o início do século XXI. É 

um tema multidisciplinar, abrangendo tanto a pedagogia quanto a filosofia, a história, 

a psicologia, a educação física, a sociologia e outras áreas. Entender o lúdico é uma 

forma de compreender o ser humano e suas manifestações individuais e sociais, 

promovendo uma nova visão a respeito de diferentes contextos históricos 

(FORTUNA, 2000). 

Existem vários enfoques distintos nesse processo de pesquisa, trabalhos 

que nem sempre concordam entre si. O fato de haver a pesquisa em diferentes 

ramos do conhecimento, como também os objetivos e a experiência pessoal de cada 

pesquisador, contribuem para que cada estudo proporcione uma nova visão sobre a 

brincadeira, o jogo e os brinquedos. 

Aponta Kishimoto (1998) que o jogo, inicialmente, era representado como 

uma atividade que se opunha ao trabalho e outras ações mais sérias, sendo 

encarado como diversão e passatempo, como forma de relaxar o espírito em 

momentos de lazer. 

Outra interpretação para o papel do lúdico nas vidas humanas era a de uma 

necessidade para a satisfação de certos instintos, geralmente infantis, ou mesmo 

como preparação para a vida adulta, como também tendo como objetivo o escape 

de certos comportamentos agressivos. 

Embora sejam conhecidos diversos estudos que contribuíram para dar 

suporte a esses entendimentos, é fundamental promover avanços nesse campo do 

conhecimento, pois é comum a compreensão do lúdico como uma atividade 

presente na vida humana em resposta a inclinações instintivas, com base nas 

teorias mecanicistas (KISHIMOTO, 1998). 

Conforme Kishimoto (1998), a despeito das diversas transformações que a 

sociedade vem sofrendo ao longo dos últimos milênios, jogos e brincadeiras 

permanecem presentes nas vidas de adultos e, principalmente, crianças, assumindo 

diversos aspectos e formas. Podem ser encarados com antagonismo por pais e 
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professores, mas são elementos importantes no desenvolvimento e na 

aprendizagem. 

Huizinga (1993), buscando uma definição para jogo, considerou que se trata 

de uma atividade que indivíduos desempenham de forma voluntária – diferente, 

portanto, do trabalho, que é feito por necessidade –, com determinadas regras que 

todos consentem, porém precisam seguir, e que traz uma série de emoções em sua 

prática, como tensão, frustração e alegria. 

Caillois, citado por Fortuna (2000), apontou que o jogo se destaca pela 

imprevisibilidade, uma vez que as ações tomadas pelos jogadores, com base em 

sua inventividade, atuam decisivamente sobre os rumos que a partida segue, 

criando novos finais. 

Diferenciar jogo e brincadeira, delimitando onde cada um se insere, 

depende, também, de buscar a raiz etimológica desses termos. Conforme Huizinga 

(1993), o indo-europeu, que ramificou em grande parte das línguas faladas pelo 

mundo, não possui uma raiz para “jogo”, o que mostra que é algo que surgiu de 

forma tardia nas civilizações. 

É curioso observar a importância do elemento cultural na compreensão da 

brincadeira e do jogo comparando como as várias línguas os definem. Mesmo as 

línguas germânicas e românicas, que descendem do indo-europeu original, traçaram 

caminhos distintos nesse processo. 

Aponta Fortuna (2000) que “escola” vem do grego schola. Contudo, não 

assumia o significado moderno, remetendo a um estabelecimento que educa e 

instrui. Significava o ócio, uma vez que o cidadão greco-romano não trabalhava em 

ofícios físicos, devendo apenas poder se dedicar aos estudos. 

A escola infantil, em Roma, era conhecida como ludus, que também se 

refere a jogos e diversões. Mesmo gladiadores eram treinados em um ludus. O 

termo “ócio”, por sua vez, vem do latim otiu, designando descanso, mas também 

atividades mentais agradáveis. 

Deve-se mencionar ainda os termos modernos: no inglês, game designa 

jogos, enfatizando que há regras, enquanto que play se refere ao ato de brincar, ou 

ainda de jogar, uma vez que jogar um jogo é construir uma narrativa. A palavra 

francesa para jogo e brincadeira é só uma, porém: jeu (FORTUNA, 2000). 
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Conforme Kishimoto (1998), o brinquedo deve ser compreendido 

observando todas as extensões das dimensões que envolvem a criança, como sua 

cultura, a técnica envolvida e a dimensão material. O brinquedo, deste modo, é um 

acessório que contribui para a brincadeira e lhe fornece suporte, levando a criança a 

construir uma narrativa em torno dele. 

Portanto, há uma estreita relação de brinquedo e brincadeira com as 

crianças – por outro lado, não se deve confundir brinquedo/brincadeira com jogo. O 

jogo envolve um processo de construção metafórica, o que leva a serem produzidas 

diversas condutas distintas e a serem adotados comportamentos moldados nas 

regras, restrições que não existem na mera brincadeira. 

Fortuna (2000) cita Freud, no desenvolvimento da psicanálise, que aponta 

para palavras que podem assumir múltiplos significados, muitas vezes contraditórios, 

mas que surgem juntas no sonho ou no inconsciente, mesmo que não seja possível 

qualquer acordo entre elas. 

Esses conceitos contraditórios convergindo no ambiente onírico ou no 

inconsciente, recusando a lógica, também pode apontar para um processo lógico 

diferente, remoto, remetendo a conceitos profundos e antigos, alheios à cultura 

vivenciada pelo indivíduo. 

Kurtz, citado por Fortuna (2000, p. 148), aponta que: 

[...] na Antigüidade e Idade Média o objetivo da produção não era um fim 
tautológico abstrato como hoje, mas prazer e ócio. O ócio, como conceito 
antigo e medieval, não era uma parcela separada do processo da atividade 
remunerada, antes estava presente nos poros e nichos da própria atividade 
produtiva. Enquanto a abstração do tempo-espaço capitalista ainda não 
cindira o tempo da vida humana, o ritmo de esforço e descanso, de 
produção e ócio transcorria no interior de um processo vital amplo e 
abrangente. 

Com base nesse contraditório, é possível vislumbrar o paradoxo do jogo, 

que evoca a dificuldade de conceituá-lo: ora, se a brincadeira é uma atividade 

paradoxal, não há sentido em propor sua definição de forma rigorosa. 

O jogo, quando debatido na pedagogia e na educação, permite refletir a 

respeito da existência de paradoxos e de sua aceitação: é preciso admitir a sua 

existência e refletir sobre a incompletude da realidade. Não é possível ordenar e 

conceituar de forma estática tudo o que existe. Aceitar o paradoxo permite aceitar o 

diferente, reduzir as tensões sociais e construir uma sociedade mais coesa e aberta 

ao que não se enquadra nos padrões. 
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2.2 O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

Os primeiros anos de vida de uma criança são marcados por um 

desenvolvimento acentuado, sobretudo depois que a criança começa a se 

locomover, apanhando objetos, criando suas brincadeiras e projetando significando 

nas coisas. O jogo, por sua vez, entra como uma oportunidade ideal para a atividade 

significativa e o desenvolvimento de novas habilidades. 

Piaget (1967), grande pesquisador do desenvolvimento cognitivo e autor 

fundamental para a pedagogia, entendia que a criança constrói o seu conhecimento 

com base nas relações que ela empreende com o mundo, seja com outros seres 

vivos ou com objetos. 

Um conceito importante no estudo sobre como se desenvolve a 

aprendizagem é o da Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP, apresentado por 

Vygotsky (1991). Trata-se de uma referência que possibilita uma visão 

multidirecional, dialógica e não-etnocêntrica. As interações que a criança vivencia 

em seu ambiente cultural resultam na criação de áreas que possibilitam o seu 

desenvolvimento. 

Entende Vygotsky (1991) que a ZDP é um parâmetro para a avaliação da 

metodologia pedagógica e seus resultados, uma vez que permite comparar o 

desenvolvimento da criança, conforme ela se torna capaz de superar desafios e 

solucionar problemas sem ajuda, com o seu desenvolvimento potencial – seu 

amadurecimento e outras funções psicológicas. 

A ZDP traz a conclusão, portanto, de que o aprendizado é resultado de um 

trabalho em conjunto, conforme a pessoa mais experiente auxilia a criança, 

promovendo divertidos tipos de desafios e atividades que demandam soluções 

(VYGOTSKY, 1991). 

A esse respeito, aponta Baquero (2001, p. 128): 

A ZDP é o lugar onde, graças aos suportes e à ajuda dos outros, pode 
desencadear-se o processo de construção, modificação, enriquecimento e 
diversificação dos esquemas de conhecimento definidos para a 
aprendizagem escolar. 

A ZDP, deste modo, consiste num movimento de absorver habilidades e 

competências de forma interpsicológica no curto prazo, sendo internalizadas no 

longo prazo, assumindo a forma intrapsicológica. 
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Conforme Vygotsky (1994), o aprendizado consiste na criação de ZDP por 

meio de uma série de processos internos que conduzem ao desenvolvimento, 

dependendo do contato e da interação com outras pessoas, em cooperação, e com 

o ambiente. São processos que a criança internaliza, tornando-se cada vez mais 

independente em sua evolução. 

Um mesmo indivíduo possui múltiplas ZDP, com diferentes níveis de 

desenvolvimento em potencial, com base em seus conhecimentos e capacidades 

em cada área específica, como também de sua predisposição a seguir se 

aprimorando. 

Por essa razão existem pessoas que se destacam na lógica, enquanto 

outras na comunicação e outras em atividades esportivas. Do mesmo modo, uma 

criança pode ter grande potencial de desenvolvimento em determinada área e não 

se destacar em outra. Essa situação também pode mudar com o tempo, pois o 

desenvolvimento é dinâmico. 

Defende Vygotsky (1994) que o potencial de desenvolvimento na ZDP é 

relacionado com as competências da criança, seus conhecimentos e também com 

as interações que ela promove com o meio, havendo um forte fator cultural e 

ambiental. 

Ainda aponta o autor que a interpretação da ZDP pautada na linearidade e 

no mecanicismo promove uma conclusão equivocada sobre o seu conceito. ZDP 

atua promovendo a criação de parâmetros que norteiam o processo educativo. 

Contudo, não é uma ideia que pode ser substantivada num processo de ensino, ou 

mesmo num recurso. 

Os recursos e procedimentos que trazem resultados positivos para alguns 

alunos e turmas específicas podem ser infrutíferos para outros, uma vez que o 

processo educacional não pode ser enquadrado em procedimentos padrões como 

forma de esperar resultados automáticos. 

Na verdade, a atuação da ZDP sobre pessoas reais, que são diferentes 

entre si tanto em suas aspirações e aptidões quanto em seus conhecimentos, é 

singular. Única para cada pessoa, o que, por si só, exclui a possibilidade de adoção 

de um modelo padronizado. 

Ainda é importante lembrar que a interatividade é a base do processo 

educacional, criando situações e construções que permitem o desenvolvimento e o 
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aprendizado. Sem interação, a educação não é possível, e o planejamento deve se 

pautar em promover essas vivências, o que demandará em constantes alterações no 

que foi planejado, conforme novas necessidades e aptidões se revelem, trazendo 

modos distintos de abordagem. 

Por fim, existe uma estreita relação entre ZDP e as situações escolhidas 

para o desenvolvimento da aprendizagem. Conforme um assunto é exposto e 

dominado pela criança, sua autonomia se eleva, modificando as necessidades 

quanto à mediação. 

Cabe ao educador observar a evolução de sua turma, bem como o 

desenvolvimento de cada aluno e sua independência, de modo a ajustar a sua 

atuação pedagógica conforme a demanda da turma, propondo novos desafios e 

mantendo a curva de aprendizado. 

A ZDP, portanto, é um conceito que permite explicitar as relações entre a 

conduta adotada pelas crianças e a própria educação infantil, justificando a adoção 

do lúdico no aprendizado. O jogo propicia a realização de tarefas de uma forma 

divertida e que atraia as crianças, provocando a sua dedicação e atenção, 

desenvolvendo o pensamento complexo e contribuindo com a aprendizagem formal 

no trabalho pedagógico. 

Entende Vygotsky (1994, p. 117) que o jogo contribui para a criação de ZDP 

porque nele “a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua 

idade, além de seu comportamento diário... é como se ela fosse maior do que é na 

realidade”. 

O jogo, portanto, contribui de forma similar às atividades de aprendizado, 

criando ZDP pelo fato de atiçar a curiosidade da criança, que se vê compelida a se 

controlar, adotando um comportamento condizente com a atividade, de modo a 

experimentar competências que ela ainda não consolidou. Isso a leva a criar formas 

para operar mentalmente e agir com base no conteúdo que ela internalizou, 

desenvolvendo o seu pensamento.  

Aponta Vygotsky (1991, p. 156): 

[...] ainda que se possa comparar a relação brinquedo-desenvolvimento à 
relação instrução-desenvolvimento, o brinquedo proporciona um campo 
muito mais amplo para as mudanças quanto a necessidades e consciência. 
A ação na esfera imaginativa, numa situação imaginária, a criação de 
propósitos voluntários e a formação de planos de vida reais e impulsos 
volitivos aparecem ao longo do brinquedo, fazendo do mesmo o ponto mais 
elevado do desenvolvimento pré-escolar. A criança avança essencialmente 
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através da atividade lúdica. Somente neste sentido pode-se considerar o 
brinquedo como uma atividade condutora que determina a evolução da 
criança. 

Deste modo, como a criança não tem a oportunidade de agir como o adulto, 

ela finge que age, fazendo de conta por meio de situações que ela fantasia em sua 

brincadeira. Nessa fantasia, ela pode utilizar objetos que é proibida de manusear, 

como também realizar atividades que não fazem parte de seu dia-a-dia, como 

trabalhar ou cuidar de outras crianças. 

Assim, o jogo é uma atividade regrada, com objetivo e interação, que 

permite um grande crescimento cognitivo, possibilitando que a criança desenvolva 

sua compreensão do mundo e esteja apta a adquirir novos aprendizados com maior 

facilidade no futuro. 

Existe uma tendência, sobretudo por parte de leigos, de encarar os jogos 

como simples brincadeiras, não imaginando que haja qualquer ganho em 

aprendizado e desenvolvimento. Contudo, o jogo é uma versão mais sofisticada de 

qualquer brincadeira que a criança empreenda, trazendo, deste modo, uma série de 

vivências e aprendizados (SILVA; GONÇALVES, 2010). 

O fato do jogo possuir regras e objetivos também promove uma experiência 

à criança que se assemelha com as vivências de adulto, em que há exigências e a 

falha pode acontecer, seja na relação com outras pessoas, na escola ou na vida 

profissional. Assim, a criança tenderá a se concentrar em busca da vitória no jogo, o 

que refletirá num comportamento mais centrado na idade adulta (SILVA; 

GONÇALVES, 2010). 

É fato que a criança, muitas vezes, veja o jogo como uma brincadeira, 

procurando, acima de tudo, diversão, e nem sempre se concentrando o bastante. 

Contudo, a atividade lúdica incentiva, pouco a pouco, a mudança desse 

comportamento; a criança começa a levar o jogo a sério como forma de realizar seus 

objetivos e vencer. Tal mudança promove uma maior imersão na atividade, 

estimulando a concentração e a força de vontade na busca pelos objetivos 

(FRIEDMANN, 1996). 

Além de propiciar o desenvolvimento da criança, os jogos também permitem 

que ela trabalhe certas questões de sua personalidade. Quando uma criança joga ou 

brinca, é possível identificar certos traços de personalidade, o que pode orientar todo 

tipo de auxílio e intervenção (VELASCO, 1996). 
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Velasco (1996) argumenta que a criança projeta no brinquedo relações 

reais, construídas com outras pessoas, e assim encena papeis que assumirá na vida 

adulta. Deste modo, o lúdico atua como uma preparação para o futuro, permitindo 

que a criança se desenvolva. 

Tudo isso, acima abordado, é relacionado com criações da própria criança, 

suas representações; contudo, o jogo pode – e deve – ser utilizado para auxiliar 

esse processo de aprendizagem, facilitando a construção do conhecimento e o 

desenvolvimento cognitivo e motor da criança. Segundo Piaget (1967), a partir dos 

dois anos de idade já é importante estimular a criança por meio de atividades 

lúdicas. 

Piaget (1967) lembra que o desenvolvimento das estruturas neurais é um 

processo que ocorre desde os primeiros dias de vida da criança, mas que ele se 

acentua quando ela passa a interagir com o mundo e, principalmente, quando ela 

passa a se locomover. Os jogos, portanto, podem tanto envolver tabuleiros como 

serem executados utilizando o corpo inteiro – de todo modo, ainda será uma 

atividade construtiva para o aprendizado. 

A adoção do lúdico no ambiente escolar pode se dar por meio de atividades 

físicas, com regras, como pique-esconde, amarelinha e dança – atividades que, no 

entendimento de Friedmann (1996), criam grande associação entre o ambiente 

escolar e o prazer –, ou ainda atividade puramente intelectuais, jogos de tabuleiros e 

problemas matemáticos. 

Gonzales (2006) justifica a adoção de alguns jogos físicos como atividades 

multifuncionais que permitem desenvolver uma série de faculdades ao mesmo 

tempo, como expressão, coordenação motora, percepção do tempo e cognição. A 

dança é apontada como uma das mais prolíficas nesse sentido, apresentando um 

desafio e trazendo uma grande satisfação quando a criança é capaz de realizar o 

número que foi planejado. 

Ferreiro (1995) é outra autora que incentiva o uso do lúdico nas escolas, 

especialmente na educação infantil, como um processo que resultará em maior 

índice de aprendizado e adesão, propiciando um melhor desenvolvimento para a 

criança. 

Para Kishimoto (1998), é importante oferecer todo tipo de atividade lúdica, 

tanto as puramente intelectuais quanto as multifuncionais, permitindo que a criança 
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explore todos os aspectos de suas relações com o mundo e com as outras pessoas, 

agregando vivências e construções mentais. Deste modo, a literatura aponta que a 

atividade lúdica tem muito a agregar à educação infantil. 
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3 O PAPEL DO EDUCADOR 

 

3.1 EVOLUÇÃO DA PEDAGOGIA AO LONGO DA HISTÓRIA 

A pedagogia, assim como a educação como um todo, é algo que muito se 

modificou ao longo da história. Houve momentos em que ela foi institucionalizada e 

momentos em que não foi; civilizações nas quais ela adotou perspectivas voltadas 

para a interdisciplinaridade e civilizações nas quais o foco foi voltado para a 

especificidade. 

Das civilizações da Antiguidade, uma que exerceu forte influência sobre as 

posteriores em diversas áreas foi o Egito, que não à toa recebe o título de berço 

cultural e início da Antiguidade Clássica. No Egito – que, por si só, possui mais de 

cinco mil anos de história e diversos períodos muito diferentes entre si – dos 

primeiros tempos, a educação era voltada para a vida pública, englobando uma série 

de conhecimentos necessários em cargos políticos, como a retórica por exemplo. 

Em determinadas funções de menor hierarquia, como na contabilidade estatal, eram 

ensinados recursos matemáticos (MANACORDA, 2006). 

Na Grécia Antiga, por sua vez, a educação se baseou em preceitos definidos 

ao longo de séculos por diversos filósofos, num processo de constante modificação 

e adaptação. A Grécia era composta por diversas cidades-Estado diferentes entre si 

e rivais, mas que compartilhavam algumas características em comum. No geral, 

havia a ideia de cidadão, geralmente os descendentes dos fundadores da cidade, 

que gozavam de benefícios e tinham deveres políticos e militares. Esses cidadãos 

eram educados para realizar essas funções; por isso, assim como no Egito, era um 

ensino voltado para a interdisciplinaridade; mais ainda, havia uma grande ênfase no 

treino físico. Em certos lugares, como Esparta, crianças precisavam ser capazes de 

sobreviver em campo aberto para se tornarem cidadãs (BITTAR, 2009). 

O resto da população tinha suas próprias linhas educacionais. Agricultores, 

por exemplo, eram educados em suas atividades, aprendendo muito pela 

observação. Dentre esses homens que não eram escravos, mas também não eram 

cidadãos, havia aqueles que buscavam viver do ensino, se tornando professores – 

algo comum em lugares como Atenas. Eles tinham certa autoridade sobre a criança 

nobre, conferida por seus pais, e ensinavam os clássicos da literatura, música, 

oratória e uma série de conhecimentos (MANACORDA, 2006). 
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Esses pedagogos – termo, inclusive, originado da língua grega, designando 

aquele que é responsável por educar crianças – também surgiam entre os escravos, 

ou ainda libertos – ex-escravos ou descendentes de escravos –, e eram importantes 

na dinâmica social da Grécia. Em casos específicos, renomados filósofos assumiam 

a educação de pessoas importantes, como Aristóteles, contratado por Filipe para 

educar seu filho, que ficou conhecido pela história como Alexandre, o Grande, um 

precoce gênio militar que erigiu o maior império da Antiguidade e morreu jovem. O 

papel de Aristóteles é destacado em prepará-lo para tamanhas conquistas (BITTAR, 

2009). 

Em Roma, inicialmente, a educação era familiar, com o patriarca, conhecido 

como paterfamilias, era responsável por educar todos os seus descendentes. O 

paterfamilias era o homem mais velho do núcleo familiar; ele tinha o poder sobre 

todos os outros, inclusive seus filhos adultos e casados, não tendo sua autoridade 

questionada (MANACORDA, 2006). 

Roma, de fato, era inicialmente uma sociedade simples, de funcionamento 

de fácil compreensão e fortes valores morais e religiosos. A exemplo das cidades 

gregas, que tinham cidadãos e estrangeiros, Roma tinha patrícios e plebeus. As 

classes não se misturavam e os patrícios gozavam de muito mais direitos. Com o 

tempo, porém, a sociedade foi se tornando mais complexa; houve plebeus que 

enriqueceram absurdamente, forçando a modificação das leis e a criação de uma 

terceira classe, os cavaleiros. Tudo isso também forçou mudanças na educação 

(BITTAR, 2009). 

Especialmente no século III a.C., período de grande concentração de renda 

e de absorção de ideais gregos pelos nobres romanos, as escolas começaram a se 

modificar. Professores gregos passaram a ter grande destaque na educação de 

jovens patrícios e cavaleiros, sendo os ideais gregos de educação multidisciplinar, 

física e mental, e ênfase na retórica e na política, adotados pelos romanos 

(MANACORDA, 2006). 

No final do Império Romano e início da Idade Média, houve um movimento 

de fragmentação das terras então unificadas sob o governo romano, com o 

crescimento da influência do cristianismo sobre os novos reinos criados por 

invasores bárbaros. A escola, que era dissociada da religião desde a helenização 

dos romanos, voltou a ter forte teor religioso, com grande disseminação de 
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instituições cristãs focadas no ensino de jovens e prática da leitura das escrituras 

bíblicas, de modo a transmitir suas tradições (MANACORDA, 2006). 

Há, portanto, um abandono da leitura dos clássicos greco-romanos, focando 

na Bíblia. A educação era centrada na leitura desses textos sagrados, e a 

metodologia era severa, envolvendo castigos físicos. Muitos clássicos pagãos, 

embora mantidos nas bibliotecas, passaram a ter sua leitura proibida (BITTAR, 

2009). 

No final do século VIII, período conhecido como Carolíngeo, com ascensão 

de Carlos Magno, houve um movimento para o estabelecimento de uma escola 

pública, sob gestão do Estado e sem ligações com a Igreja. Contudo, a despeito da 

desobrigação do clero instruir os mais jovens, o Papado seguiu instruindo as novas 

gerações, em muitos lugares se mantendo como a principal instituição educacional 

(MANACORDA, 2006). 

Nesse período, o feudalismo restringia bastante a difusão de novas ideias ou 

o questionamento às normas sociais vigentes, e isso incluía a educação. Ainda 

assim, em locais menos influenciados pelo regime feudal, especialmente em centros 

urbanos italianos, particulares educavam livremente após receberem concessão 

especial para o exercício da atividade, promovendo novas linhas de pensamento e 

criando um terreno fértil para o Renascimento. A origem das universidades está 

fortemente ligada a este movimento, sobretudo após o Papa Alexandre III, em 1179, 

estender essas concessões, admitindo um ensino realmente livre (BITTAR, 2009). 

Nos séculos seguintes, em razão dessas transformações sociais e 

educacionais, surgem as corporações de artes e ofícios, voltadas para o monopólio 

sobre certas atividades, ensinando as novas gerações de profissionais e 

regulamentando a sua atuação. Aos poucos, esse trabalho foi se tornando cada vez 

mais livre da influência da Igreja, processo que se completou nos séculos XIV e XV 

em cidades italianas, como Gênova e Florença (MANACORDA, 2006). 

O estabelecimento dessa escola, alinhada aos ideais da nascente burguesia, 

promoveu um ensino mais humanitário, criticando os castigos medievais e 

fomentando a compreensão da criança, de modo a contextualizá-la e adaptar o 

ensino a ela. Todo esse processo culminou no Renascimento, nos séculos XVI e 

XVII (MANACORDA, 2006). 



 

108 
 

O impulso para que a força política atuasse na programação de um novo 

regime escolar se deu, inicialmente, com a reforma protestante de Martinho Lutero, 

no século XVI, na Alemanha, que começou a contestar uma série de práticas da 

Igreja Católica que eram fruto de tradições posteriores e não achavam 

correspondência na Bíblia. Em resposta a esse movimento, a própria Igreja buscou 

reagir, num movimento que ficou conhecido como Contrarreforma, com a 

condenação da impressão de livros que a questionassem, dentre outras ações 

(MANACORDA, 2006). 

O sistema que regulamentou o sistema de formação utilizado pelos jesuítas, 

o Ratio studiorum, surgiu no fim desse século, ditando regras para todos os países 

que se submetiam à autoridade da Igreja Católica, incluindo Portugal (BITTAR, 

2009). 

Conforme Manacorda (2006), o século seguinte foi marcado por uma série 

de pesquisadores na área de pedagogia, que atuaram propondo reformas no ensino. 

O mais destacado entre eles foi Comenius, que adotou uma didática voltada para o 

preparo de múltiplos alunos simultaneamente, de modo a ofertar a educação a toda 

a população, em contraste com o ensino individual e elitizado da época. 

As propostas de Comenius são a base da educação dos séculos seguintes, 

inclusive da contemporânea. Embora haja críticas sobre esse ensino voltado para a 

execução de tarefas simples, focado em decorar conteúdos – que foi criticado como 

ensino “bancário” por Jean Piaget –, o mérito de Comenius está em universalizar o 

ensino e conceituar a escola moderna (MANACORDA, 2006). 

Outro evento do século XVII é a criação da Royal Society inglesa, um 

rompimento com o ensino gerido unicamente pela Igreja. Essa ordem buscava 

prover formação para os nobres, enfatizando o cavalheirismo; para as crianças mais 

pobres, as paróquias permaneciam sendo o sistema básico de ensino (BITTAR, 

2009). 

No século XVIII, na França, a La Salle representa outro rompimento, 

trazendo novas didáticas para a escola com base cristã, estudando em campos 

separados a leitura e a escrita. Surge a figura de Jean Jacques Rousseau, que lança 

bases para a pedagogia moderna, focalizando nos objetivos do sujeito. Rousseau foi 

uma das principais fontes do movimento enciclopedista, que buscava catalogar todo 

o conhecimento humano (MANACORDA, 2006). 



 

109 
 

Um evento que promoveu uma revolução no campo do ensino foi a 

supressão da Companhia de Jesus, a ordem à qual pertenciam os jesuítas, evento 

ocorrido em 1773. Em decorrência desse fato, o ensino passou a ser uma questão 

estatal (MANACORDA, 2006). 

No século XVIII, também, surge a economia política, buscando sistematizar 

o processo de enriquecimento das nações, sobretudo com Adam Smith; em 

resposta, surge a crítica à economia política com o materialismo histórico de Karl 

Marx. Ambos movimentos, contudo, fundamentavam a universalização do ensino, 

ainda que com razões e objetivos diferentes. O saber então foi reorganizado, com 

forte desenvolvimento científico e industrial (BITTAR, 2009). 

Foi um período marcado por grandes mudanças também na sociedade e na 

economia, com a primeira revolução industrial, o surgimento do proletariado e o fim 

das corporações de ofício, que promoviam o ensino técnico e profissional em 

diversas áreas, monopolizando-o. Começava a tomar forma, portanto, o mundo 

moderno. Nesse contexto nasceu a escola moderna (BITTAR, 2009). 

Nos Estados Unidos também havia movimentos propondo a oferta gratuita 

de uma escola elementar para toda a população. Esse ensino inicial serviria para 

identificar os maiores talentos, que teriam acesso à universidade, conforme os 

preceitos pedagógicos da época, de caráter liberal e democrático (MANACORDA, 

2006). 

Na França, também em fins do século XVIII, há uma defesa de uma escola 

estatal de caráter unificado, gratuito e neutro, buscando instruir as novas gerações e 

garantir a manutenção de um ambiente democrático e educador (MANACORDA, 

2006). 

Bittar (2009) ainda destaca o trabalho de Pestalozzi, fortemente orientado 

por Rousseau, buscando contextualizar o homem em sua realidade e tempo de vida, 

a fim de basear o ensino nessas condições, apresentando, portanto, uma nova 

pedagogia. 

O século seguinte é marcado, principalmente, pelos efeitos da liberal- 

democracia adotada em larga escala no século anterior, sobretudo pelas revoluções 

burguesas. A pedagogia passa a ser tomada como uma política de natureza social, 

conforme o capitalismo ganha força e as fábricas passam a sediar toda a produção 

industrial, com grande êxodo rural (MANACORDA, 2006). 



 

110 
 

O proletário, portanto, surge das massas que compunham os membros das 

corporações de ofício. Em lugar de serem instruídos em profissões em seu ambiente 

de trabalho, passam a executar tarefas menores e repetitivas nas fábricas, com 

pouco potencial criativo. Nesse cenário, torna-se fundamental a instrução das 

massas, reforçando as velhas pressões por uma educação universal, abrangente e 

gratuita. A pedagogia moderna passa a ser dominada pelo debate em torno da 

educação voltada para o trabalho (BITTAR, 2009). 

Importante ressaltar a iniciativa Froebel, que, no século XIX, colocou em 

prática algumas ideias de Pestalozzi em indústrias. O projeto resultou da conclusão 

de que a adoção de uma educação para todos iniciada na primeira infância 

contribuiria significativamente para a formação do indivíduo (MANACORDA, 2006). 

Todo o cenário apontava, portando, para os investimentos em educação: a 

escola secundária e a pesquisa universitária passam a ser incentivadas, ganhando 

força em várias partes do mundo. A escola primária também tem grandes avanços 

(BITTAR, 2009). 

Uma grande crítica a esse movimento surgiu no materialismo histórico de 

Marx e Engels, pensadores socialistas. Em seu ponto de vista, o trabalhador é 

educado para atuar no acúmulo de capital por parte de seu empregador, vivendo 

apenas para suprir suas necessidades básicas enquanto os industriais acumulavam 

riqueza decorrente de seu trabalho. Não restaria, assim, tempo ao proletário para 

desfrutar de outras realizações humanas, como acúmulo de conhecimento, 

descanso ou lazer (MANACORDA, 2006). 

No século XX, essas ideias socialistas fomentaram revoluções em diversas 

partes do mundo. Na Rússia, especialmente, é importante citar a criação de uma 

escola politécnica, correspondendo aos ideais marxistas de uma educação 

libertadora, focada não apenas no preparo de operários para trabalhos repetitivos e 

específicos da indústria (BITTAR, 2009). 

O século XX ainda seria marcado por intensas discussões sobre a 

pedagogia, destacando-se a figura de Piaget, que confrontou essa educação 

“bancária”, contrária à criatividade e ao livre pensar, e voltada para o acúmulo de 

conhecimentos, muitas vezes sem significado. No Brasil, Paulo Freire igualmente 

defendia uma educação libertadora, com a sua pedagogia do oprimido 

(MANACORDA, 2006). 
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A pedagogia, ao fim de toda essa longa jornada, foi assumindo os contornos 

adotados na contemporaneidade. Frente a essa ideia de libertação, de educação 

para formar um sujeito atuante, questionador, autônomo e formador da sociedade, 

uma série de atividades que transpõem o ensino padrão, proposto por Comenius, 

passam a ser adotadas. O lúdico é uma delas, ensinando pelo jogo, construindo 

relações e vivências e contribuindo para a inventividade e a socialização. 

 

3.2 O EDUCADOR E A CRIANÇA 

É importante, também, discorrer sobre a atuação do educador nesse 

processo de adoção de novos elementos pedagógicos, como o lúdico, como forma 

de aprendizado e desenvolvimento. Cabe ao professor a missão de definir o eixo 

temático de uma aula baseada no lúdico e ordenar as atividades. Conforme aponta 

Santos (1997, p. 23), “O brinquedo entendido como objeto, suporte da brincadeira, 

supõe relação íntima com a criança, seu nível de desenvolvimento e indeterminação 

quanto ao uso, ou seja, a ausência de um sistema de regras que organize sua 

utilização”. 

Na visão de Pontes (2003), cabe ao educador escolher qual jogo será 

utilizado conforme a sua proposta pedagógica, como também conduzir durante sua 

aula as atividades lúdicas. Mesmo num momento de escolha livre das crianças, foi o 

educador que definiu que a aula proporá essa liberdade. 

O processo de realizar as melhores escolhas, criando condições ideais para 

que os alunos aprendam com a ludicidade depende do conhecimento e da 

sensibilidade que o educador tenha para com a sua turma, de modo a estar bem 

embasado em suas decisões (MARTINEZ, 2005). 

O preparo do educador para essa tarefa, portanto, é bastante importante, 

demandando investimento em formação, como também no conhecimento sobre as 

potencialidades de cada tipo de jogo e das fases da criança em seu 

desenvolvimento, temas debatidos no tópico anterior. É fundamental o conhecimento 

do educador sobre esses temas. 

Existem muitos elementos envolvidos na identificação das necessidades dos 

alunos, como também em suas preferências sobre jogos e brinquedos. Como forma 

de garantir que eles tenham livre escolha, é importante ampliar a gama de 



 

112 
 

possibilidades, ou eles acabarão escolhendo de forma limitada, conduzindo a 

conclusões equivocadas a respeito de seus gostos (MARTINEZ, 2005). 

A análise do professor deve ser pautada nas escolhas feitas pelos alunos 

diante dos jogos e brinquedos dispostos: quais suas escolhas, como se relacionam 

com eles, se preferem atividades individuais ou de grupo, etc. Se for uma atividade 

estruturada com o professor, eles podem ter reduzida a sua possibilidade de 

escolha; ainda assim, é importante observar como eles lidam com esse tipo de 

cenário. 

Inclusive, em estudo sobre o tema, Martinez (2005) aponta que a faixa etária 

pouco atua nas escolhas dos alunos, sendo mais importante a disponibilidade: em 

cenários com maiores restrições, suas escolhas são mais afetadas. Contudo, 

embora mais sutil, também foi observado um padrão conforme a idade, cabendo ao 

professor compreender a maturidade e o desenvolvimento de cada turma para se 

guiar na escolha de suas atividades. 

A construção de conhecimento sofre influência forte da atuação do docente, 

tanto em suas dimensões pessoais como em sua atuação profissional (LOPES, 

2006). Contudo, é importante que o ambiente favoreça a sua boa atuação, evitando 

qualquer prejuízo pela falta de investimentos em estrutura ou na disponibilidade de 

jogos e brinquedos. 

 

  



 

113 
 

4 A IMPLEMENTAÇÃO DA LUDICIDADE 

 

4.1 PRINCIPAIS DESAFIOS 

A implementação da ludicidade é uma proposta baseada na oferta, à 

criança, de experiências que lhe tragam significados em sua educação. O ensino 

deve trazer um elemento prático, um apelo ao cotidiano e aos fatos, de modo a atrair 

a atenção da criança e promover o seu desenvolvimento por meio de atividades, 

com brincadeiras e jogos. É algo que pode impulsionar o seu rendimento 

(KISHIMOTO, 1999). 

A incorporação de brinquedos, brincadeiras e jogos no ambiente 

pedagógico, portanto, estimula a interação entre os alunos, como também entre eles 

e o professor, favorecendo a socialização e o aprendizado de novos conteúdos. 

Sendo uma fase de grande desenvolvimento motor, os estímulos são fundamentais 

(MARTINEZ, 2005). 

Torna-se claro que é um processo repleto de desafios, no qual a atuação do 

professor adquire especial relevância. Seus conhecimentos técnicos e pedagógicos, 

como também sua experiência prévia com jogos e brincadeiras – tanto em sua vida 

como em suas vivências em sala de aula – assumem caráter fundamental 

(KISHIMOTO, 1999). 

Conforme Martinez (2005), o elemento lúdico facilita o trabalho do educador 

de melhor conhecer seu aluno – sua visão de mundo, suas preferências e suas 

competências. Isso é um componente valioso na percepção geral sobre a turma e no 

planejamento pedagógico, contribuindo para o desenvolvimento e o andamento das 

aulas. 

Esse apoio de um educador bastante embasado em tudo o que pôde 

observar sobre cada criança facilita o oferecimento de experiências positivas em 

aula, que favoreçam o aprendizado da criança sobre o mundo e sobre sua interação 

com o meio externo, o que resultará em um aprimoramento no seu desenvolvimento 

sensório-motor e em seu amadurecimento. 

Portanto, é possível a conclusão de que a aula elaborada com enfoque no 

lúdico se baseia principalmente nas inclinações e interesses dos alunos, adaptando 

a eles a metodologia aplicada. Ainda assim, é importante lembrar que não é o aluno 

que conduz a aula; o lúdico nada mais é que  
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[...] um recurso metodológico capaz de propiciar uma aprendizagem 
espontânea e natural. Estimula a crítica, a criatividade, a sociabilização, 
sendo, portanto reconhecidos como uma das atividades mais significativa – 
senão a mais significativa – pelo seu conteúdo pedagógico social 
(OLIVEIRA, 1985, p. 74). 

A ampliação dos horizontes da criança é uma tarefa que muito repercute 

nesse momento, cobrando uma reorganização em seus processos; diante da nova 

realidade, a criança precisará se reordenar, de modo a aceitar e viver plenamente 

essas novas experiências. Isso a impulsionará a buscar cada vez mais as 

novidades, regozijando-se no processo de descoberta. 

Diante de todas essas novas experiências absorvidas, a criança vivencia a 

ampliação de sua realidade interna, outro processo que contribui para a sua 

reorganização. Há uma intensa criação de estruturas mentais, tanto para interiorizar 

as experiências vividas como para buscar vivenciar outras novas situações 

(PIAGET, 2013). 

Ao longo das últimas duas décadas, ampliaram-se os estudos a respeito dos 

jogos e brincadeiras utilizados em escolas como componente pedagógico. É um 

campo de estudo recente, e no início do século XXI careciam de estudos mais 

aprofundados a respeito das preferências gerais das crianças e de suas tendências 

de escolha (MARTINEZ, 2005). 

As atividades planejadas para aulas com elementos lúdicos podem tanto ter 

escolha direcionada – havendo, assim, algum espaço para escolha, mas com uma 

restrição no tipo de jogo/brincadeira, de modo a atender a específica proposta 

educacional – ou livre – quando as crianças podem escolher livremente quais 

aspectos trabalharão pelo jogo/brincadeira. 

De todo modo, a atuação do educador é fundamental, já que ele define a 

sua proposta pedagógica e decide quais jogos/brincadeiras serão utilizados, ou se 

será uma aula de escolha livre. São ambas opções importantes no desenvolvimento 

das crianças, uma vez que é preciso trabalhar aspectos direcionados com a turma, 

mas também é bastante relevante fomentar a liberdade de escolha no indivíduo 

(PONTES, 2003). 

A criação artística, por sua vez, é uma atividade que ao mesmo tempo 

desenvolve a criatividade da criança, sua coordenação motora e sua inventividade, 

sendo um elemento crucial no uso do lúdico na educação. O aprendizado, portanto, 

é bastante abrangente utilizando as artes visuais. 
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A esse respeito, lembra Lopes (2006) que a brincadeira assume papel 

fundamental no desenvolvimento do comportamento autônomo e livre por parte da 

criança. Quando ela se comunica utilizando sons e gestos, atuando em sua 

brincadeira, ela promove um grande desenvolvimento de sua imaginação, 

amadurecendo uma série de ferramentas sociais, interagindo com seus semelhantes 

e simulando papéis da vida adulta. 

São atividades relacionadas com o treino e o desenvolvimento da 

coordenação motora, envolvendo todos os sentidos por um lado, e a imaginação e 

criação por outro. Assim, ampliam-se as possibilidades de aprendizado e de 

construções mentais, como também de relações interpessoais e desenvolvimento 

social. 

É um momento de estabelecimento de uma série de conexões, como 

também do estabelecimento da análise e do senso crítico. Todo esse processo 

fomentará a criatividade, com a criança inventando novas brincadeiras, ousando e 

apresentando aos colegas suas criações. 

No entendimento de Kishimoto (1999), a brincadeira é, por um lado, uma 

manifestação da cultura popular que assume forma livre; de outro, ela é um 

propulsor da cultura infantil, promovendo a convivência entre as crianças e 

estimulando o prazer no lúdico. 

O elemento lúdico, portanto, é uma atividade que contribui para a imersão 

em atividades educativas; sem que perceba, a criança absorve conhecimentos e 

vivencia experiências, desenvolvendo suas faculdades físicas e mentais e 

construindo um corpo de valores e elementos culturais. Nesse processo de 

construção do conhecimento, ela tem um grande ganho na formação de sua 

personalidade e de seu senso crítico. 

É possível concluir, deste modo, que os jogos e brincadeiras têm muito a 

agregar ao processo pedagógico. Uma aula expositiva tradicional dificilmente atrairia 

a atenção das crianças como faz uma aula focada no lúdico. Mesmo para os alunos 

maiores é importante provocar essa curiosidade e atração; para as crianças, isso é 

mais necessário. 

Um ponto importante na definição dos elementos lúdicos que serão 

utilizados no planejamento – quais brinquedos, brincadeiras e jogos – é 

compreender como a idade dos alunos afeta essa decisão. De fato, em cada faixa 
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etária as crianças possuem interesses específicos, com base em suas capacidades 

e habilidades (KISHIMOTO, 1999). 

Existem várias linhas teóricas para essa classificação. A de Kishimoto 

(1999), por exemplo, identifica cinco fases que definem as habilidades e os 

interesses das crianças: entre 2-3 anos de idade, entre 4-6 anos, entre 7-9 anos, 

entre 10-12 anos e dos 13 anos em diante. 

Sobre a primeira fase, a autora aponta que é o início do desenvolvimento do 

imaginário das crianças. Externamente, seus músculos também começam a se 

desenvolver. Elas estão conhecendo funcionamentos e padrões básicos do contato 

com o meio e com outras crianças, razão pela qual é um período no qual é 

importante o contato com o semelhante. É um momento em que a criança está se 

conhecendo e se descobrindo. 

Na fase seguinte, entre 4 e 6 anos, a interação da criança com adultos é 

muito intensificada. Conforme sua fala e compreensão textual se torna mais 

desenvolvida, ela busca aprovação por seus atos, sempre tentando impressionar os 

adultos, especialmente os pais. É um bom momento de introduzir jogos, pois elas já 

podem compreender alguns sistemas de regras, e possuem intensa sede por 

aprendizado (KISHIMOTO, 1999). 

Na terceira fase, as crianças já são capazes de movimentos complexos e 

precisos, e por isso já podem ser incluídas nas práticas esportivas, o que favorecerá 

a conclusão de seu desenvolvimento motor e a absorção de valores de cooperação 

e socialização. 

A quarta fase identificada por Kishimoto (1999), dos 10 aos 12 anos, é 

marcada pela busca por autonomia. Próximos da adolescência, os indivíduos 

tendem a buscar tomar suas escolhas e procurar pela aceitação de grupos de 

pessoas de sua idade, geralmente se afastando do mundo dos adultos e dos pais. O 

gosto pela música, por exemplo, começa a surgir nessa fase. Ainda é importante a 

prática esportiva, mas também outras atividades, como a dança. É um período no 

qual as atividades sociais serão uma forma importante de trazer amadurecimento, 

trabalhando sentimentos como o ciúme. 

Por fim, a fase final, a adolescência, é um amadurecimento e complexidade 

constantes, conduzindo à vida adulta. O jogo continua sendo um elemento 

importante, com a busca por atividades mais complexas, como jogos de tabuleiro 



 

117 
 

repletos de regras, jogos eletrônicos interativos e/ou de longas horas de duração, e 

competições esportivas, a que eles dão grande valor (KISHIMOTO, 1999). 

O que é possível perceber é que cada faz tem uma relação diferente com o 

jogo, conforme o desenvolvimento do indivíduo. Na primeira, é um período de 

descoberta, sem conhecimento de regras, pautando-se na invenção e na 

imaginação; na segunda, já são compreendidas regras e a vitória, e busca-se 

aprovação; na terceira, com o desenvolvimento físico, os esportes começam a 

ganhar força; na quarta, dada a grande autonomia, começa-se a buscar no lúdico a 

aceitação entre os iguais; na quinta, a complexidade da vida adulta e temas mais 

maduros começam a tomar a atenção, inclusive assuntos religiosos, por exemplo. 

A despeito dessas diferenças, o lúdico permanece importante em todas as 

idades, sobretudo por representar um exercício de imaginação e um desafio, que, 

uma vez superado, traz a sensação de vitória. Jogar, além de prazeroso, é uma 

constante busca pelo aprimoramento, ainda que de forma inconsciente, e por isso 

resulta num elemento pedagógico (PIAGET, 2013). 

Diante desses estudos sobre as várias fases e o papel do lúdico em cada 

uma delas, surgem brincadeiras e jogos planejados para o propósito educativo. 

Ainda que toda atividade lúdica traga uma experiência e uma série de construções e 

aprendizados, algumas entre elas são preparadas desde seu conceito para que 

sejam utilizadas no processo pedagógico orientado que existe no ambiente escolar 

(MARTINEZ, 2005). 

Esses jogos podem assumir várias formas e roupagens, como atividades 

escritas, utilizando música, jogos de tabuleiro, peças para montar e, ultimamente, 

jogos eletrônicos. Diante disso tudo, é um desafio que o educador se mantenha 

atualizado de modo a oferecer o melhor para seus alunos. 

Outro método para classificar o desenvolvimento das crianças e sua relação 

com os jogos é apresentado por Piaget (2013), com a divisão das fases em três, em 

detrimento das cinco definidas por Kishimoto (1999). Piaget (2013) se concentra 

principalmente em como as crianças lidam com os objetos e as relações, algo que 

se modifica conforme seu nível cognitivo. 

O autor identificar três fases no desenvolvimento e na relação com o lúdico: 

a fase sensório motora, do nascimento aos dois anos de idade, com incapacidade 

de compreensão de regras, sendo inaplicável, portanto o jogo, só se utilizando 
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brincadeiras simples; a fase pré-operatória, dos dois aos cinco/seis anos de idade, 

em que as crianças são capazes de compreender sistemas de regras, mas ainda 

não têm a completude do desenvolvimento de sua coordenação motora; e a fase 

das operações concretas, dos sete aos onze anos de idade, em que se iniciam as 

práticas esportivas e os jogos mais complexos, estratégicos. 

Por um lado, o lúdico adequado para o período sensório-motor é focado em 

brincadeiras simples que geralmente são aplicadas com as crianças menores, como 

esconder e recuperar objetos, executar determinados movimentos e a utilização de 

simbolismo. 

Uma vez adotadas as regras, as crianças começam a conhecer um universo 

no qual há leis que limitam suas ações, e que deixar de segui-las resulta em derrota 

no jogo. Isso permite promover a compreensão, paulatinamente, do funcionamento 

do mundo adulto, e o preparo para atuar nele. 

As atividades esportivas, por fim, inserem um terceiro elemento: a aplicação 

física por parte do jogador, não bastando mais apenas sua expressão e 

inventividade, como nos jogos sociais ou mentais. É um passo que depende da 

completude do desenvolvimento físico. 

O estudo de Piaget (2013) pois menos níveis, e classificações mais 

abrangentes que os níveis específicos encontrados em Kishimoto (1999); tratam-se 

de duas compreensões diferentes sobre o mesmo problema, sendo que ambas 

podem orientar o educador na definição de quais brincadeiras e jogos utilizará com 

cada turma. 

Outra questão, quando se aborda a classificação dos jogos, é manter em 

mente que eles não são sempre dotados de obviedade, classificados imediatamente 

como jogos. Existem jogos que surgem em atividades simples e rotineiras. Um 

exemplo é a leitura: é uma atividade individual, totalmente controlada pelo leitor, mas 

que apresenta determinados elementos lúdicos, consistindo no cumprimento de 

regras – a concentração e o avanço ao longo do texto – para a obtenção de 

resultados – a experiência imaginativa advinda do contato com a história 

(MARTINEZ, 2005). 

É importante estimular as crianças a lerem e a adquirirem gosto pela leitura, 

sendo necessário adotar essa prática desde cedo. Existem grandes diferenças entre 

crianças que foram estimuladas desde os primeiros anos de sua infância à prática 
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de leitura, e outras que não foram: as crianças com o hábito de ler são mais 

criativas, têm curiosidade por mais temas e oratória mais elaborada, enquanto as 

outras se tornam adultos monotemáticos que se interessam por pouco mais que 

eventos do cotidiano (PONTES, 2003). 

Estimular a leitura, portanto, promove o desenvolvimento de crianças 

criativas e inventivas, com curiosidade científica e observação mais acurada, 

tendendo a se tornar adultos mais destacados e atuantes no meio social. Outra 

consequência é o aumento de suas potencialidades no campo profissional. 

Pontes (2003) também identifica como ganhos para a criança que foi 

estimulada a gostar de histórias e, mais tarde, a ler, o próprio desenvolvimento 

narrativo. Um bom contador de histórias é alguém que ouviu e leu muitas histórias, 

compreendendo todos os seus elementos, o que auxilia na criação de suas próprias 

narrativas. 

Assim como brinquedos, brincadeiras e jogos são sempre importantes de 

algum modo para o desenvolvimento da criança, todo tipo de história é importante e 

tem algo a acrescentar. Não há motivo para restrições, podendo se aproveitar tanto 

contos infantis quanto histórias de super-heróis; tanto clássicos da literatura quanto 

mitos e relatos religiosos. Pelas narrativas, a criança vivencia os fatos imaginados, 

contribuindo para a sua projeção na vida de adulto e para a construção do indivíduo 

(MARTINEZ, 2005). 

De todo modo, é importante a preocupação com o teor educativo de cada 

história, a famosa “moral da história”. Sendo um elemento que contribui para a 

formação das crianças e atrai a sua intenção, possibilitar um momento de reflexão e 

retenção de valores é um grande ganho para o seu crescimento e desenvolvimento 

(PONTES, 2003). 

Existem incontáveis tipos de narrativas, e o educador não pode se sentir 

limitado por buscar aquelas que trazem algum tipo de moral. No fundo, são raras as 

histórias que não trazem nenhuma. Mesmo uma narrativa conhecida como o Êxodo 

bíblico pode trazer uma série de lições, como ideias de liberdade e de cooperação, 

por exemplo. 

Conforme Martinez (2005), a narrativa é uma ferramenta lúdica que 

possibilita à criança vivenciar uma experiência imaginária de uma forma tão 

completa quanto uma brincadeira, ou ainda mais. E havendo rodas de leitura e de 
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contação de histórias, por exemplo, essa atividade se torna uma experiência de 

grupo, reforçando os laços entre a turma e também com o professor. Numa leitura 

solitária, a experiência carrega todas as suas vivências, ainda que convertida numa 

atividade individual. 

A leitura é um grande exercício mental. Martinez (2005) aponta que ela 

também desenvolve a memória, a concentração e a comparação, como outros jogos 

e brincadeiras, sobretudo os jogos de tabuleiro. Promover o interesse pela leitura 

possibilitará, portanto, diversos ganhos a criança, afetando positivamente a sua vida 

adulta. 

O ato de classificar os jogos e brincadeiras, como revelado no presente 

tópico, é um dos principais desafios da aplicação do elemento lúdico na educação. É 

uma tarefa que facilita o trabalho do educador, orientando-o em suas escolhas e 

definições pedagógicas. 

Aponta Lopes (2006) que os elementos lúdicos, de modo geral, um 

aprendizado único, dificilmente possibilitado pelas aulas regulares, formuladas 

conforme o ensino praticado há séculos, desde a revolução industrial. O lúdico 

favorece a iniciativa, a inovação e a criatividade, características fundamentais no 

mundo contemporâneo. 

Existem, sim, desafios ao educador na adoção desses elementos. Os 

benefícios, porém, são compensadores. Estudar os fundamentos da ludicidade é o 

caminho para a superação desses desafios e para a aplicação consciente de jogos e 

brincadeiras que cumpram a sua função pedagógica, contribuindo para o 

desenvolvimento das crianças. 

 

4.2 O BRINQUEDO: TIPOS E USOS 

O brinquedo possui grande importância no desenvolvimento da criança, 

tanto em se tratando daqueles utilizados na brincadeira livre como em acessórios 

para os jogos. Eles têm sua importância evidenciada ao longo da história, permitindo 

que a criança simule uma atividade imaginária, sendo, geralmente, uma preparação 

para a vida de adulto. De fato, o termo “brinquedo” vem do latim vinculum, 

significando “laço”, “sedução”, “encantamento” (ALTMAN, 1996). 

O brinquedo oferece muitas possibilidades à criança, permitindo revelar 

contradições existentes entre sua perspectiva e a perspectiva dos adultos, 
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favorecendo a análise. Além disso, a brincadeira e o jogo promovem o desafio, 

saciam a curiosidade sobre o mundo e sobre as relações, como também facilitam a 

expressão da criatividade. Os brinquedos educativos, por sua vez, são elaborados 

conscientemente para favorecer todas essas situações (ELKONIN, 1998). 

Conforme o autor, embora existam brinquedos classificados como 

educativos, todos eles na verdade o são. Ainda, posiciona-se contra esse rótulo, 

uma vez que o lúdico deve ser encarado como um momento livre, superando a 

educação dominadora. Assim, é importante lembrar que todas as atividades lúdicas 

têm sua utilidade no desenvolvimento do sujeito, não sendo apenas algumas entre 

elas como importantes, e outras não. 

O estudo sobre os brinquedos e suas possibilidades demanda a sua 

classificação dentre o seu propósito e funcionalidade. Eles possuem públicos 

específicos, que podem variar, por exemplo, em relação à faixa etária, ou ainda ao 

sexo – embora, neste caso, muitos pesquisadores defendam se tratar de uma 

construção social que deve ser superada –, havendo também os brinquedos e jogos 

projetados para facilitar a inclusão (VOLPATO, 1999). 

Assim, na aquisição de um brinquedo, é importante observar sua segurança 

e compatibilidade com as normas e padrões estabelecidos por órgãos reguladores 

de cada país – no caso do Brasil, o INMETRO. Essas normas determinam as idades 

recomendadas, de modo a não trazer risco para as crianças, algo que também 

deverá ser observado. 

O importante, na adoção do lúdico, é não adotar exclusivamente um tipo de 

brinquedo, brincadeira e jogo em detrimento dos outros. É fundamental abrir espaço 

para todos os tipos de vivência, facilitando também a autonomia de escolha da 

criança sobre o que ela pretende desempenhar. 

A esse respeito, aponta Volpato (1999) que tanto a carência quanto a 

superabundância em algum tipo de atividade é prejudicial. A criança deve brincar de 

forma livre como também dentro de sistemas de regras; tanto sozinha quanto em 

grupo, e tudo na mesma medida. 

De todo modo, é preciso evitar um ambiente superabundante de brinquedos, 

sobretudo em casa – assim, é importante orientar os pais, uma vez que a educação 

é uma tarefa realizada tanto na escola quanto em casa. Volpato (1999) entende que 
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o excesso leva ao desinteresse e não contribui para o desenvolvimento da 

imaginação. 

Sobre os brinquedos modernos que executam diversas tarefas sozinhos, 

argumenta Bontempo (1996, p. 85): 

[...] esses brinquedos muito prontos, muito acabados, perdem grande parte 
de suas qualidades lúdicas não deixando a criança tentar novas 
alternativas, fazer algo diferente com eles. Embora despertem o interesse, 
esse mesmo interesse é bastante passageiro, enquanto brinquedos que 
permitem maior manipulação e transformação são muito apreciados por 
elas. 

Ainda há outros pontos controversos a serem destacados, como a 

subordinação dos brinquedos à própria lógica econômica, com a criação de 

demandas para que eles sejam vendidos, fomentando o consumismo. É preciso 

atentar para evitar o isolamento e a dificuldade para o diálogo, que podem surgir do 

uso exagerado de brinquedos complexos e autônomos, sobretudo gadgets, como 

tablets. Esses brinquedos podem levar o jogador a se tornar um mero imitador, se 

usados em excesso, e o importante é que a criança seja levada a criar e a 

questionar, e não apenas a buscar vencer de qualquer jeito e a não saber lidar com 

o outro (LOPES, 2006). 

No ambiente escolar, o espaço para a ludicidade deve, portanto, contemplar 

tanto brinquedos simples, imaginativos, como livros e outros brinquedos mais 

complexos, e ainda jogos, que serão disponibilizados conforme a idade das 

crianças. O jogo, em si, pode contemplar inúmeras atividades, desde jogos de 

tabuleiro como jogos musicais e visuais – como a dança das cadeiras e a 

brincadeira de estátua (VOLPATO, 1999). 

A ludicidade é uma forma de aprendizagem com grandes resultados há 

muito tempo na história humana. Se usada de forma inconsciente ao longo das 

civilizações, com brincadeiras nas quais a criança simulava vivências de adulto, 

projetando-se no brinquedo, hoje há muita literatura sobre o tema, ampliando a 

gama de possibilidades de promover o desenvolvimento nos alunos. 

O educador possui grande papel nessa questão, devendo moldar as 

atividades propostas conforme a faixa etária e o desenvolvimento de cada turma, e 

também possibilitar momentos nos quais a criança possa escolher livremente, 

exercendo a sua autonomia e aprimorando o seu senso de comparação e 

julgamento. 
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Na implementação da ludicidade, diversos desafios se apresentam. 

Compreender as fases em que as crianças se encontram é um deles, como também 

o papel de cada tipo de jogo ou brincadeira. Por fim, a escolha dos brinquedos é 

fundamental, devendo sempre se levar em conta que a diversidade é o caminho, 

abrindo oportunidade para todos os tipos de jogos e brincadeiras e as mais diversas 

possibilidades. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criança de 0 a 3 anos aprende com base em suas brincadeiras e jogos, 

conforme o seu contato com o mundo e as outras pessoas, por meio das 

experiências que ela vivencia. As construções com base nessas experiências 

permitem o seu desenvolvimento e aprendizado. 

A pesquisa permitiu constatar a importância da brincadeira na 

aprendizagem, sendo um elemento que permite atrair a atenção das crianças e criar 

situações de construções e desenvolvimento motor e cognitivo. Por meio do 

elemento lúdico, a criança vivencia uma série de situações que lhe propiciarão 

crescimento e aprendizado. 

Foi constatado, também, que o educador possui papel fundamental nesse 

processo, possibilitando à criança formas de abordar o lúdico de forma solitária e em 

grupo da maneira mais proveitosa, com saúde e crescimento. Cabe a ele definir os 

jogos e brincadeiras que serão utilizados e o objetivo inerente a cada uma. 

Há uma série de dificuldades e desafios na implementação da ludicidade na 

Educação Infantil; contornar todos esses percalços depende do conhecimento 

técnico e capacitação do educador, que deve estar sempre se atualizando e 

adquirindo novos conhecimentos. É uma área em crescimento, na qual muito 

conhecimento ainda será produzido, e todo educador deve insistir e se empenhar a 

fim de ser bem sucedido. 

A conclusão é que é importante investir em ludicidade como forma de obter 

melhores resultados no processo ensino-aprendizagem. Assim, o presente trabalho 

em muito acrescentou à experiência acadêmica, e constitui em importante fonte de 

consulta para pesquisadores e profissionais do ensino. A busca por outros 

resultados e aplicações da ludicidade continua, podendo a própria pesquisa 

presente ser expandida num momento futuro de pós-graduação. 
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO: BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

Silvana Nonato de Souza 
 

RESUMO 

 

Desenvolver este trabalho é muito importante, pois no contexto educacional inserir 

as atividades lúdicas na educação infantil, é uma forma atraente de envolver a 

criança na participação das atividades de maneira dinâmica e prazerosa. Através de 

estudo bibliográfico e pesquisa em sites disponíveis, realizar coleta de dados para 

desenvolver o trabalho que apontam a importância das brincadeiras, jogos na 

aprendizagem da criança, contribuindo assim com a transformação do 

comportamento, desenvolvendo suas habilidades cognitivas, psíquicas, física e 

social. Com as brincadeiras lúdicas a criança constrói novos conhecimentos, 

interagem, coopera, participa, é solidário e tem interesse em aprender. O lúdico é 

uma ferramenta que o professor utiliza como método para desenvolver sua atividade 

de maneira significativa, qualitativa e prazerosa. No contexto educacional o 

professor deverá ter uma visão ampla sobre o lúdico na aprendizagem levando em 

consideração seu conhecimento prévio do brincar da criança. As atividades lúdicasé 

interdisciplinar, envolve todas as disciplinas, e cada qual organizada conforme o 

currículo escolar e o planejamento do professor. Para desenvolver as atividades 

lúdicas o ambiente deverá ser organizada de maneira agradável, para que a criança 

sinta vontade de participar das atividades com espontaneidade. 

Palavras-chave: Criança;Brincadeiras;Lúdico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A importância das brincadeiras lúdicas no ensino da Educação Infantil e 

sobre os benefícios que as brincadeiras promove no desenvolvimento humano e no 

sua aprendizagem. A escolha deste tema: ludicidade na educação: brincadeiras na 

educação infantil, é de muita importância pois contribuirá com o entendimento sobre 

o desenvolvimento das atividades lúdicas como uma ferramenta utilizada na prática 

pedagógica, na construção do conhecimento e aprendizagem. O desenvolvimento 
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deste trabalho será realizado uma pesquisa bibliográfica através de sites disponíveis 

para coleta de dados que possibilitarão o seu desfecho. 

A princípio será relatado a grande importância do desenvolvimento das 

atividades lúdicas na educação infantil, pois contribui na construção do 

conhecimento de criar e recriar, desenvolvendo sua imaginação, raciocínio lógico, 

criatividade de maneira espontânea e prazerosa. Na perspectiva educacional as 

brincadeiras estabelece uma relação de que brincando a criança aprende a interagir 

e socializar. Este trabalho enfoca uma reflexão sobre os conceitos do brincar na 

educação infantil e seus benefícios no desenvolvimento da aprendizagem da 

criança. O desenvolvimento deste trabalho é importante, pois levará a uma reflexão 

ampla sobre o desenvolvimento das brincadeiras no processo ensino aprendizagem 

na educação infantil, e na concepção vista do brincar como mecanismo que conduz 

o aluno a aprender, por que brincando se aprende, além de compreender a 

importância da ludicidade na educação infantil, também contribui com o crescimento 

profissional e individual do acadêmico. 

Conforme as análises das atividades lúdicas desencadeia-se a problemática 

de como trabalhar as brincadeiras nos centro de educação infantil que não 

disponibiliza de espaço físico para o desenvolvimento das atividades. Conforme a 

problemática da falta de espaço nos centros educacionais da educação infantil, 

como será o desenvolvido as brincadeiras lúdicas? Então cabe ao professor adequar 

as brincadeiras lúdicas dentro das limitações do espaço oferecido pela instituição de 

forma que desperta nos alunos o interesse em participar, e interagir, respeitando as 

limitações do outro e de si mesmo. 

Nas abordagens dos objetivos geral e específico as propostas deverá ser de 

maneira clara, objetiva e prazerosa. Ao desenvolver sua atividade deverá levar em 

consideração o conhecimento prévio do aluno, e planejará suas atividades de 

acordo com a faixa etária da turma e sua limitação, organizará o espaço de maneira 

que desperte o interesse da criança a participar das atividades de forma prazerosa, 

de maneira que alcance os objetivos propostos. Este trabalho tem como objetivo 

compreender a importância do desenvolvimento das brincadeiras na educação 

infantil e os benefícios que proporcionam a criança o desenvolvimento motor, 

cognitivo, afetivo, psíquico, social e cultural. 
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Conforme o desenvolvimento da metodologia concentra-se as abordagens 

da postura do professor no desenvolvimento das brincadeiras lúdicas, dos jogos, 

músicas, sua maneira de agir ao selecionar seu conteúdo, no desempenho do aluno 

sempre entendendo que o aluno é um sujeito da aprendizagem, pois a aula lúdica é 

uma forma de estimular o desenvolvimento psíquico, mental, cultural, social. 

Despertar o interesse em aprender. O professor deve sempre melhorar sua 

metodologia de ensino, desta forma facilitando a aprendizagem do aluno. 

O brincar a criança desenvolve suas habilidades motoras, psíquica, social, 

mental, de criar e recriar no seu convívio do dia-a-dia, deste modo ampliando seu 

vocabulário, de interagir consigo mesmo e com o outro. As atividades lúdicas faz 

parte da vida da criança desde pequenininhos, a partir deste princípio pesquisadores 

apontam as atividades lúdicas importante para o desenvolvimento da aprendizagem. 
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2 A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS LÚDICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

As brincadeiras lúdicas dentro da sala de aula é uma ferramenta importante 

que o professor possa utilizar para integrar os alunos de forma positiva no 

desenvolvimento das atividades com interesse e participação na construção do seu 

conhecimento. 

Para Vygotsky (1991) as brincadeiras faz parte da vida da criança, entendida 

como uma forma de interação social e importante para a construção de sua 

personalidade e na compreensão do mundo em que vive, apresentando três 

características que é o imitar, imaginar e as regras. 

As brincadeiras lúdicas na educação infantil é essencial no desenvolvimento 

dos alunos, pois através das atividades lúdicas proporciona o desenvolvimento 

físico, intelectual e social, construindo sua identidade e sua autonomia. 

Machado (2001, p.51), diz: 

(...)por volta dos cinco anos, então, brincar, construir e expressar-se podem 
ser uma coisa só: a criança constrói cenas, objetos, cenários para sua 
brincadeira enquanto está se auto expressando, verbalmente e das outras 
formas também imaginarias ou simbólicas. (Machado, 2001, p.51) 

Segundo o autor Machado, quando a criança está brincando, ela imagina, 

cria e recria, expressa-se, construindo seu mundo imaginário conforme sua 

realidade. Mas antigamente o conceito de brincar, construir e expressar-se tudo era 

a mesma coisa. Brincando a criança se expressa oralmente e simbolicamente e 

imaginária. 

Para entender melhor a importância do brincar frente o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças e, juntamente, para as instituições de Educação Infantil 

temos a teoria de Vygotsky (2006) onde o autor diz que a aprendizagem e o 

desenvolvimento não são sinônimos. Para o autor, a aprendizagem de uma criança 

e seu desenvolvimento estão ligados entre si desde os seus primeiros anos de vida; 

a aprendizagem deve ser coerente com o desenvolvimento da criança, a capacidade 

de aprender está relacionada com a zona de desenvolvimento em que a criança se 

encontra. Ao mesmo tempo a aprendizagem estimula processos internos de 

desenvolvimento, criando zonas de desenvolvimento proximal. 

Sendo assim, podemos entender que como desenvolvimento e aprendizado 

estão ligados, a melhor maneira de fazer com que a crianças obtenham um maior 

aprendizado, quando inseridas na educação infantil, é através de seu 
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desenvolvimento com o brincar, “[...]A aprendizagem não é em si mesma, 

desenvolvimento, mas uma correta organização da aprendizagem da criança conduz 

ao desenvolvimento mental.” (VYGOTSKY,2006, p115). 

O brincar traz sua importância também, no contexto social no qual a criança 

está inserida, seja em sua casa ou na escola (CEINF,CMEI entre outros), pois nas 

brincadeiras, elas trazem sua realidade e suas percepções para dentro do ambiente 

imaginário os quais elas estão imersas naquele momento, segundo Melo e Valle 

(2005), é por meio do brinquedo e de sua ação lúdica que a criança expressa sua 

realidade, ordenando e desordenando, construindo e desconstruindo um mundo que 

lhe seja significativo e que corresponda as necessidades intrínsecas para seu 

desenvolvimento global. A brincadeira a leva para novos espaços de compreensão 

que a encorajam a prosseguir, a crescer e a aprender. 

Segundo Oliveira: 

O brincar não significa apenas recrear, é muito mais, caracterizando-se 
como uma das mais formas mais complexas que a criança tem de 
comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento 
acontece através de trocas recíprocas que se estabelecem durante toda sua 
vida. Assim, através do brincar a criança pode desenvolver capacidades 
importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação, ainda 
propiciando à criança o desenvolvimento de áreas da personalidade como 
afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade 
(OLIVEIRA, 2000, p. 67) 

O brincar não tem sua importância apenas na infância ou desenvolvimento 

da criança, as brincadeiras carregam em si uma importância que será levada para a 

vida toda, conforme diz Zanluchi (2005) “Quando brinca, a criança prepara-se para a 

vida, pois é através de sua atividade lúdica que ela vai tendo contato com o mundo 

físico e social, bem como vai compreendendo como são e como funcionam as 

coisas”. Desta forma, mesmo que de maneira simbólica, a criança por muitas vezes 

em suas brincadeiras está se preparando ou se inserindo no mundo adulto, ou seja, 

se preparando para a vida. 

Conforme Barros (2009, p.52), brincar faz parte da vida da criança em sua 

infância, e que os professores deve levar em consideração o momento do brincar, 

entendendo que a criança é um ser ativo no processo ensino aprendizagem, 

proporcionando a ela momento de interação é aprendizagem. 

A autora Barros (2009, p.100) cita ainda que: 

O brincar contribui para o processo de formação da subjetividade do 
indivíduo, considerando que somos formados por nossas experiências 
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sociais, pelo contato com os objetos da cultura, durante nossa história de 
vida. (Barros, 2009, p.100) 

Silviane Barbato (2008, p.21) ressalta a importância das atividades lúdicas 

no ensino aprendizagem: 

As crianças de seis anos constroem seu conhecimento, utilizando 
procedimentos lúdicos como suporte para a aprendizagem. O lúdico não se 
refere somente as brincadeiras livres, como as do recreio, ou planejadas 
como as elaboradas por professores com fins didáticos; ele é utilizado como 
suporte pelas crianças a imaginação é um processo que possibilita a 
construção do conhecimento de forma diferenciada e é um instrumento de 
aprendizagem das crianças menores. (Silviane Barbato, 2008, p.21) 

Realmente, o que a autora Silviane Barbato afirma é uma realidade obsoleta, 

pois ao entrar na escola a criança começa a organizar seu conhecimento adquirido 

no meio familiar e na sociedade em que vive. No contexto educacional, a criança 

aprende a se comunicar de maneira diferenciada, transformando seu 

comportamento, compreendendo suas limitações interagindo com o outro de 

maneira espontânea, amplia seus conhecimentos da vida social. 

As crianças usam a forma de se expressar através das brincadeiras , sendo 

assim usam a imaginação para que possa mostrar como é seu convívio, através de 

brincadeiras lúdicas aprendem algo ou associa sua vida social com momento que 

estão brincando, fazendo assim que eles possam brincar de inventar e reinventar um 

outro mundo . 

Segundo Vygotsky, no brincar, a criança está sempre acima de sua idade 

média, acima de seu comportamento diário. Sendo assim a criança desenvolve 

ações que não são esperadas pelas suas idades, mostrando que através das 

brincadeiras adquiridas nas escolas mostram o benefício da aprendizagem através 

do lúdico. 

O conhecimento feito pela criança é mostrada com nitidez em formas claras 

assim que elas começam a repetir o que aprenderão , fazendo novamente a 

brincadeira ou o jogo e vendo que elas não precisa de ajuda para desenvolver. 

O lúdico desenvolve uma ação que possibilita a descoberta da criatividade 

da criança, seguindo regras, dadas pelo seu educador, que contribui para a melhoria 

do ensino, fazendo que melhore também o jeito de conviver na sociedade. 

Meyer (2008, p.22) afirma que: 

“A educação infantil é um espaço de brincar, sim, mas repleto de situações 
que só podem ser vivenciadas na escola’. O espaço da escola deve 
proporcionar momentos de prazer e alegria, conforto e tranquilidade, 
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fazendo com que a criança se sinta feliz de estar ali juntamente com os 
colegas e professores. (Meyer, 2008, p.22) 

Analisando a fala de Meyer, a escola por ser um espaço aberto a todos e 

oferecer uma educação de qualidade deve organizar, preparar o ambiente escolar 

de maneira agradável para acolher os alunos e desenvolver atividades de forma 

prazerosa e divertida, interagindo com os colegas e professores e a equipe escolar. 

O brincar faz parte da vida da criança e do seu desenvolvimento cognitivo, 

social e individual. 

De acordo com (Aberastury apud Yozo, 1996, p.13) ressalta: 

(...) é através das brincadeiras que a criança manifesta a sua criatividade, 
expõe com naturalidade tudo o que sente, as alegrias, as tristezas, as 
angustias e ansiedades, as dúvidas e também as certezas. Na escola, a 
brincadeira é um meio de oferecer a criança um ambiente agradável, 
motivador, planejado e enriquecido, que possibilita a aprendizagem da 
criança de várias habilidades. (...) “ao brincar, a criança desloca para o 
exterior seus medos, angústias e problemas internos, dominando-se por 
meio da ação”. (Aberastury apud Yozo, 1996, p.13) 

Realmente, quando a criança brinca ela expressa seus sentimentos de 

forma natural. Na escola as brincadeiras é importante para o desenvolvimento da 

criança, mas o professor deve ter uma visão ampla sobre o brincar, organizar suas 

atividades de acordo com a faixa etária da sala de aula. 

O simples brincar torna-se amplo o contexto educacional. E conforme a 

necessidade garantindo um espaço confortável para as crianças cria-se a 

brinquedoteca, sendo favorável a sua interação com os colegas e materiais que ali 

estão disponíveis. As brincadeiras, os jogos e brinquedos são recursos utilizados 

pelo professor que facilitam o crescimento, oportunizando as crianças descobrir-se, 

relacionando consigo mesmo, explorando o mundo e a sociedade em que vive. 

No contexto educativo os conteúdos relacionados às atividades lúdicas 

proporcionam um desencadeamento de todo o processo de aprendizagem. 
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3 A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS, 

MESMO SEM ESPAÇO ADEQUADO 

Como é importante que o professor compreenda a verdadeira concepção do 

brincar. O lúdico está inserido na vida cotidiana da criança, no ambiente em que 

vive, com grande valor em seu desenvolvimento. No contexto educacional, o 

professor utiliza o lúdico, como uma ferramenta de trabalho para o desenvolvimento 

cognitivo, social, mental, físico da criança contribuindo com sua aprendizagem. 

A ludicidade inserida na sala de aula, deve ser vista como um espaço 

importante para o desenvolvimento da criança é um direito e o momento em que a 

criança desenvolve uma relação de afetividade, interação e socialização com o outro 

e até mesmo com os objetos do desenvolvimento das atividades. Para desenvolver 

atividades lúdicas deve ser bem planejada de maneira flexível, dinâmica e prazerosa 

para que a criança tenha interesse em participar das atividades. Brincando a criança 

cria, recria, desenvolve suas habilidades motora, raciocínio logico, imaginação, 

criatividade, desta forma contribuindo com sua aprendizagem. 

Segundo Piaget (Wads Worth, 1977, p.14-31) ressalta: 

A maior fonte de motivação, no que se refere ao desenvolvimento 
intelectual, é o desequilíbrio. Este momento de conflito cognitivo, que ocorre 
entre as predições e o instante do aprendizado, é importante para o 
desenvolvimento do aluno. Quando o professor consegue através de uma 
aula lúdica, desestabilizar um aprendente, estará oportunizando a ele a 
chance de buscar o equilíbrio. E o equilíbrio é uma condição pela qual 
lutamos sempre. (Piaget, Wads Worth, 1977, p.14-31) 

Na perspectiva das atividades lúdicas as crianças interagem através das 

condições que lhe são oferecidas, aprendem a respeitar e aceitar as regras, a 

competir, cooperar, ser solidário com o próximo e consigo mesmo. Cabe ao 

professor como mediador, oportunizar a criança a ter sua autonomia através do seu 

conhecimento. 

Para Roloff (2010, p.4) diz que na perspectiva do desenvolvimento do lúdico 

em sala de aula ressalta: 

O brincar pode ser visto como um recurso mediador no processo de ensino 
aprendizagem, tornando-se mais fácil. O brincar enriquece a dinâmica das 
relações sociais na sala de aula. Possibilita um fortalecimento da relação 
entre o ser que ensino e o ser que aprende. (Roloff, 2010, p.4) 

O professor deve organizar seu planejamento, o ambiente de forma 

agradável e acolhedor para que a criança sinta-se à vontade para desenvolver sua 

atividade de maneira prazerosa e dinâmica. Independentemente de espaço físico 
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adequado para o desenvolvimento das atividades, o professor organizará o espaço 

conforme a faixa etária da turma, selecionando materiais adequados deixando-os 

disponíveis as crianças. Os materiais devem ser suficientes e diversificados, que 

chamam atenção das crianças, seja nas brincadeiras, nos jogos, músicas e 

brinquedos. Qualquer atividades lúdicas o professor organizara de acordo com o 

espaço físico oferecido pela instituição escolar, pois os centros de educação infantil 

que não possui espaços adequados as brincadeiras lúdicas, cabe ao professor criar 

mecanismos e condições para desenvolver as atividades lúdicas, pois é neste 

momento do brincar que a criança se expressa livremente, pois através dos meios 

lúdicos que acontece a interação desenvolvendo sua comunicação e sua 

aprendizagem. 

Segundo Vygotsky (1984, p.21): 

O brincar gera um espaço para pensar, sendo que a criança avança no 
raciocínio, desenvolve o pensamento, estabelece contatos sociais, 
compreende o meio, desenvolve habilidades, conhecimentos e criatividade, 
aprendizagem, o brincar é essencial para o desenvolvimento do corpo e da 
mente. (Vygotsky, 1984, p.21) 

As atividades lúdicas é um desafio em que o professor propõe a criança 

desenvolver suas habilidades, mas faz-se necessário que o professor reveja seus 

procedimentos adequado para que possa atingir os objetivos propostos de maneira 

qualitativa. O professor sendo o elo transmissor de conhecimento deve facilitar o 

desenvolver das brincadeiras, dos jogos de forma prazerosa, dinâmica, divertida de 

acordo com a organização do espaço e tempo previsto. 

O espaço é essencial para o desenvolvimento da criança, mas quando a 

instituição escolar não tem espaço adequado, o professor vai se apropriando de 

condições para desenvolver as atividades lúdicas. Dentro das possibilidades do 

espaço educacional, o professor conforme a organização de seu planejamento 

prepara o ambiente, seja na sala de aula ou na área externa o cantinho das 

atividades: cantinho de faz de conta, cantinho da leitura, de fantasia, cantinho de 

teatro, etc., enfim utilizar diversos recursos que estão a sua disposição para 

desenvolver as atividades lúdicas. 

Conforme o Referencial Curricular Nacional para a educação infantil (1998, 

P.196) ressalta que: 

“(...) o professor planejar uma sequência de atividades que possibilite uma 
aprendizagem significativa para as crianças, nas quais elas possam 
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reconhecer os limites de seus conhecimentos, amplia-los e/ou reformulá- 
los”. (Referencial Curricular Nacional para a educação infantil, 1998, P.196) 

Projetando suas ações o professor assegura uma aprendizagem com êxito, 

assim identifica se os seus objetivos foram alcançados com sucesso. 

Na educação infantil, a organização da rotina, do planejamento é de suma 

importância para melhor desenvolver as atividades em sala de aula, pois com essa 

preparação o professor consegue lidar com situações diversas que surgiram no 

decorrer do desenvolvimento das atividades. Organizando a rotina, obviamente que 

o tempo, o espaço estão inseridos neste contexto e assim o professor desenvolve 

suas atividades com segurança e autonomia. Ao brincar a criança desenvolve seu 

equilíbrio afetivo e sua interação social. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a educação infantil 

(1998, p. 69) afirma: 

O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para 
que as crianças possam usufrui-lo em benefício do seu desenvolvimento e 
aprendizagem. Para tanto, é preciso que o espaço seja versátil e permeável 
à sua ação, sujeito às modificações propostas pelas crianças e pelos 
professores em função das ações desenvolvidas. (Referencial Curricular 
Nacional, 1998, p.69) 

As estratégias lúdicas que o professor utiliza para desenvolver as atividades 

oportuniza o desenvolvimento das habilidades afetiva, motora, social e cultural da 

criança. As atividades lúdicas é importante pois desperta na criança momentos de 

satisfação de alegria, divertimento, prazer, imaginação criatividade, favorecendo a 

aprendizagem. Entre o professor e a criança cria-se um vínculo de afetividade, na 

formação de valores que contribui com a capacidade do ser humano ser um cidadão 

críticos e responsável em suas ações. 

O professor tem um papel importante na construção do conhecimento da 

criança, ele cria expectativa, elabora novas estratégias de trabalho que motiva o 

interesse da criança a participar das brincadeiras, pois sua influência contribui com 

sua aprendizagem. 

Nos aspectos educacionais, a ludicidade propicia momentos agradáveis e 

ajuda melhor na assimilação do conteúdo a ampliando seu aprendizado. 

Segundo Vygotsky (1989, P.109) afirma: 

É enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança. É 
no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés 
de uma esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências 
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internas, e não por incentivos fornecidos por objetos externos. (Vygotsky, 
1989, P.109) 

Analisando a fala do autor Vygotsky, o brinquedo influencia sim na vida da 

criança, mas o conhecimento, a aprendizagem acontece de acordo com o incentivo, 

por isso que quando o professor desenvolve as atividades lúdicas é fundamental que 

insira brincadeiras, jogos e brinquedos na sua prática pedagógica que contribui com 

uma aprendizagem significativa e de qualidade. 

Segundo Kishimoto diz que: 

Enquanto manifestação livre e espontânea da cultura popular a brincadeira 
tradicional tem a função de perpetuar a cultura infantil, desenvolver forma 
de consciência social e permitir o prazer de brincar... por pertencer à 
categoria de experiências transmitidas espontaneamente conforme 
motivações internas da criança, a brincadeira tradicional garante a presença 
do lúdico na situação imaginaria. (Kishimoto, 1990, P.33) 

Neste contexto o professor ao preparar as atividades lúdicas deve levar em 

consideração ao conhecimento prévio da criança independentemente do espaço, 

deve priorizar o lúdico que possibilita o seu desenvolvimento. 
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4 NA PRÁTICA PEDAGÓGICA, O ESPAÇO FÍSICO É FAVORAVÉL NA 

APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 

Na perspectiva educacional as atividades lúdicas, o espaço contribui e 

facilita o desenvolvimento infantil e proporciona uma aprendizagem de qualidade. Ao 

desenvolver atividades lúdicas o professor sabe que o espaço e o tempo é 

indispensável para brincar com a criança. Com a inserção das atividades lúdicas na 

sala de aula, há necessidade de um espaço organizado para melhor desenvolver as 

atividades para a construção do conhecimento e aprendizagem. 

Para Barbosa e Horn (2001, p.73) afirmam que: 

“O espaço físico e social é fundamental para o desenvolvimento das 
crianças, na medida em que ajuda a estruturar as funções motoras, 
sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais” (Barbosa e Horn, 2001, p.73) 

Nas escolas devido as necessidades surgiram as brinquedotecas, ludotecas, 

enfim um espaço em que a criança possa sentir prazer, interesse em desenvolver 

suas habilidades motoras, criatividade, um espaço onde facilita para criança a 

espontaneidade do brincar, e que promove seu desenvolvimento pleno. 

As atividades lúdicas pode ser desenvolvida num espaço livre ou numa sala 

organizada para atrair a atenção da criança, e despertar o interesse em construir 

seu conhecimento. 

De acordo com Dalla Valle (2010, P.22) relata: 

Independentemente do tempo histórico o ato de brincar possibilita uma 
ordenação da realidade uma oportunidade de lidar com regras e 
manifestações culturais, além de lidar com o outro, seus anseios, 
experimentando sensações de perda e vitória. (Dalla Valle, 2010, P.22). 

Para a autora Dalla Valle, o espaço só é um local para desenvolver as 

brincadeiras, mais a importância do brincar não depende do espaço, mas sim das 

manifestações, emoções através das brincadeiras. 

Ao ser inserida no contexto educacional, a ludicidade vem ganhando espaço 

no aspecto da aprendizagem, as brincadeiras, os jogos são desenvolvidos na 

educação infantil como recurso utilizado pelo professor para despertar na criança a 

vontade de participar das atividades com interesse e prender sua atenção 

estimulando a interação social. 

Para Cunha (2009, P.13) relata: 

Dentro do contexto social brasileiro, a oportunizarão do brincar assumiu, 
através da brinquedoteca, características próprias, voltadas para a 
necessidade de melhor atender as crianças e as famílias brasileiras. Como 
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consequências deste fato, seu papel do campo da educação cresceu e hoje 
podemos afirmar, com segurança, que ela é um agente de mudança do 
ponto de vista educacional. (Cunha, 2009, P.13) 

Conforme Cunha a brinquedoteca vem ganhando espaço no âmbito escolar 

para melhor atender o desenvolvimento da criança e sua aprendizagem. Mas nem 

toda instituição escolar possui espaço adequado para desenvolver atividades 

lúdicas, priorizando o brincar e o direito da criança. 

Independentemente de ter uma brinquedoteca que possui uma estrutura 

física bem organizada, o professor busca mecanismos para trabalhar com o lúdico 

no ensino aprendizagem da criança. Um espaço físico bem estruturado nos centros 

de educação infantil proporcionaria a criança a brincar livremente, valorizando muito 

mais as atividades lúdicas. Quando a criança brinca seu desenvolvimento é global. 

Nunes (2004, p.24) afirma que: 

Objetos, sons, movimentos, espaços, cores, figuras, pessoas, tudo pode 
virar brinquedos através de um processo de interação em que funcionam 
como alimentos que nutrem a atividade lúdica, enriquecendo-a. (Nunes, 
2004, p.24) 

Através das brincadeiras, dos jogos e brinquedos as crianças começam a 

despertar ações que concretizam as regras, aprendendo a valorizar o próximo e a si 

mesmo, respeitando suas limitações. O espaço lúdico contribui na construção do 

conhecimento, estimulando a criança analisar, observar seu mundo imaginário 

conforme sua realidade. 

Quando a criança brinca de faz de conta está desenvolvendo de maneira 

saudável seu cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, o social e cultural. 

Segundo Pinto (2003, P.65) relata que: 

O espaço lúdico não precisa ficar restrito a quatro paredes, ao contrário, 
deve fluir por todo o ambiente, dentro e fora das classes. Um dos objetivos 
desse espaço é favorecer o encontro de crianças, para brincar, jogar, fazer 
amigos, propiciar a convivência alegre e descontraída dos frequentadores. 
(Pinto, 2003, P.65) 

Analisando a fala da autora Pinto o espaço para desenvolver as atividades 

lúdicas deve ser acolhedor, lugar esse onde a criança interage, constrói regras, 

desenvolve suas habilidades, aprende a respeitar suas limitações e a do outro, 

compreendendo e construindo seu conhecimento. 

No espaço físico que a criança cria uma relação com o outro e o mundo, 

deve ser organizado conforme a faixa etária da turma. 
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Quando a instituição escolar oferece um espaço com brinquedos, com jogos 

e objetos disponíveis e acessíveis, a criança escolhe o que deseja para brincar, 

onde acontece a interação, troca de brinquedos, saberes de maneira natural 

contribuindo desta forma com seu desenvolvimento cognitivo, psíquico, motor, social 

e cultural. Um ambiente com inúmeras possibilidade de acervo para escolha, 

promove o desenvolvimento da imaginação e a criatividade. Mas o professor 

necessita ter uma visão ampla sobre os materiais disponíveis a criança, ser o 

mediador e intervindo quando necessário no decorrer das brincadeiras. O professor 

planeja suas atividades de forma dinâmica garantindo assim um ambiente 

prazeroso, rico e saudável. Quando o professor desenvolve as brincadeiras lúdicas 

está proporcionando a troca de saberes contribuindo assim com a ampliação de 

conhecimento no ensino aprendizagem. 

De acordo com os Parâmetros básicos de infra – estrutura para instituição 

de educação infantil ressalta que: 

Garantia de que o ambiente construído seja o menos restritivo possível, 
incluindo espaços dimensionados de acordo com os preceitos de 
acessibilidade universal, considerando acessos as salas, áreas de serviço, 
cozinha, banheiros, áreas de brincar interna e externa, dentre outros 
espaços, de acordo com as normas brasileiras e os decretos em vigor. 
(Brasil, 2006, P.16) 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais os espaços físicos, 

para desenvolver as atividades lúdicas, podem ser realizada em qualquer espaços, 

mas que seja de maneira dinâmica, divertida, em que as crianças sinta à vontade de 

participar e expressar-se livremente. O espaço lúdico necessita de organização para 

ser um local harmonioso e aconchegante. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após pesquisas e estudos, compreende-se a importância das brincadeiras, 

jogos, música, como estratégia de aprendizagem, e foi gratificante e proveitoso, pois 

as atividades lúdicas contribuíram com o desenvolvimento intelectual, psíquico, 

motor, social e cultural. 

A ludicidade desenvolve no aluno as habilidades de atenção, imaginação, 

memorização, criatividade, concentração, permitindo ao equilíbrio, e segurança, em 

si mesmo de se expressar com espontaneidade e ao outro, respeitando regras e 

combinados. Conforme as concepções da ludicidade na educação infantil, cabe ao 

professor, organizar, planejar sua atividade para que alcance seu objetivo, pois o 

brincar com o objetivo de aprendizagem não pode ser simplesmente para passar o 

tempo, e sim compreendida como uma ferramenta de trabalho que estimula a 

aprendizagem que é muito valiosa. 

Percebe-se a partir desse estudo que o espaço tem uma importância crucial 

no desenvolvimento das atividades para a formação cognitiva das crianças. Para 

que possam desenvolver suas habilidades motora, como correr, saltar, brincadeiras 

em geral. Contudo, mesmo com pouco espaço os pedagogos tendema achar 

estratégias para desenvolver as atividades lúdicas. 

Essas atividades tendem desenvolver a interação social, a troca de cultura 

contribuindo para a formação enquanto indivíduo. Conforme demonstrado pelos 

autores, a disposição de materiais e espaço interacional contribuem para o 

desenvolvimento das competências futuras no âmbito educacional. 

A ludicidade é, portanto, a forma de desenvolver a criatividade através do 

ensino, propondo diversão e conhecimento para com as crianças em formação. 
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: A EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL AO LONGO DOS ANOS 

Simone Lima da Silva Soares 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como enfoque a história e a evolução da 

educação infantil, tendo em vista que essa etapa é de grande importância para a 

formação e desenvolvimento da criança. Tendo em vista isso, a questão norteadora 

deste trabalho teve como enfoque descobrir como ocorreu o processo evolutivo da 

educação infantil. O objetivo geral consistiu em compreender, de acordo com o 

processo histórico, a evolução da educação infantil. Os objetivos específicos se 

deram em caracterizar o contexto histórico das instituições de educação infantil, bem 

como apontar os principais diplomas legais que asseguram o direito à educação 

infantil e contextualizar acerca da importância da educação infantil na vida dos 

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

revisão da literatura de materiais publicados entre 1990 a 2017. Desta forma, foi 

possível constatar que a educação infantil representa uma fase de grande 

importância para o processo de ensino e aprendizagem, assegurando o direito à 

educação dessas crianças, bem como no desenvolvimento pessoal que elas podem 

experimentar, trazendo vivências que serão significativas para sua vida. 

Palavras-chave: história; educação infantil; desenvolvimento infantil. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presente temática versa no tocante a historicidade da educação infantil, a 

qual vivenciamos no atual contexto escolar. Buscou-se compreender os principais 

marcos históricos pela qual esta modalidade de educação enfrentou, bem como os 

diplomas legais que atualmente a asseguram e a importância que a mesma 

desempenha na formação do indivíduo. 

Ressalta-se que esta temática suscitou interesse para a pesquisa porque a 

educação infantil representa um importante período na vida das crianças, momento 
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o qual estarão sendo traçados os primeiros traços da personalidade e definição de 

habilidades que trarão reflexos para a vida adulta. 

A problemática deste trabalho buscou responder como ocorreu o processo 

evolutivo da educação infantil, tal qual conhecemos na atualidade? Tendo por 

objetivo geral compreender, diante do processo histórico, a evolução da educação 

infantil. 

Os objetivos específicos consistiram em: i) Caracterizar o contexto histórico 

das instituições de educação infantil; II) Apontar os principais diplomas legais que 

asseguram o direito à educação infantil; III) Contextualizar acerca da importância de 

educação infantil na vida dos indivíduos. 

Quanto a metodologia, consistiu em uma pesquisa bibliográfica, por meio da 

revisão da literatura disponível de artigos, livros e trabalhos de conclusão de curso, 

tese e dissertações, filtrando-os acerca dos publicados entre 1990 a 2017, por meio 

de buscas em livros impressos e pelo Google Acadêmico. 

Diante disso, compreender a evolução histórica, os diplomas legais e a 

importância da educação infantil contribui não apenas para os profissionais da 

educação, mas para a sociedade em geral a fim de conscientizar acerca da 

necessidade que o ambiente escolar desempenha na vida de qualquer ser humano, 

contribuindo para sua formação e preparação para a vida no futuro. 
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2 CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

Consoante análise da história, verifica-se que durante séculos a educação 

da criança esteve a encargo da família, por via do convívio com outras crianças e 

com os adultos, por meio disso, lhe era apresentada as normas e regras referentes à 

sua cultura. (PASCHOAL e MACHADO, 2009) 

No passado, a criança não era vista com suas particularidades inerente à 

idade, pelo contrário era vista como um pequeno adulto, conforme salienta Andrade 

(2010) “uma criança que não possuía nenhuma singularidade e não se separava do 

mundo adulto, sendo, pois, considerada um adulto em miniatura” 

No tocante às origens da intenção em voltar o olhar para as crianças, 

remonta- se na Europa e nos Estados Unidades, onde surgiram as primeiras 

instituições para proteger as crianças enquanto suas mães iam realizar sua atividade 

laborativa. Assim, na sociedade ocidental, essa origem se remeta ao trinômio: 

mulher – trabalho – criança. (DIDONET, 2001). 

Apesar de voltar o olhar ao cuidado, essas instituições não se esgotavam 

nesse fim. Consoante Kuhlmann (2001) esses ambientes também começaram a se 

preocupar com a educação dessas crianças, apresentando-se como pedagógicas 

desde a sua concepção. 

Os estudos que atribuem aos Jardins de Infância uma dimensão 
educacional e não assistencial, como outras instituições de educação 
infantil, deixam de levar em conta as evidências históricas que mostram 
uma estreita relação entre ambos os aspectos: a que a assistência é que 
passou, no final do século XIX, a privilegiar políticas de atendimento à 
infância em instituições educacionais e o Jardim de Infância foi uma delas, 
assim como as creches e escolas maternais. (KUHLMANN, 2001, p. 26). 

Em contrapartida ao modelo europeu, na perspectiva da educação brasileira, 

os primeiros ambientes aptos às crianças possuíam um caráter assistencialista, 

visando ajudar mulheres que trabalhavam fora de casa e viúvas que estivessem 

desamparadas. 

Enquanto para as famílias mais abastadas pagavam uma babá, as pobres 
se viam na contingência de deixar os filhos sozinhos ou colocá-los numa 
instituição que deles cuidasse. Para os filhos das mulheres trabalhadoras, a 
creche tinha que ser de tempo integral; para os filhos de operárias de baixa 
renda, tinha que ser gratuita ou cobrar muito pouco; ou para cuidar da 
criança enquanto a mãe estava trabalhando fora de casa, tinha que zelar 
pela saúde, ensinar hábitos de higiene e alimentar a criança. A educação 
permanecia assunto de família. Essa origem determinou a associação 
creche, criança pobre e o caráter assistencial da creche. (DIDONET, 2001, 
p. 13). 
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Ainda, segundo Paschoal e Machado (2009) por muito ano vigorou no Brasil 

a figura da Roda dos Excluídos, que consistia em: 

É interessante ressaltar que, ao longo das décadas, arranjos alternativos 
foram se constituindo no sentido de atender às crianças das classes menos 
favorecidas. Uma das instituições brasileiras mais duradouras de 
atendimento à infância, que teve seu início antes da criação das creches, foi 
a roda dos expostos ou roda dos excluídos. Esse nome provém do 
dispositivo onde se colocavam os bebês abandonados e era composto por 
uma forma cilíndrica, dividida ao meio por uma divisória e fixado na janela 
da instituição ou das casas de misericórdia. Assim, a criança era colocada 
no tabuleiro pela mãe ou qualquer outra pessoa da família; essa, ao girar a 
roda, puxava uma corda para avisar a rodeira que um bebê acabava de ser 
abandonado, retirando-se do local e preservando sua identidade. 
(PASCHOAL e MACHADO, 2009) 

Sendo que por mais de um século esta instituição foi a única responsável 

para a assistencialismo da criança abandonada, tendo alguns movimentos 

contrários, somente no século XX, por volta de 1950 que o país pôs fim, sendo um 

último a acabar com esse sistema da roda dos enjeitados (MARCÍLIO, 1997 apud 

ANDRADE, 2010) 

Diante da revolução industrial, consoante Pascoal e Machado (2009) 

verificou- se que muitas mulheres começaram a trabalhar nas fábricas em uma 

jornada excessiva, surgindo a necessidade de deixar seus filhos em lugares 

específicos, enquanto iam trabalhar, bem como aliado aos movimentos operários 

que surgiram na época, os donos das industrias perceberam a necessidade de 

acalmar os ânimos: 

Os donos das fábricas, por seu lado, procurando diminuir a força dos 
movimentos operários, foram concedendo certos benefícios sociais e 
propondo novas formas de disciplinar seus trabalhadores. Eles buscavam o 
controle do comportamento dos operários, dentro e fora da fábrica. Para 
tanto, vão sendo criadas vilas operárias, clubes esportivos e também 
creches e escolas maternais para os filhos dos operários. O fato dos filhos 
das operárias estarem sendo atendidos em creches, escolas maternais e 
jardins de infância, montadas pelas fábricas, passou a ser reconhecido por 
alguns empresários como vantajoso, pois mais satisfeitas, as mães 
operárias produziam melhor. (OLIVEIRA, 1992, p. 18). 

Consoante Haddad citado por Paschoal e Machado (2009, p. 84) a partir da 

influência dos movimentos feministas nos Estados Unidos houve um aumento no 

número de creches e pré-escolas, pois passaram a defender que não apenas as 

mulheres que trabalhavam integralmente poderiam ter acesso a essas instituições, 

mas sim um benefício que pudesse ser estendido a todas as mulheres, tendo como 

fundamento a teoria da privação cultural, sob égide da qual proporcionar às crianças 
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um atendimento fora “do lar possibilitaria a superação das precárias condições 

sociais a que ela estava sujeita. 

Nesse fundamento, a busca de uma “educação compensatória” consistia em 

garantir uma oportunidade para que aquelas pessoas pudessem mudar de vida. 

Sendo que o poder público via essas crianças como carentes, deficientes, então um 

meio para superar esse déficit era garantir mais creches e pré-escola. 

Kramer destaca ainda que as crianças de classes mais abastadas eram 

preparadas para o convívio social e para os posteriores níveis do ensino regular, 

havendo contextos escolares totalmente diversos a cada grupo (1995). 

Nota-se, assim, que enquanto as crianças com melhores condições sociais 

tinham como proposta pedagógica um incentivo à continuidade dos estudos, os 

infantes menos favorecidos eram preparados para o trabalho, geralmente como seus 

pais, como uma forma de simplesmente suprir uma deficiência que em tese eles 

teriam. 

Desta análise histórica, com relação às classes sociais e o acesso à 

educação, verifica-se que na atual perspectiva educacional ainda vigora até os dias 

de hoje, pois normalmente as pessoas que possuem menores condições financeiras 

e sociais abandonam a escola mais cedo para se dedicarem ao trabalho. 
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3 CONCEITUAÇÃO DE INFÂNCIA, CRIANÇAS E LEIS QUE ASSEGURAM A 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

A relação entre os termos infância e criança merecem destaque, pois por 

muito tempo ela não era particularizada, desse modo, é importante refletir acerca 

dos diplomas legais que garantem a educação infantil. 

Por muito tempo, conforme salienta Bianchini, Arruda e Gomes (2015), as 

crianças eram vistas como adultos em miniatura, sendo que não havia uma 

separação de qual atividade era de crianças e qual era de adultos, inclusive usavam 

vestes semelhantes e, por isso, as concepções construídas ao longo da história 

sobre a infância se basearam numa visão “adultocêntrica” (SARMENTO, 2007, p. 

26) 

Nesse sentido, é recente o interesse sobre essa questão, pois, conforme 

salienta, Corazza (2002, p.81), houve um silêncio durante grande parte da história, 

porque durante a antiguidade e a idade moderna “não existia este objeto discursivo 

a que hoje chamamos de infância, nem esta figura social e cultural chamada 

criança”. Assim sendo, Andrade (2010, p.48-49) pontua que: 

Na Idade Média, as crianças pequenas não tinham função social antes de 
trabalharem, sendo alta a taxa de mortalidade infantil. Aquelas que eram 
pobres, assim que cresciam eram inseridas no mundo do trabalho, sem 
qualquer diferenciação entre adultos e crianças. As crianças nobres tinham 
seus educadores e eram vistas como miniaturas dos adultos e deveriam ser 
educadas para o futuro de transição para a vida adulta. (p.48-49) 

Sendo que durante o século XVI as mulheres passaram a destinar maior 

atenção às crianças, como forma de se distrair e relaxar, surgindo as “crianças 

bibelot”, manifestando um sentimento de paparicação (ARIÈS apud ANDRADE, 

2010, p. 49). 

Além disso, até o século XVII a educação e a vida familiar era em público, 

revelando um aspecto societário do grupo familiar, sendo que essa educação não 

era a cargo de uma só pessoa, mas do grupo como um todo, envolvendo os 

ensinamentos direcionados a educação formal e à vida em sociedade. Andrade 

(2010, p. 49) salienta que: 

De modo geral, a transmissão de conhecimentos e a aprendizagem de 
valores e costumes eram garantidas pela participação da criança no 
trabalho, nos jogos e em outros momentos do cotidiano da vida dos adultos. 
Com as influências do pensamento dos moralistas e da Igreja, nesse 
período, as crianças consideradas como criaturas de Deus, dotadas de 
pureza, inocência e bondade, precisariam ser vigiadas e corrigidas. 
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Sendo somente no século XVIII que passou a ser desenvolvimento um 

sentimento interior de família, foi a partir de então que essa percepção de criança foi 

sendo construída, “um novo sentimento destinado à infância, contrário à 

paparicação, pautado pelos ideários dos moralistas, fará da infância objeto de 

estudo, instrução e escolarização” (Andrade, 2010, p. 51). Assim, frente a 

necessidade de reformular o conceito de família e a educação das crianças, surgiu 

essa reconstrução da significância dessas. Sendo que: 

[...] a escola tornou-se uma instituição fundamental na sociedade, quando a 
infância passou a ser vista como fase dotada de diferença, a ser 
institucionalizada, separada do restante da sociedade e submetida a um 
regime disciplinar cada vez mais rigoroso. (Moreira; Vasconcelos, 2003, 
p.171) 

Diante disso, na perspectiva contemporânea, há uma variação acerca da 

definição de infância, sendo que Pinto e Sarmento (1997, p. 17), prelecionam que: 

[...] o estabelecimento desses limites não é uma questão de mera 
contabilidade jurídica, nem é socialmente indiferente. Pelo contrário é uma 
questão de disputa política e social, não sendo indiferente ao contexto em 
que se coloca nem ao espaço ou tempo da sua colocação. Assim “ser 
criança” varia entre sociedades, culturas e comunidades, pode variar no 
interior da fratria de uma mesma família e varia de acordo com a 
estratificação social. Do mesmo modo, varia com a duração histórica e com 
a definição institucional da infância dominante em cada época. 

Nesse sentido, Javeau (2005, p.382) pontua que foi construído um objeto 

“abstrato, a ‘criança’, destinado a passar por níveis diversos e sucessivos de 

aquisição de competências, cada um deles constituindo uma etapa na fabricação da 

personalidade dos indivíduos”. 

Assim sendo, destaca-se que a terminologia infância possui um caráter 

generalizado, pois sua significação depende das condições sociais e históricas, 

podendo ser modificada, conforme previsto, por isso, Kuhlmann Júnior (2001, p. 31) 

destaca: 

[...] considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto de 
experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, geográficos e 
sociais é muito mais do que uma representação dos adultos sobre esta fase 
da vida. É preciso conhecer as representações da infância e considerar as 
crianças concretas, localizá-las nas relações sociais, etc., reconhecê-las 
como produtoras da história. 

Diante disso, o termo possui um caráter histórico, envolvendo vários 

aspectos sociais, sendo que independente da significação adotada, verifica-se que 

esses indivíduos precisam da proteção do Estado e da família para se 
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desenvolverem, em razão disso, passa-se à análise dos diplomas legais que 

asseguram. 

Nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96), a 

educação infantil compõe, ao lado do ensino fundamental e do médio, a educação 

base. A mesma subdivide-se em: a) creche, para as crianças de até 3 anos e 11 

meses; b) pré-escola, para os educandos de 4 e 5 anos e 11 meses. 

Corrobora com tal entendimento, o teor da Resolução nº 5 do Conselho 

Nacional de Educação de 17/12/2009 (MEC/CNE/CEB, 2009, p. 12) que atribui à 

educação infantil a primeira etapa da educação básica, sendo promovida em 

creches ou em pré-escolas: 

Educação Infantil: 
Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, as 
quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 
constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 
educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em 
jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão 
competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. É dever 
do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de 
qualidade, sem requisito de seleção. (BRASIL, 2009, p. 12) 

Do exposto, verifica-se que é um dever do Estado assegurado na 

Constituição Federal/88, em seu art. 6º, garantir o direito à educação para todos, 

inclusive às crianças nessa fase do ensino, ou seja, trata-se de uma prestação 

positiva que o mesmo deve ter e não pode se abster. 

De igual forma, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI) estabelece algumas diretrizes para nortear a prática pedagógica, com as 

potencialidades a serem desenvolvidas pelas instituições para promover o integral 

desenvolvimento dessas crianças, para que alcancem as seguintes capacidades: 

• desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 
independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas 
limitações; 

• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de 
cuidado com a própria saúde e bem-estar; 

• estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, 
fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas 
possibilidades de comunicação e interação social; 

• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos 
poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, 
respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e 
colaboração; 
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• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se 
cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do 
meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua 
conservação; 

• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 
necessidades; 

• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 
ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a 
compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, 
necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de 
significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva; 

• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de 
interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade 
(BRASIL, 1998a, p. 63, v. 1). 

Tendo em vista isso, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil (Parecer CNE/CEB nº 20/09 e Resolução CNE/CEB nº 05/09) propõe uma 

importante visão acerca desta fase, ao estabelecer que um currículo deve 

desenvolver um trabalhado articulado com os saberes e experiências das crianças 

com conhecimentos “do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico da 

sociedade por meio de práticas planejadas e permanentemente avaliadas que 

estruturam o cotidiano das instituições” (BRASIL, 2009, p.1). 

Corroborando com isso, é importante destacar que a Declaração Universal  

dos Direitos da Criança, de 1959, estabelece como um de seus princípios o de que: 

A criança tem direito a receber educação escolar, a qual será gratuita e 
obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Dar-se-á à criança uma 
educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita – em condições de 
igualdade de oportunidades – desenvolver suas aptidões e sua 
individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral. Chegando a 
ser um membro útil à sociedade. [...] A criança deve desfrutar plenamente 
de jogos e brincadeiras, os quais deverão estar dirigidos para educação; a 
sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o 
exercício deste direito. [...] 

A despeito disso, refuta-se o pensamento de muitos que pensam que na 

educação infantil não é necessário nenhum plano de aula ou propositura de 

atividades com fins pedagógicos, bastando passar algum entretenimento para 

ocupar o tempo das crianças. 

Pelo contrário, a fase em questão deve ter um caráter produtivo, 

proporcionando um ambiente pedagógico em que a criança seja o foco e haja uma 

experiência diversificada, tendo em vista isso, Montandon (2005, p. 485) concebe a 

posição de ator social às crianças na educação infantil, ao defender que: 
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Não basta examinar as práticas educativas de seus educadores, mas é 
necessário compreender as perspectivas das crianças, ou dito de modo 
mais simples, que importa analisar não apenas o que os educadores fazem 
com as crianças, como também o que estas fazem com o que se faz com 
elas. 

Desta forma, é importante que haja uma intermediação entre os 

personagens do processo educativo, levando em conta o olhar da criança, suas 

concepções e anseios no ambiente em que vive para poder traduzir tais 

perspectivas no âmbito escolar. 
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4 IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA 

Para compreender a importância da educação infantil para o 

desenvolvimento da criança, é importante voltar o olhar para Friederich Froebel. 

Friedrich Wilhelm August Froebel (1782-1852) foi um pedagogo alemão e um dos 

primeiros educadores a voltar sua atenção para a infância como um período de 

grande relevância na formação das pessoas, razão pela qual é considerado o 

criador dos jardins de infância. 

As concepções de Froebel se deram a partir de sua convivência com 

Pestalozzi, incorporando muitos dos princípios deste, inclusive a ideia da educação 

por via da percepção, levando em consideração que a questão inicial de toda 

educação no âmbito da primeira infância era oriunda de um contato sensorial com o 

ambiente, devendo haver a exploração deste aspecto desde o início da vida do 

indivíduo. 

Apesar de se filiar em muitos pensamentos, Froebel divergia em certos 

pontos da postura de Pestalozzi. Segundo Arce (2002), aquele criticou a maneira 

como este dava início a leitura e escrita das crianças, porque entendia a 

alfabetização desde cedo, defendendo que, assim, a criança poderia ter uma vida 

mais justa e que não fosse tão explorada até sua chegada a fase adulta. Em seu 

pensamento, pregava que a criança deveria ter liberdade para expressar o seu 

interior, o qual poderia ser materializado pelas artes plásticas e pelo ato de jogar. 

Nesse sentido, perante a perspectiva frobeliana, sustentava a ideia do 

divino, considerando uma proximidade entre Deus, homem e natureza, dando a 

oportunidade de haver um desenvolvimento completo por via da educação. Assim, a 

criança compreenderia que homem e natureza, ambos, têm existência em Deus e 

em razão disso levar uma vida santa e pura. 

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS PARA FROEBEL 

De acordo com Froebel, o brincar é essencial, tendo em vista que ele se 

consubstancia na mais elevada fase do desenvolvimento infantil e humano neste 

período, gerando uma manifestação do que é interno, estando além de apenas uma 

atividade recreativa (FROEBEL, 1896, P. 54-55 apud KISHIMOTO, 2007).  
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Nesse diapasão, visando o pleno desenvolvimento da criança estimulado 

pelo processo do brincar, Froebel distingue os jogos em três categorias: os que 

exercitam o corpo; os estimulam os sentidos e aqueles que exercitam o espírito. 

Nesse perspectiva, por meio dessas brincadeiras é possível desenvolver a 

inteligência e a essência humana, ao representar atividades do cotidiano, tendo em 

vista que o sistema de jogos de Froebel, segundo Paschoal (2010), tem como base 

que toda educação deve iniciar pelo desenvolvimento do desejo de atividade 

intrínseco nas crianças. 

No mais, pregava que o alicerce para a aquisição da linguagem infantil 

devesse acontecer por via da mediação do adulto, haja vista que a criança manifesta 

seus primeiros sinais de fala por meio de gestos, acompanhados de movimentos 

faciais e, em seguida, a verbalização de palavras. Por esta razão destaca-se a 

importância das brincadeiras neste processo: A criança passa a ter suas próprias 

concepções e julgamentos dos objetos com seus sentidos. De acordo com Froebel 

apud Paschoal (2010): 

Depreende-se claramente que o jogo dirige essa idade e desenvolve o 
menino, enriquecendo de tal maneira sua própria vida, escolar e livre, 
fazendo com que desenvolva e manifeste seu interior, como as folhas 
brotam de um botão, adquirindo alegria e mais alegria; a alegria que é a 
alma de todos os meninos. Os jogos mesmos podem ser: corporais, já 
exercitando as forças, já com expressão de energia vital, do prazer da vida; 
dos sentidos, exercitando o ouvido, como o jogo de esconder-se; ou a visão 
como o tiro ao prato; jogos do espírito, da imitação e do juízo, como o 
xadrez ou as damas; jogos muitas vezes considerados, se bem que raras 
vezes têm sido dirigidos ao verdadeiro fim, até o espírito e necessidades 
infantis (FROEBEL, 2011, p. 206, apud PASCHOAL, 2010, p. 114). 

Desta forma, o trabalho de Froebel pauta-se no uso das brincadeiras e jogos 

educativos implantados nos jardins de infância, considerando essa fase como de 

grande importância para formar o aprendizado do indivíduo, mas que parta de 

processos interiores e que a criança possa chegar as suas próprias conclusões. 

 

4.2. A EDUCAÇÃO INFANTIL NAATUALIDADE COM BASE NAS CONCEPÇÕES 

DE FROEBEL 

Analisando as concepções desenvolvidas pelo trabalho de Froebel, 

vislumbra- se que seus pensamentos são bem atuais, em especial por ter criar 

materiais para auxiliarem no aprendizado da criança. Ao prelecionar que a criança 

aprende por meio das brincadeiras sobre o mundo que a rodeia, demonstra a 
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necessidade que os espaços educacionais devam atender para satisfazer esse 

aprendizado. 

Verifica-se, nessa concepção, o disposto nas Diretrizes Curriculares que o 

professor deve explorar diferentes linguagens e proporcionar a “exploração, o 

encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em 

relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza”. 

Desta forma, Froebel deixou um legado de muita importância para as 

escolas infantis brasileiras, haja vista que se fundamenta na organização do trabalho 

pedagógico no âmbito dos espaços escolares, ou seja, sua proposta mantêm 

relação direta com as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil brasileira, 

principalmente ao trazer a criança como sujeito de direitos na sociedade na qual 

está inserida. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consoante análise da história, verifica-se que durante séculos a educação 

da criança esteve a encargo da família, por via do convívio com outras crianças e 

com os adultos, por meio disso, lhe era apresentada as normas e regras referentes à 

sua cultura. Não havia uma conceituação de infância, sendo que as crianças eram 

vistas como adultos em miniatura. 

Assim sendo, destaca-se que a terminologia infância possui um caráter 

generalizado, pois sua significação depende das condições sociais e históricas, 

podendo ser modificada de acordo com o momento histórico e social a qual elas 

estejam passando. 

Ademais, verifica-se que o brincar é essencial nessa fase, tendo em vista 

que ele se consubstancia na mais elevada fase do desenvolvimento infantil e 

humano neste período, gerando uma manifestação do que é interno, estando além 

de apenas uma atividade recreativa, sendo que Froebel foi um grande exponencial 

sobre os estudos acerca da educação infantil. 
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O PAPEL DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Tamires Valdez Versoza 
 

RESUMO 

 

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

questão da contribuição que os jogos e as brincadeiras desencadeiam no processo 

de ensino e aprendizagem na educação infantil, ao encarar esses recursos muito 

além de meros passatempos, mas como importantes ferramentas aptas na auxiliar 

na construção do saber. Esse estudo contribui para que haja uma potencialização no 

processo de ensino e aprendizagem, adotando novas práticas que podem contribuir 

para o desenvolvimento pessoal e profissional do aluno. Em razão disso, a questão 

norteadora consistiu em compreender a importância e a contribuição dos jogos e 

brincadeiras na educação infantil. Os objetivos específicos buscaram caracterizar os 

jogos e as brincadeiras, bem como apontar a importância da ludicidade na educação 

infantil e discorrer sobre como o brincar e os jogos lúdicos auxiliam na formação da 

autonomia e sociabilidade dessas crianças. Por fim, a metodologia adotada consistiu 

em uma pesquisa bibliográfica, com revisão da literatura de livros, artigos, teses e 

dissertações, publicadas nos últimos vinte e cinco anos. 

Palavras-chave: Brincadeiras; Educação Infantil; Jogos; Lúdico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A temática acerca da Ludicidade tem ganhado destaque dentro das práticas 

escolares, bem como no âmbito de pesquisas e estudos. Pensar em um processo 

educativo cercado por jogos, brincadeiras e rotinas mais flexíveis dentro dos 

espaços escolares, tem feito com que muitos profissionais voltem o olhar para essa 

estratégia de aprendizagem como uma forma de motivar os alunos, bem como 

desburocratizar e facilitar a compreensão e assimilação do conteúdo trabalhado. 

Nesse sentido, diante dos problemas enfrentados pela educação brasileira 

nos últimos anos, bem como os entraves sociais que foram surgindo, demonstra-se 

a importância que o processo educacional adequado desempenha na vida dos 

indivíduos. Assim, proporcionar uma educação de qualidade, atrelada com práticas 
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escolares que possam atrair os alunos e ao mesmo tempo formar um espaço de 

aprendizagem, é fundamental para a sociedade. 

Desta forma, é importante desvendar a real importância e contribuição da 

ludicidade no contexto da educação infantil, visto que as experiências vividas nessa 

fase da vida serão de grande relevância no futuro desses alunos, servindo como um 

alicerce de formação de todos os processos evolutivos que surgirão ao longo da vida 

desses indivíduos. Surgindo a seguinte problemática: A questão norteadora consiste 

em: Qual o papel dos jogos e brincadeiras na educação infantil? 

O objetivo geral consistiu em compreender a importância e a contribuição 

dos jogos e brincadeiras na educação infantil. Os objetivos específicos em 

caracterizar jogos e brincadeiras, bem como apontar a importância da ludicidade na 

educação infantil e discorrer sobre como o brincar e os jogos lúdicos auxiliam na 

formação da autonomia e sociabilidade dessas crianças. 

Por fim, a metodologia utilizada adotou como tipo de pesquisa a 

bibliográfica, por meio da revisão da literatura disponível junto a artigos, livros e 

trabalhos de conclusão de curso, tese e dissertações, filtrando-os acerca dos 

publicados nos últimos vinte e cinco anos. 
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2 A LUDICIDADE E SUAS CARACTERÍSTICAS: O JOGAR E O BRINCAR 

Diante das transformações ocorridas na sociedade nas últimas décadas, 

relacionadas à globalização e avanços dos recursos tecnológicos, verifica-se que o 

modelo educacional acompanha a essas modificações, rompendo cada vez mais 

com o projeto educacional voltado a métodos tradicionalistas, assim como a maioria 

dos professores foram educados. 

Nesse contexto, conforme destaca Kramer (2006), a ludicidade tem ganhado 

destaque no plano escolar, por apresentar uma proposta voltada ao estímulo e 

satisfação do aluno, suavizando o método tradicional que muitas das vezes se 

apresenta como cansativo e desestimulante para o educando. Trabalhar de maneira 

lúdica em sala de aula torna a prática mais prazerosa, pois a criança vivencia 

aprendizagens inéditas passando a compor o seu universo, envolvendo uma 

diversidade de relações e atitudes. 

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

mero passatempo para ocupar tempo da aula, ante a ausência de um planejamento 

ou a uma atividade desconexa, pelo contrário, a ludicidade surge como uma 

ferramenta apta a auxiliar o professor no processo de ensino e aprendizagem. 

(SANTOS; ROCHA, 2017) 

Tendo em vista que, consoante ensina Santos (2001), o espaço escolar é o 

ambiente de convergência das realidades, o qual necessita que estas sejam 

problematizadas e permeadas pela postura ativa adotada pelo educador, o qual 

deve adotar sua metodologia às situações fáticas, assim: 

A sala de aula é um lugar de brincar se o professor conciliar os objetivos 
pedagógicos com os desejos do aluno. Para isto, é necessário encontrar o 
equilíbrio sempre móvel entre cumprimento de suas funções pedagógicas – 
ensinar conteúdos e habilidades, ensinar a aprender – e psicológicas – 
contribuir para o desenvolvimento da subjetividade, para a construção do 
ser humano autônomo e criativo, na moldura do desempenho das funções 
sociais, preparar para o exercício da cidadania e da vida coletiva, incentivar 
a busca da justiça social e da igualdade com respeito às diferenças. 
(SANTOS, 2001, p. 16) 

Destarte, ressalta-se que o lúdico se utilizado com propostas pedagógicas 

eficazes, pode se tornar um aliado do professor no processo de ensino e 

aprendizagem, motivando os alunos e tornando o espaço escolar mais agradável. 

Nesse sentido, Bianchini, Gomes e Arruda (2015, p. 39): 

O lúdico, enquanto uma linguagem infantil estimuladora do desenvolvimento 
da criança, nem sempre é reconhecido com relevância nas práticas infantis 
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e, muitas vezes, o que se vê é um trabalho desarticulado do brincar com as 
demais atividades realizadas na instituição. Isso pode se dar devido ao fato 
de, hoje, muitos pais procurarem as escolas privilegiando o atendimento 
escolarizante, pois compreendem que as crianças quando brincam não 
estão estudando. (BIANCHINI; GOMES; ARRUDA, 2015, p. 39) 

Acerca disso, é importante destacar que a escola não vive mais embasada 

no paradigma em que o professor seja o detentor de todo o conhecimento, mas sim 

como um mediador, em que o aluno possa se revelar como um sujeito capaz de 

corroborar para a construção do conhecimento. (CARVALHO, 2014) 

Tendo em vista isso, é importante realizar uma contextualização acerca da 

ludicidade, compreendendo seu conceito e acepções históricas, além da 

diferenciação dos seus termos, para melhor compreendê-la como ferramenta de 

ensino e aprendizagem. (CARVALHO, 2014) 

Nesse sentido, a palavra “lúdico” tem origem latina, a qual encontra respaldo 

na terminologia ludus, empregada em um conceito amplo, pelo qual engloba os 

jogos, as brincadeiras, os brinquedos, as sensações e divertimentos, bem como as 

ações que são inerentes à essas condutas. Compreendendo isso, verifica-se que q 

ludicidade pode se dar de diversas maneiras, consistindo em um termo polissêmico, 

sob o qual muitos autores possuem suas convicções sobre o que vem a ser o lúdico. 

(SANTOS; ROCHA, 2017) 

Nesse sentido, destaca-se a visão de Luckesi (2000, p. 21), para o qual a 

ludicidade é uma sensação interna do indivíduo, o qual o conduz a uma experiência 

plena. Assim, é a partir da interioridade que o sujeito sente a ludicidade, refletindo-a 

nos jogos, brincadeiras e brinquedos. Diante disso destaca: 

Brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma entrega total do ser humano, 
corpo e mente, ao mesmo tempo. A atividade lúdica não admite divisão; e, 
as próprias atividades lúdicas, por si mesmas, nos conduzem para esse 
estado de consciência. Se estivermos num salão de dança e estivermos 
verdadeiramente dançando, não haverá lugar para outra coisa a não ser 
para o prazer e a alegria do movimento ritmado, harmônico e gracioso do 
corpo. Contudo, se estivermos num salão de dança, fazendo de conta que 
estamos dançando, mas de fato, estamos observando, com o olhar crítico e 
julgativo, como os outros dançam, com certeza, não estaremos vivenciando 
ludicamente esse momento. (LUCKESI, 2000, p. 21) 

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

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

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

importante compreender o sujeito. 
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Diante dessa constatação, ao comparar o lúdico com os movimentos de 

dança e ao olhar julgador daquele que a observa, verifica-se que a atividade lúdica 

exige que os envolvidos se entreguem à prática a fim de atingir o máximo 

aproveitamento o que lhe trará uma série de benefícios. 

Sob essa perspectiva o lúdico se caracteriza por estimular uma relação entre 

fins e meios, sendo que os jogos e as brincadeiras não se caracterizam como mero 

passatempo, mas desempenham um fim didático em especial que merece total 

atenção por parte do educador: 

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

Desta forma, o mesmo ressalta que há uma diferença quando se propõe a 

definir a ludicidade, considerando que: 

Deste modo, quando estamos definindo ludicidade como um estado de 
consciência, onde se dá uma experiência em estado de plenitude, não 
estamos falando, em si, das atividades objetivas que podem ser descritas 
sociológica e culturalmente como atividade lúdica, como jogos ou coisa 
semelhante. Estamos, sim, falando do estado interno do sujeito que vivencia 
a experiência lúdica. Mesmo quando o sujeito está vivenciando essa 
experiência com outros, a ludicidade é interna; a partilha e a convivência 
poderão oferecer-lhe, e certamente oferece, sensações do prazer da 
convivência, mas, ainda assim, essa sensação é interna de cada um, ainda 
que o grupo possa harmonizar-se nessa sensação comum; porém um 
grupo, como grupo, não sente, mas soma e engloba um sentimento que se 
torna comum; porém, em última instância quem sente é o sujeito. 
(LUCKESI, 2000, p. 22) 

Tendo em vista isso, o lúdico sempre existiu e sua configuração/ modo de 

exibição vem variando conforme a sociedade se apresenta ao longo dos anos. A 

exemplo disso, verifica-se que na Roma e na Grécia os primeiros sinais desta pratica 

se deu mediante os jogos e embates promovidos pela nobreza ou pelo imperador, 

como uma forma de divertir seu público. De igual modo, os filósofos clássicos gregos 

ensinavam seus discípulos por carácteres lúdicos, verificando assim, os primórdios 

da aplicação do lúdico como ferramenta de aprendizagem. (BROUGÈRE, 1998) 

Além disso, por muito tempo não havia uma diferenciação entre adultos e 

crianças, sendo que essas eram vistas como adultos em miniatura, não havia uma 

concepção formal sobre o que vinha a ser infância e o que compreendia a idade. A 

compreensão da criança como sujeito de direito dentro de suas especificidades se 
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deu a partir do momento em que se reconheceu a vulnerabilidade e fragilidade 

delas, não podendo compará-las com adultos. (BIANCHINI; ARRUDA; GOMES, 

2015) 

Nesse sentido, verifica-se que as atividades eram semelhantes para ambos 

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

cotidiano dos adultos, sendo que as crianças que lhe atribuíram a significação hoje 

conhecida. Diante dessas considerações, é importante diferenciar a ludicidade no 

que concerne aos jogos, brincadeiras e brinquedos. 

Inicialmente, destaca-se que dependendo do idioma o conceito para tais 

institutos podem variar, conforme salienta Bianchini, Arruda e Gomes (2015), o que 

no português é mais fácil a diferenciação, enquanto no francês, por exemplo, se 

torna mais complicado. Considerando isso, destaca-se que tanto os jogos como as 

brincadeiras se se consubstanciam em uma ação, a qual se particulariza das 

demais, porque ela é uma ação lúdica. 

Quanto às diferenças, o jogo se caracteriza por apresentar um conjunto de 

regras predeterminadas. Enquanto as brincadeiras são atividades livres e 

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

diferenciam e exemplificam esses termos da seguinte forma: 

A diferença é que, enquanto no brincar a ação do sujeito expressa-se de 
modo espontâneo, no jogar a ação está estruturada com regras diversas. 
Silva (2003) explica que brincar e jogar são verbos que em português não 
têm significados tão amplos quanto os seus correspondentes em inglês e 
francês, por isso é mais fácil de diferenciá-los. Mas, embora pareça fácil 
entender sua definição no cotidiano da língua portuguesa, muitas vezes os 
verbos brincar e jogar são confundidos e, quando presenciamos confusões 
na utilização dos termos, a melhor maneira de compreender o sentido de 
brincar e jogar será se o analisarmos dentro do contexto social e cultural em 
que foi empregado (HENRIOT, 1983, 1989; BROUGÈRE, 1998; SILVA, 
2003). Por exemplo: Biscoli (2005, p. 25) define a brincadeira ou o brincar 
como uma “ação que a criança tem para desempenhar as regras do jogo na 
atividade lúdica”. (BIANCHINI; ARRUDA; GOMES, 2015, p.27) 

Por fim, os brinquedos são provenientes da significação, produto da visão 

histórica de cada época, sendo que na atualidade, em razão das novas tecnologias, 

os brinquedos relacionados aos meios digitais têm ganhado a atenção das crianças, 

o que seria diferente do que os avós dessas considerariam como brinquedo. 

Diante disso, é possível perceber que há uma gama de conceituação entre o 

que vem a ser a ludicidade, se tratando de um termo polissêmico (muitas 

definições): enquanto terminologia oriunda do latim engloba o jogar, o brincar, os 
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brinquedos e divertimentos, bem como estado interno do sujeito, conforme considera 

Luckesi (2000), se revelando como algo que acontece no interior que, 

posteriormente, é refletido no exterior por meio de uma sensação experimentada 

pelo indivíduo. 

Desta forma, constata-se que a ludicidade possui, em seu contexto, as 

acepções do brincar, do jogar e dos brinquedos. Sendo que o brincar e o jogar se 

caracterizam por serem ações lúdicas, enquanto os brinquedos são objetos em que 

o indivíduo atribui um significado, exprimindo por meio do que lhe manifesta uma 

sensação lúdica, ou seja, de divertimento. 
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3 IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

O processo educacional se demonstra como algo contínuo, sob o qual 

verifica-se que é imprescindível que o professor constantemente se adequar às 

novas realidades que o mundo lhe apresenta e, é em razão disso, que a ludicidade 

na esfera educacional pode se revelar como uma valiosa ferramenta de ensino e 

aprendizagem, inclusive no contexto da educação infantil. 

Nesse sentido, conforme Hutim (2010, p. 23) salienta, o discente na fase 

característica da pré-escola demonstra gostar 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 a ludicidade 

proporciona permite que esse discente seja motivado a cada vez mais avançar, 

permitindo seu desenvolvimento nos mais variados sentidos e vivendo novas 

experiências de ensino e aprendizagem. Conforme Mafra (2008, p.23) preleciona: 

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. 

Considerando essa afirmação, destaca-se que o ato de brincar consiste em 

uma necessidade inerente à criança, pois esse momento é imprescindível para 

manutenção da saúde física, emocional e intelectual das mesmas. Razão pela qual 

são de vital relevância para o desenvolvimento deste aluno, principalmente no 

contexto da educação infantil, a qual representa o primeiro contato que a criança 

tem com o espaço escolar. 

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) 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 



 

167 
 

determinada brincadeira pode ser lúdica para uma pessoa e não ser para 
outra (LUCKESI, 2002, p. 25). 

Considerando esse pensamento sustentado pelo autor, é possível 

compreender que a ludicidade é vista como um estado em que o indivíduo se 

encontra, em que se entrega por inteiro e vivencia experiências que envolvem várias 

esferas do sujeito, incluindo o seus sentimentos, pensamentos e ações, em uma 

totalidade. 

Tendo em vista isso, convém ressaltar que 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. 

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). 

Desta maneira, extrai-se que a ludicidade está além de configurar uma 

atividade para ocupar o tempo e a atenção das crianças, consistindo, conforme 

visto, em momentos em que há oportunidade para descobertas, construções e 

compreensões sobre si mesmo e da realidade que os cercam, assim como para 

desenvolver a autonomia, a criatividade e expressão de sua pessoalidade. 

Corroborando com esta perspectiva, destaca-se que a criança ao brincar 

vive diversas experiências em um mesmo momento, nas mais variadas categorias, 

sejam ligadas à motricidade, sociabilidade, noções de espaço e tempo, assim como 

realizar a associação de pensamentos com ações, entre outras habilidades. 

De igual forma, mostra-se como relevante voltar o olhar para o teor do 

Referencial Currículo Nacional para a Educação Infantil, o qual prevê que por meio 

das brincadeiras, várias áreas são atingidas nos mais variados níveis, 
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caracterizando, portanto, o brincar como uma categoria para promover experiências, 

apontando que: 

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. (BRASIL, 1998) 

Considerando o teor deste instrumento, é possível perceber que por meio 

das brincadeiras, a criança se torna capaz de ver o mundo de outra maneira, assim 

como vivenciar o processo de ensino e aprendizagem de um modo diferente e 

prazeroso, que permita que ela aprenda enquanto se diverte e não se prenda à 

formalidade do método. 

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. 

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, independente 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. 
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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. 

Sob esse enfoque, convém ressaltar que os jogos não se consubstanciam 

em uma atividade extremamente competitiva, em que deva haver apenas um 

ganhador na competição. O que verdadeiramente importa, conforme visto, é o que é 

trabalhado durante essa prática, permitindo que haja o desenvolvimento da criança. 

(HUTIM, 2010) 

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, fazendo com que a criança sinta que 

é capaz de obter o conhecimento e realizar suas atividades de forma autônoma, ao 

mesmo tempo em que suas habilidades sociais estão sendo trabalhadas. 

Além disso, de acordo com o que defende Hutim (2010), o brinquedo 

consiste em um instrumento que permite o desenvolvimento de várias habilidades 

nessas crianças, assim como contribuem para o processo de ensino e 

aprendizagem, possibilitando várias ações e sensações experimentadas em seus 

intelectos. 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. 

Portanto, é possível compreender que o lúdico na educação infantil contribui 

significativamente em várias áreas da vida dessa criança que influenciarão sua vida 

adulta de um modo incisivo. Sendo assim, considerando que a educação infantil 

consiste no primeiro contato que a criança tem com o espaço escolar, bem como um 

dos primeiros que tem com outros sujeitos que são diferentes de suas famílias ou 

responsáveis, é que se revela a necessidade de produzir um ambiente pedagógico 

que seja satisfatório para o processo de ensino e aprendizagem, num mesmo 

momento em que acolhe o discente e lhe proporciona oportunidades para seu 

próprio 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. 

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. (HUTIM, 2010, p.28) 

Considerando esse olhar da autora, destaca-se que o jogo é de grande 

importância na vida da criança porque possibilita o seu desenvolvimento, à medida 

que permite que elas possam criar e recriar suas próprias significações, sendo que 

no momento em que se deparam com a prática do jogar elas podem transformar sua 

própria 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 



 

171 
 

crescimento e amadurecimento, tanto no âmbito escolar, como em sua vida 

cotidiana. 

A criança vai se desenvolvendo á medida que seu crescimento fisiológico se 
desacelera e ela adquire prática em ampliar suas habilidades sensórios 
motoras. À medida que as atividades lúdicas da criança se diversificam, ela 
usa a linguagem não apenas para identificar objetos e atividades, como 
também para se empenhar em diversas transformações tipo “faz-de-conta”. 
[…] Sua fantasia transporta-a para dentro de muitas situações resolvendo 
assim vários problemas do seu mundo. A maior facilidade em um repertório 
de habilidades motoras ajuda a criança a adquirir competência nas 
atividades cotidianas. A partir de dois anos e meio, a criança pode folhear 
uma revista, construir uma torre de cubos consequentemente tomar conta 
de algumas das necessidades fisiológicas e expressar verbalmente alguns 
de seus desejos. Agora, a criança tem “mais tempo” para conseguir e refinar 
os controles neuromusculares. (HUTIM, 2010, p.28) 

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 
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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 um 

outro significado, o qual é muito comum, ao ser visto como um meio para gastar a 

energia acumulada das crianças, oportunidade em que elas praticamente 

descarregam o que se vai acumulando durante os dias e, por isso, não há um 

planejamento específico. 

Sendo assim, conforme Hutim (2010, p. 29) preleciona sobre ludicidade: “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”, pois as experiências que esses discentes terão nesse período, serão 

fundamentais para suas escolhas no futuro. 

De igual forma, conforme se extrai do pensamento da autora, essa é uma 

prática em que se torna possível que a criança se espelhe nessas ações e práticas 

lúdicas, motivando-as a seguir essa mesma caminhada em todas as ações de sua 

vida, encarando-as de forma mais leve, ao mesmo tempo em que há o 

comprometimento pelo conhecimento, também há a possibilidade de se divertir e ser 

feliz com o que gosta. 

Assim sendo, extrai-se do trecho apresentado 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) de modo significativo. 

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

promoção por meio do lúdico, Hutim (2010) destaca que “esta atividade vem sendo 

trabalhada para ajudar a criança no seu desenvolvimento, é uma contribuição para 

seu crescimento como pessoa”. 

Portanto, verifica-se que nesse momento há uma expressão das vontades e 

emoções dessas crianças, fazendo surgir uma visão de que o lúdico a todo 

momento contribui para a melhoria das percepções das crianças, sendo 

imprescindível que ela vivencie essa prática em sua infância, adotando-a como base 

para sua vida futura como adulto. 
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Além disso, essa prática também auxilia que esta criança cresça e evolua de 

um modo satisfatório, a fim de que consiga ser reconhecida em sua vida social como 

uma pessoa respeitável e um cidadão apto a exercer seus direitos e deveres no seio 

da sociedade, contribuindo para a melhora do mundo, a partir de uma mudança de 

atitude. 

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. 

(KISHIMOTO, 2003) 

Desta forma, compreende-se que a utilização do lúdico na educação infantil 

atua como uma importante fonte, inclusive 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, 

evitando, portanto, que caiam nas armadinhas do senso comum ou que se sintam 

subjugadas sob a ideia de outras pessoas. 

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

criança, durante esses primeiros contatos, permite a possibilidade de 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. Além do fato 

de sua autoestima se elevar, em razão dos novos contatos que laços que podem ser 

estabelecidos durante essas práticas. 

Portanto, assim como a sociabilidade se revela, como a relação que essa 

criança pode desenvolver com todos que a cerca, permitindo que sua vida em 

sociedade seja mais tranquilidade e que haja a cooperação de outras pessoas, bem 

como garantir-lhe o seu reconhecimento como cidadão, contribuindo com toda a 

sociedade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho de conclusão buscou realizar uma reflexão sobre a ludicidade 

no contexto da educação infantil, passando pelo conceito deste termo e suas 

características, bem como a importância do lúdico na educação infantil e, por fim, 

sobre a ludicidade como forma de promover a autonomia e sociabilidade nas 

crianças. 

Nesse sentido, 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 educação infantil 

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 E TECNOLOGIA: OS DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO E 
TECNOLOGIA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO 

PROCESSO DE INCLUSÃO DO ALUNO COM TEA 
Thiely Oliveira Barbosa 

 

RESUMO 

 

A Educação Especial, atualmente, enquadra-se como uma modalidade de 

atendimento assegurada pelas legislações em vigor, e faz-se necessária, no sentido 

de assegurar uma organização de serviços e ações que correspondam à garantia do 

direito do aluno com deficiência à educação. Diante dessa premissa, inicialmente 

deve-se pensar na escola como um terreno de construção da perspectiva de 

formação individual e coletiva, ao considerar que o estudante autista possui 

limitações importantes na área de interação e comunicação, interferindo no seu 

processo de aprendizagem, é necessário realizar a busca por estratégias e 

ferramentas que venham de encontro com as necessidades dos estudantes. Assim, 

o presente estudo tem por objetivo principal, conhecer de que maneira a Tecnologia 

pode contribuir no processo de inclusão dos alunos com TEA. 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 : Lira 

(2004) , Autor (2008), Jerusalinsky (1984), Prado (2009). Em conclusão, aponta-se 

que ao considerar que o estudante autista possui limitações importantes na área de 

interação e comunicação, interferindo no seu processo de aprendizagem, o presente 

estudo identificou a importância da Tecnologia Assistiva para promoção do seu 

desenvolvimento e inclusão escolar. Para tanto, se faz necessário que o professor 

seja mediador desse processo, proporcionando atividades significativas, 

destacando, ainda, a importância de formações nesse âmbito. 

Palavras-Chaves: Educação. Tecnologia. Escola. TEA. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se por comportamentos 

que enfatizam o isolamento social, tendências para atividades repetitivas, 
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organização sistemática, preservação da ordem de objetos e rotinas, falha em 

assumir postura antecipatória para ser carregado, inabilidade para usar linguagem 

para a comunicação, escolia, concretude de expressões, irritabilidade com volume 

alto e inabilidade de interação (KANNER apud PERISSIONTO, 2003). 

Estas características podem interferir no modo que essa criança e família se 

relacionam com o mundo que as cerca. Nos espaços educativos a criança com TEA 

realiza contato com seus pares, ampliando assim seu círculo de convivência com 

atividades propostas pelos professores que visam oportunidades de aprendizagem e 

desenvolvimento. Assim, o presente estudo justifica-se pela necessidade 

conhecimento acerca do Autismo, uma vez que cada vez mais o número de pessoas 

com síndrome está chegando às escolas e impulsionando a busca por estratégias 

pedagógicas que promovam sua inclusão e aprendizagem significativa. 

Diante dessa premissa a problemática que originou o estudo foi: Deque 

maneira a tecnologia pode contribuir para o processo de inclusão para o trabalho 

com alunos autistas dentro da escola pública? 

Nesse contexto, enquanto objetivo principal, busca-se investigar as 

possibilidades de estabelecer interação entre estudantes com autismo e os diversos 

materiais da tecnologia dentro do contexto educacional, dentre eles a tecnologia 

assistiva, respeitando as peculiaridades individuais de cada um, como por exemplo, 

dificuldade na comunicação e diferentes níveis de alfabetização. A fim de cumprir 

com o que se propõe, a pesquisa buscou estudar sobre o Transtorno do Espectro 

Autista, conhecer sobre a Tecnologia no contexto educacional e destacar algumas 

formas de intervenção pedagógica para o público estudado. 

A tecnologia é uma realidade que está se impondo a todos os ramos da vida 

humana, de maneira que facilita a resolução de vários paradigmas humanos, mas 

também suscita novos questionamentos a respeito de seu alcance e de sua 

abrangência. No espaço escolar, a tecnologia também se inseriu de forma vigorosa, 

não somente trazida pelos órgãos gestores, mas, em sua grande parte por alunos e 

professores que estão cada vez mais ligados a essa realidade. 

O presente estudo pauta-se em uma revisão de literatura, onde se utilizou 

como fonte teórica de investigação científica autores condizentes à temática 

apresentada, dentre os quais se destacam: Kanner (1943), Leontiev (1944/2006) e 

Vigotski (1998). Assim, no primeiro capítulo contemplarão aprofundamentos teóricos 
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acerca do conceito de educação especial na perspectiva da escola inclusiva, assim 

como a tecnologia nesse processo; No capítulo seguinte contempla 

aprofundamentos teóricos acerca do Transtorno do Espectro Autista, possibilitando 

uma maior compreensão da síndrome e como a tecnologia assistiva pode possibilitar 

a inclusão.  Enquanto o terceiro capítulo explicitará a importância da inclusão dos 

estudantes com TEA no ensino comum, aponta algumas estratégias possíveis e 

aborda a formação de professores dentro desse processo. 
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2 O CONCEITO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA E OS DESAFIOS DO SISTEMA ESCOLAR. 

O objetivo do presente capítulo é versar sobre os desafios na construção de 

sistemas educacionais inclusivos, compreendendo a escola como espaço 

compartilhado de formação básica e superior, resultado de todo um contexto 

histórico, intrinsecamente ligado à desigualdade e exclusão. 

Ainda que a educação tenha sido constituída como direito humano, 

historicamente ela também foi utilizada para enaltecer as diferenças sociais entre os 

pares, objetivando em alguns períodos da história a emancipação social. Segundo 

Petitat (1990) não se faz possível uma compreensão dessa enorme cadeia de 

transformações porque passou a escola, sem o apropriado estudo da História da 

Educação, uma vez que é por meio dele que podemos explicar o futuro da própria 

educação, da escola em particular assim como o processo que resulta na produção 

de sistemas de formação originais. 

A priori, abordamos os apontamentos do termo “educar” na concepção de 

Durkheim, por considerá-la gênese de nosso objeto de estudo. Para este autor, a 

educação é um item “eminentemente social”, o indivíduo antes indeterminado 

socialmente integra-se na mesma sociedade por meio da educação.  

Durkheim (1984, p. 53 e 54) defende que a educação é a ação “das 

gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social e a 

cada nova geração, a sociedade encontra-se “diante de um papel praticamente em 

branco, no qual é preciso trabalhar tudo de novo”. Uma vida em coletividade, para 

esse autor, aponta para “semelhanças essenciais”, a educação deve adicionar um 

determinado conjunto de práticas e valores à todas as crianças indiscriminadamente 

de uma classe social. Esses valores e práticas são convenientes aos jovens 

pertencentes a uma sociedade democrática. 

Diante disso o educador “é órgão de uma grande personalidade moral muito 
maior do que ele: a própria sociedade”, estabelecendo dessa maneira a 
inexistência de gêneros das regras sociais incorporadas a seu conceito de 
sociedade. (DURKHEIM, 1984, p.54) 

Sobre o assunto, um dos pioneiros no estudo da educação popular, Mann, 

afirmava que: 

A educação, portanto, mais do que qualquer outro instrumento de origem 
humana, é a grande igualadora das condições entre os homens – o eixo de 
equilíbrio da maquinaria social... Dá a cada homem a independência e os 
meios de resistir ao egoísmo dos outros homens. Faz mais do que 
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desarmar os pobres da sua hostilidade para com os ricos, impede-os de 
serem pobres. (MANN,1948, p 17) 

Nesse sentido, a escola enquanto cruzamento e produção de novas culturas 

é o espaço em que reconhece e valoriza a diversidade humana, onde o saber de um 

não é maior ou menor do que o do outro, mas, simplesmente, diferente, é necessária 

uma nova leitura de sua função social, não mais somente de transmissão de 

conhecimentos como também aquela que capacita os indivíduos para o mundo real 

garantindo seu direito humano à educação. 

A escola surge juntamente com uma emergência e necessidade de uma 

sociedade em pleno desenvolvimento, onde passa a ser exigido dessa nova 

sociedade comportamentos e normas a serem seguidas para que fosse possível, por 

parte dos sujeitos sociais darem respostas às novas regras instituídas socialmente. 

Fica clara a ideia de que é urgente a existência de um corpo social destinado a 

realizar funções necessárias para a sobrevivência do conjunto. Titulada como 

instituição burocrática, a Escola tem em sua espinha dorsal um corpo de valores e 

princípios dados pelo complexo sistema educacional, através de leis, decretos e 

papéis formalmente estabelecidos, e outro corpo de valores e princípios construídos 

e reestruturados em seu interior, pelos participantes ativos do processo educacional 

(FORQUIM, 1993).  

Discorrer sobre esse assunto faz-se impossível sem a real compreensão de 

como a escola com o passar dos anos organizou o conhecimento produzido e de 

que maneira repassou esse conhecimento, interferindo e sofrendo intervenção da 

demanda social condizente com cada período histórico na sua peculiar linha do 

tempo. Necessário, então, que a escola se adapte as mudanças externas garantindo 

assim sua determinada importância no controle social, atuando diretamente na 

transformação dos grupos sociais. Cabe destacar, também, as diferentes intenções 

de formação dos grupos: a capacitação para o trabalho; a incorporação de uma vida 

política; o desenvolvimento pessoal; repercutem na formação e na conformação dos 

agentes sociais, diante disso, os alunos aprendem aquilo que a sociedade almeja 

que eles aprendam.  

A escola deve ser o lugar capaz de mostrar/identificar e por em prática 

projetos bem maiores do que simplesmente ensinar conteúdos (MACIEL, 2007). De 

maneira alguma deve ser considerado um lugar neutro – e aqui sem pestanejar 
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agrega-se o ensino como forma de aquisição de conhecimento, livre de preconceitos 

impostos ao longo dos anos por uma sociedade que vive em função do mercado; o 

ensino como emancipação social individual, respeitando o tempo limite de cada 

indivíduo assim, como sua característica/cultura própria: não reconstrói indivíduos e 

sim os auxilia na formação de suas próprias concepções em relação ao mundo 

existente. 

No Brasil, assim como em outros lugares do mundo não seria diferente, os 

desafios peculiares à construção de um sistema educacional inclusivo em sua 

totalidade compreendem um processo de prática e reflexão, que implicaria em 

efetivar mudanças conceituais, político e pedagógicas, coerentes com o propósito de 

tornar efetivo o direito de todos à educação, preconizado pela Constituição Federal 

de 1988. 

O discurso que pretende nortear o presente estudo corresponde aos 

princípios, conceitos e definições apresentados pela Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (CDPD), outorgados pela ONU em 2006, que 

sistematiza estudos e debates mundiais realizados ao longo da última década do 

século XX e nos primeiros anos deste, criando conjuntura favorável à definição de 

políticas públicas fundamentadas no paradigma da inclusão social e sua 

regulamentação pelo então Decreto Nº 6.949, de 25 de Agosto de 2009.  

O tratado da ONU reporta em seu corpo a alteração do conceito de 

deficiência que, até então era pautado no modelo clínico de deficiência, em que a 

condição sensorial, física, ou intelectual da pessoa se caracterizava no obstáculo à 

sua integração social, cabendo-lhe adaptar-se às condições existentes na 

sociedade. De acordo com a CDPD, em seu Art. 1º, 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. (CDPD, 
Art. 1º, p.03) 

Nessa perspectiva, cabe a sociedade como um todo possibilitar condições 

de acessibilidade, com o intuito de promover às pessoas com deficiência viver com 

autonomia e independência, participando, construindo e organizando plenamente da 

vida. Para tanto, a educação inclusiva torna-se um direito incondicional e 

inquestionável. O artigo 24 da CDPD aponta sobre o direito da pessoa com 

deficiência à educação, ao afirmar que “(...) para efetivar esse direito sem 
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discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os estados partes 

assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida (...).” CDPD, em seu Art. 24º.  

Diante dos pontos apresentados serão apontadas algumas reflexões sobre a 

organização, concepção e oferta da educação especial; os desafios enfrentados no 

desenvolvimento inclusivo da escola; as políticas públicas existentes e estratégias 

pedagógicas possíveis para atender essa demanda. Ainda segundo a CDPD, em 

seu art.1º “(...) a deficiência é um conceito em evolução e resulta da interação entre 

pessoas com deficiência e as barreiras existentes, devido às atitudes e ao ambiente 

que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas.” CDPD, em seu art.1º.  

É válido ressaltar que durante esse contexto histórico ocorre o rompimento 

do modelo de educação especial em substituição ao ensino regular que encaminha 

estudantes considerados não aptos às classes e escolas especiais, separando-os 

dos demais. Como direito humano fundamental, a educação inclusiva passa por um 

processo de reestrutura nos aspectos legais, políticos e pedagógicos; obriga-se a 

pensar na elaboração e desenvolvimento de propostas pedagógicas que objetivam 

assegurar as condições de acesso e participação de todos os estudantes, no ensino 

regular. 

Assim, o Brasil com o intuito de atender os compromissos assumidos a partir 

do CDPD reconfigura suas políticas públicas relativas à Educação Especial, 

transformando os sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos; 

surgem então a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva – MEC/2008; Decreto n° 6571/2008, incorporado pelo Decreto n° 

7611/2011, Resolução CNE/CEB, n° 04/2009 e Resolução CNE/CEB, 04/2010.  

Uma vez que a Constituição Federal esta no topo da hierarquia de 

ordenamento jurídico brasileiro, a legislação infraconstitucional deve refletir os 

dispositivos legais nela preconizados. Ainda que a CDPD foi sancionada pelo Brasil, 

com força de Emenda Constitucional, por meio do Decreto Legislativo n° 186/2008 e 

do Decreto Executivo n° 6.949/2009, seus compromissos e princípios devem ser 

assumidos integralmente, assim como, devem ser alterados os instrumentos legais 

que os contrapõem. Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
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promulgada em 1996, o Decreto n° 5.626/2005 e o Decreto n° 7.611/2011 devem ser 

interpretados à luz dos preceitos constitucionais atuais. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008), elaborada à luz dos 
preceitos da CDPD, a educação especial se torna modalidade não 
mais substitutiva, mas complementar ou suplementar, transversal a 
todos os níveis, etapas e modalidades da educação. Na perspectiva 
inclusiva, à educação especial cabe disponibilizar recursos e 
serviços, realizar o atendimento educacional especializado e orientar 
quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas 
turmas comuns do ensino regular. (FIGUEIREDO, 2008 p 15). 

Em complementação ao exposto acima, ficam elencados como objetivos da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, em 

consonância com as diretrizes da CDPD, as seguintes estratégias: 

• Formação de professores para o atendimento educacional especializado e 
demais profissionais da educação para a inclusão escolar; • 
Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a 
educação superior; • Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos 
mobiliários, equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; • 
Atendimento Educacional Especializado; • Continuidade da escolarização 
nos níveis mais elevados de ensino; • Participação da família e da 
comunidade; • Articulação intersetorial na implementação das políticas 
públicas 

Ainda discursando sobre a temática, foram preconizados como princípios 

pela Conferência Nacional de Educação Básica – Coneb/2008 e pela Conferência 

Nacional da Educação - Conae/2010: 

Na perspectiva da educação inclusiva, cabe destacar que a educação 
especial tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas turmas comuns do ensino regular, orientando 
os sistemas de ensino para garantir o acesso ao ensino comum, a 
participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de 
ensino; a transversalidade da educação especial desde a educação infantil 
até a educação superior; a oferta do atendimento educacional 
especializado; a formação de professores para o atendimento educacional 
especializado e aos demais profissionais da educação, para a inclusão; a 
participação da família e da comunidade; a acessibilidade arquitetônica, nos 
transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informações; e a 
articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.( CONAE, 
2010, p. 56) 

Em termos legais e com a objetivação de corroborar a normatização e 

regulamentação dos sistemas de ensino no processo de reorganização da educação 

especial, o Conselho Nacional de Educação, constituiu Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica, através da Resolução CNE/CEB, n° 

04/2010, que, no seu artigo 29 estabelece: 
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A educação especial, como modalidade transversal a todos os níveis, 
etapas e modalidades de ensino, é parte integrante da educação regular, 
devendo ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. § 1º 
Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 
nas classes comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), complementar ou suplementar à escolarização, 
ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de AEE da 
rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos. § 2º Os sistemas e as escolas devem criar condições 
para que o professor da classe comum possa explorar as potencialidades 
de todos os estudantes, adotando uma pedagogia dialógica, interativa, 
interdisciplinar e inclusiva e, na interface, o professor do AEE deve 
identificar habilidades e necessidades dos estudantes, organizar e orientar 
sobre os serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade para a 
participação e aprendizagem dos estudantes. § 3º Na organização desta 
modalidade, os sistemas de ensino devem observar as seguintes 
orientações fundamentais: I - o pleno acesso e a efetiva participação dos 
estudantes no ensino regular; II - a oferta do Atendimento Educacional 
Especializado; III - a formação de professores para o AEE e para o 
desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas; IV - a participação da 
comunidade escolar; V - a acessibilidade arquitetônica, nas comunicações e 
informações, nos mobiliários e equipamentos e nos transportes; VI - a 
articulação das políticas públicas intersetoriais. 

Em consonância com essa organização, o Decreto n° 7.611/2011 reafirma a 

condição de complementar, suplementar e transversal d a referida modalidade, ao 

situá-la no âmbito dos serviços de apoio à escolarização, em seu art. 2º afirma que:  

A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializados 
voltados a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de 
escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. (DECRETO N° 
7.611/2011)  

Portanto, no âmbito legal, a modalidade de educação especial torna-se parte 

integrante do ensino regular e não se constitui em sistema paralelo de educação. 

Nesse sentido é possível verificar que a Educação Especial constitui-se enquanto 

modalidade de Educação legalmente amparada, o que em verdade necessita é ser 

compreendida enquanto tal. 

Nos espaços educativos, os grandes desafios tanto da escola como dos 

professores que atuam na educação infantil é estabelecer práticas que não sejam 

meramente reprodutoras, mas sim libertadoras: que possibilitem que o aluno 

construa seu conhecimento, sua aprendizagem de maneira saudável e integral “o 

sujeito como ator de seu próprio aprendizado”. (FREIRE, 1996). 

É crucial que o educador compreenda o contexto que seus alunos estão 

inseridos, condições de vida, desestruturação familiar, falta de estímulos fora da 

escola, dentre outros; trata-se de um grande desafio, conhecer seus alunos, seu 
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conhecimento prévio e realizando a reflexão de sua práxis traçar estratégias 

específicas que possibilitem o sucesso desse processo. Muitas famílias ainda 

compreendem a educação infantil somente enquanto cuidar e brincar, o caráter 

assistencialista ainda é erroneamente entendido por grande delas, uma vez que a 

criação desses espaços foi destinada as mulheres que durante a revolução industrial 

necessitavam trabalhar e não tinham lugar específico para deixar os filhos. 

Inicialmente, o cuidado com a infância nada mais fez que propiciar espaços 
para que as famílias trabalhadoras pudessem deixar seus filhos 
supostamente protegidos e cuidados em suas necessidades fundamentais, 
biológicas, psicológicas e sociais, liberando pais e mães para o trabalho. 
(LOMBARDI, 2013, p. 10). 

Assim, a escola juntamente com o trabalho didático do professor precisa 

romper com concepções errôneas, as crianças são o principal instrumento de 

modificação desta realidade. Por isso a necessidade do ensino neste período ser 

orientado por ações qualitativas, cercadas de cuidado e afeto, uma vez que o 

vínculo entre educador e educando também necessita ser fortalecido e significativo, 

ao analisar o desenvolvimento humano a partir da perspectiva histórico-cultural, 

constatamos que a comunicação com os adultos (com o outro) é a condição mais 

importante para o processo de humanização da criança. (PASQUALINI, 2013, p. 82). 

Aqui se estabelece a relação dialética com o conhecimento, Leontiev (2004, 

p.51) demonstra que as aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões 

humanas não estão dadas aos homens, elas são suscetíveis de apropriação pelo 

homem, que para tal necessita da intermediação de outro homem. Ainda de acordo 

com o autor, o processo de aprendizagem se dá pela atividade em que se “emprega 

relativamente aos objetos e fenômenos do mundo circundante, nos quais se 

concretizam estes legados da humanidade”  

O conhecimento é o movimento da síncrese (sensorialconcreto), passando 
pela análise (abstração), chegando à síntese (o concreto-pensado, um novo 
concreto mais elaborado). A atividade analítico-sintética é indispensável ao 
avanço do conhecimento. A análise é a separação dos elementos 
particulares de um todo. A síntese é a reunificação dos elementos 
analisados. (FERREIRA, 1990, p. 51) 

Nesse sentido, é fundamental que o processo de ensino ocorra de maneira 

que a criança seja levada a aprender a pensar sobre, refletir sobre o que está 

aprendendo e aplicar esse conteúdo de maneira individual, coletiva e construtiva. 

Ainda de acordo com Ferreira, problematizar as atividades, lançar desafios, solicitar 

a participação da família na escola são ações que favorecem essa aprendizagem. 
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Contudo, são inúmeras as responsabilidades que pesam sobre o professor, 

e sem dúvida alguma ele não pode estar sozinho nesta empreitada, é fundamental 

que um terceiro agente esteja inserido nesse processo: o coordenador pedagógico. 

Ao Coordenador Pedagógico é de suma importância a compreensão desse 

processo, ele deve realizar a mediação desta formação do educador para atender as 

demandas que surgem na escola, direcionar as ações pedagógicas que visam o 

sucesso na aprendizagem das crianças e participar a família acerca da sua 

importância na formação dessa mesma criança, por isso a importância de um 

planejamento anual que além de contemplar o desenvolvimento integral através de 

práticas pedagógicas como jogos, brincadeiras, dança, música, acesso a diferentes 

produções textuais inclua também momentos regulares de participação efetiva da 

família na vida do educando, ela precisa ser responsabilizada também de sua parte, 

essa premissa se faz necessária à medida que combatemos a transferência de 

responsabilidades que infelizmente assola os espações educativos na atualidade. 

A família funciona como o primeiro e mais importante agente socializador, 
sendo assim, é o primeiro contexto no qual se desenvolvem padrões de 
socialização em que a criança constrói o seu modelo de aprendiz e se 
relaciona com todo o conhecimento adquirido durante sua experiência de 
vida primária e que vai se refletir na sua vida escolar. (REIS, 2010, p.3) 

A escola muitas vezes é o único espaço de interação social que o aluno da 

educação infantil possui mais do que trocas de aprendizagem trata-se de um espaço 

em que ele pode encontrar alguma referência já que por vezes sua família não lhe 

possibilita isso devido a sua também falta de estrutura. Assim, o Coordenador 

Pedagógico de posse desse fato, compete orientar aos seus professores quanto ao 

direcionamento das ações pedagógicas que alcance esses alunos, motivando-os e 

incentivando-os, possibilitando que eles por si através de metodologias apropriadas 

construam seu conhecimento. 

A responsabilidade de educar não pode ser só atribuída à família ou a 
escola, pois se a família atua de forma profunda e durante mais tempo, a 
escola oferece condições especiais para influir sobre o educando, pela 
formação especializada de seus elementos. A família e a escola são 
parceiras [...] tornado-se assim o bom relacionamento entre ambas, 
contribuindo cada uma com a sua experiência e respeitando as exigências 
de cada uma para que possa evitar que o educando sofra consequências. 
(HEIDRICH, 2006, p. 43). 

Portanto, é importante ressaltar que o fato de tratar o educando com afeto 

não significa dedicar-lhe beijos e abraços ou com atitudes de apreciação carinhosa, 

é necessário que a relação afetiva aconteça de forma responsável e madura pelo 
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educador, deve-se buscar compreender o educando nas suas dificuldades, sejam 

elas de cunho emocional ou educacional; É necessário ter atitudes para com os 

alunos que abandone o status de “indiferença”. O ensinar e o aprender são ações 

correlacionadas, dependem de inúmeros fatores, dentre eles encontram-se às 

possibilidades do pensamento cognitivo e sentimental do aluno. Em especial no 

ambiente escolar, as emoções, sentimentos, as interações afetivas tornam-se 

mecanismos de influência para a aprendizagem significativa. 

A escola é uma instituição potencialmente socializadora. Ela abre um 
espaço para que os aprendizes construam novos conhecimentos, dividam 
seus universos pessoais e ampliem seus ângulos de visão assim como 
aprendam a respeitar outras verdades, outras culturas e outros tipos de 
autoridade. Nessa instituição, o mundo do conhecimento, da informação, ou 
seja, o mundo objetivo mistura-se ao dos sentimentos, das emoções, da 
intuição, ao dito mundo subjetivo. É emoção e razão que se fundem em 
busca de sabedoria. (CARVALHO, 2000, p.61) 

Nesse sentido a inclusão se dá a partir do momento em que as ações são 

pensadas buscando contemplar a singularidade dentro da diversidade, Mantoan 

(2006) aponta que: 

O sucesso das propostas de inclusão decorre da adequação do processo 
escolar à diversidade dos alunos e quando a escola assume que as 
dificuldades experimentadas por alguns alunos são resultantes, entre 
outros, do modo como o ensino é ministrado, a aprendizagem é concebida e 
avaliada. Ensinar é, de fato, uma tarefa complexa e exige dos professores 
conhecimentos novos que muitas vezes contradizem o que lhes foi 
ensinado e o que utilizam em sala de aula. Acreditamos que não são os 
especialistas nem os métodos especiais de ensino escolar que garantem a 
inserção de todos os alunos à escola regular, mas que é necessário um 
esforço efetivo e coletivo, visando transformar as escolas e aprimorar a 
formação dos professores para trabalhar com as diferenças nas suas salas 
de aula. (MANTOAN, 2006, p.79) 

Assim, professor necessita encontrar parceria na Coordenação Pedagógica 

para realizar seu trabalho, o suporte torna-se essencial para a garantia de sucesso 

da aprendizagem das crianças. Ações estabelecidas dentro da escola em que 

promovem a prática de atividades com a família possibilitam uma nova 

transformação no processo de aprendizagem das crianças assim como também 

cada um passa a ter consciência da representatividade do seu papel dentro do 

espaço da escola com vistas ao sucesso do desenvolvimento infantil. 

 

2.1 A TECNOLOGIA ENQUANTO FERRAMENTA INCLUSIVA 

A escola deve ser o espaço em que as diferenças sejam minimizadas e/ou 

extintas, as práticas educativas englobam não somente as questões de 
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acessibilidade ao espaço físico como também o planejamento de atividades que 

realmente conduzam uma prática educativa significativa e livre de preconceito.Em 

consonância, o Ministério da Educação, em seu documento aponta que (BRASIL, 

2004, p.7), a escola deve ser considerada:  

[...] o espaço no qual se deve favorecer, a todos os cidadãos, o acesso ao 
conhecimento e o desenvolvimento de competências, ou seja, a 
possibilidade de apreensão do conhecimento historicamente produzido pela 
humanidade e de sua utilização no exercício efetivo da cidadania. É no dia a 
dia escolar que crianças e jovens, enquanto atores sociais, têm acesso aos 
diferentes conteúdos curriculares, os quais devem ser organizados de forma 
a efetivar a aprendizagem. Para que este objetivo seja alcançado, a escola 
precisa ser organizada de forma a garantir que cada ação pedagógica 
resulte em uma contribuição para o processo de aprendizagem de cada 
aluno. (BRASIL, 2004, p.7) 

Assim, a tecnologia pode ser compreendida enquanto importante ferramenta 

que possibilita a aprendizagem dos estudantes,  vista de um modo genérico, ou seja, 

a aplicação dos recursos tecnológicos desenvolvidos pela humanidade para facilitar 

o processo de ensino e aprendizagem em nossas escolas e em nossos sistemas 

educativos. 

A tecnologia encontra-se presente em todas as esferas da sociedade não 

sendo diferente no âmbito educacional, tornou-se uma importante aliada dentro do 

processo de inclusão, não somente dos alunos com alguma deficiência, mas 

também enquanto estratégia utilizada pelos professores no tocante a mediação dos 

conteúdos, estes por sua vez podem ser assimilados dentro de outra perspectiva 

pelos alunos. 

Dentro deste contexto, Dalfovo (1997) aponta que as mídias apresentam três 

dimensões de caráter integrada, intuitiva e interativa: 

a) autonomia: neste caso o ambiente funciona por si só, ou seja, não 
necessita de nenhuma ação do usuário; poderiam ser incluídos as 
simulações em tempo real e alguns jogos;b) presença: esta característica 
está relacionada em fazer com que o usuário se sinta como se estivesse 
realmente no lugar representado. Com ambientes baseados em 
computador, o senso de presença aumenta à medida que a interface se 
torna mais intuitiva, mais transparente, tornando-se o mais próximo do 
mundo real;c) interação: está intimamente relacionada com a forma como o 
usuário interage com o ambiente, ou seja, o aprendizado ocorre de acordo 
com as observações e ações que o usuário toma em relação a 
determinados assuntos. O usuário deixa de ser um receptor passivo, 

passando a interagir com o software. 

Nesse sentido, torna-se possível que o professor utilize da tecnologia 

enquanto elemento que o auxilie em seu trabalho diário de suas atividades 

pedagógicas, a saber: 
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Atualmente, várias escolas públicas e privadas têm disponível o acesso às 
diversas mídias para serem inseridas no processo de ensino e 
aprendizagem. No entanto, diante deste novo cenário educacional, surge 
uma nova demanda para o professor: saber como usar pedagogicamente as 
mídias. Com isso, o professor que, confortavelmente, desenvolvia sua ação 
pedagógica tal como havia sido preparado durante a sua vida acadêmica e 
em sua experiência em sala de aula, se vê frente a uma situação que 
implica novas aprendizagens e mudanças na prática pedagógica. 
De fato, o professor, durante anos, vem desenvolvendo sua prática 
pedagógica prioritariamente, dando aula, passando o conteúdo na lousa, 
corrigindo os exercícios e provas dos alunos. Mas este cenário começou (e 
continua) a ser alterado já faz algum tempo com a chegada de 
computadores, internet, vídeo, projetor, câmera, e outros recursos 
tecnológicos nas escolas. Novas propostas pedagógicas também vêm 
sendo disseminadas, enfatizando novas formas de ensinar, por meio do 
trabalho por projeto e da interdisciplinaridade, favorecendo o aprendizado 
contextualizado do aluno e a construção do conhecimento. 
Para incorporar as novas formas de ensinar usando as mídias, é comum o 
professor desenvolver em sala de aula uma prática “tradicional”, ou seja, 
aquela consolidada com sua experiência profissional – transmitindo o 
conteúdo para os alunos – e, num outro momento, utilizando os recursos 
tecnológicos como um apêndice da aula. (PRADO. 2009, p. 81) 

É importante destacar que o professor necessita desenvolver por meio da 

pesquisa um planejamento adequado com o uso das diversas mídias a fim de atingir 

os objetivos propostos em suas aulas que devem culminar na aprendizagem 

significativa de todos os alunos, somente desta maneira a tecnologia em si 

desempenhará o caráter inclusivo, que venha de encontro com as necessidades do 

público ao qual se destina. 
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3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA/TEA 

O trabalho pedagógico realizado com os autistas tem pouca divulgação no 

que tange as possibilidades de aprendizagem. Para Tezzari e Baptista (2002), a 

possibilidade de inclusão de crianças deficientes lamentavelmente ainda está 

associada àquelas que não implicam uma forte reestruturação e adaptação da 

escola. Nesta análise, as crianças que apresentam algum compromisso cognitivo 

quase sempre não são consideradas em suas habilidades educativas. 

Estudos apontam que até meados de 1867, todo transtorno de 

comportamento possuía de fundo a esquizofrenia, tratavam-se de vários sintomas, 

características e condutas atrelados a um único diagnóstico. O Autismo durante 

esses primórdios era diagnosticado como uma versão infantil da esquizofrenia, suas 

especificidades em termos de conduta dos indivíduos em suma eram a deficiência 

nas relações sociais, comunicação e interesses restritos (VALENTE 1993). 

Em estudos sobre manuais científicos no decorrer dos anos Maudsley 

(1880), Jornal Americano de Insanidade (1844 a 1889), a ciência passou a ter um 

olhar diferenciado e identificou casos distintos, especificando o que hoje 

conhecemos por transtornos, porém, até que existisse um conceito definido, muitas 

hipóteses foram se solidificando, dentre elas a de que o Autismo era resultado de 

atitudes desprovidas de afeto por parte dos pais, ou que a criança autista jamais se 

relacionaria com outras pessoas devido ao seu comportamento às vezes agressivo. 

Esses mitos geravam medo, desconfiança que agregados ao desconhecimento do 

Transtorno resultaram no atraso dos estudos e diagnósticos deste público, uma vez 

que os próprios pais tinham medo de que seus filhos fossem diagnosticados com o 

Transtorno (SUPLINO, 2007). 

No ano de 1943 o psiquiatra Kanner, descreveu o Autismo pela primeira vez 

como um transtorno distinto, sugerindo que havia uma origem biológica. A partir do 

momento em que a causa do Autismo foi interpretada como algo interno que 

independe da vontade e da promoção do indivíduo, a principal preocupação da 

sociedade da época passou a ser a busca por mecanismos de socialização com 

esses indivíduos. Sobre essa vertente Coll, Marchesi e Palacios (2004, p. 234) 

citam: 
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As necessidades de compreender os outros, compartilhar mundos mentais 
e de nos relacionarmos são muito próprias de nossa espécie, exigem-nos 
de um modo quase compulsivo. Por isso o isolamento desconectado das 
crianças autistas é tão estranho e fascinante para nós. 

Como fruto de sua pesquisa, Kanner publicou um artigo intitulado “Os 

transtornos autistas do contato afetivo”. Seu estudo teve como base a observação 

de crianças com Transtorno do Espectro Autista e relato dos pais destas crianças, e 

trouxe a tona questões que ainda hoje estereotipam em especial a conduta dos 

autistas, dentre elas estavam à dificuldade dessas crianças em se relacionarem com 

as pessoas resultando numa predileção pelo isolamento, o déficit na comunicação e 

na linguagem e a predileção em seguir uma mesma rotina, sem variar o ambiente 

preferem brincadeiras repetitivas de preferência com objetos circulares. Sobre esses 

aspectos pontuados, Kanner (1943, p. 13) no corpo de seu artigo relata sobre um 

paciente chamado Donald: 

Não prestava atenção alguma às pessoas que o rodeavam. Quando levado 
para uma sala, ignorava completamente as pessoas, dirigindo-se 
instantaneamente aos objetos, de preferência aqueles que poderiam ser 
girados. As ordens ou ações que não podiam ser ignoradas eram recebidas 
como intrusões inoportunas. [...] Não se deu atenção alguma à presença de 
outras crianças; mas foi direto até seus passatempos favoritos, 
distanciando-se delas se elas fossem corajosas o suficiente para juntar-se a 
ele. 

Diante de inúmeras prerrogativas e repercussão de estudos acerca de, afinal 

o que é o Autismo? Segundo Coll, Marchesi, Palacios e Cols. (2004, p. 234): 

É autista aquela pessoa para a qual as outras pessoas são opacas e 
imprevisíveis, aquela pessoa que vive como ausentes – mentalmente 
ausentes - as pessoas presentes, e que, por tudo isso, se sente 
incompetentes para regular e controlar sua conduta por meio da 
comunicação. 

Nesse contexto, o Autismo caracteriza-se à concentração da pessoa com ela 

própria; seria o mesmo que estar preso em um mundo em que só existisse uma 

pessoa, porém aquele que está preso é o expectador, ele visualiza toda a situação 

do lado de fora, justifica com isso a forma de tratarem a si próprias como se fosse 

outra pessoa. O Autismo é um distúrbio que tem sua principal repercussão na 

conduta, uma vez que o aspecto social é o maior prejudicado (SUPLINO, 2007). 

Nessa mesma perspectiva, Bosa (2002) aponta que são chamadas Autistas 

as crianças que tem inadaptação para estabelecer relações normais com o outro, 

um atraso na aquisição da linguagem e, quando ela se desenvolve, uma 

incapacitação de lhe dar um valor de comunicação. Essas crianças apresentam 
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igualmente estereótipos gestuais, uma necessidade de manter imutável seu 

ambiente material, ainda que deem provas de uma memória frequentemente 

notável. Contrastando com este quadro, elas têm, a julgar por seu aspecto exterior, 

um rosto inteligente e uma aparência física normal. 

O autismo faz parte do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que já foi 

anteriormente denominado como Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD)., 

Mello (2001) esclarece que existem vários princípios de diagnósticos utilizados para 

classificação do TEA, atualmente, os mais utilizados são o Manual de Diagnóstico e 

de Estatística de Doenças Mentais da Academia Americana de Psiquiatria, DSM – V, 

e a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, o 

CID – 10, publicado pela Organização Mundial de Saúde, uma vez que, o 

diagnóstico somente deve ser feito por uma equipe multiprofissional especializada. 

De acordo com a décima revisão do CID 10, o autismo é considerado um 

transtorno do desenvolvimento, sendo assim classificado como um grupo de 

alterações na área da interação social e de comunicação, que possui um repertório 

de interesses e atividades restrito e estereotipado. Tais características constituem 

uma característica global do funcionamento do indivíduo (TAMANABA; 

PERISSINOTO; CHIARI, 2008) 

Nesse contexto observa-se então que o autismo é tido como uma 

perturbação no trio: interação social, comportamento e comunicação. Esses três 

pontos são os que sofrem maiores prejuízos no desenvolvimento dos indivíduos, 

uma vez que em grande parte dos casos, seu estereótipo não apresenta nenhum 

indício da síndrome. É válido frisar que cada autista tem suas características e 

limitações próprias, isso significa que não necessariamente um autista se 

comportará igual a outro autista (GRANDIN & SCARIANO, 1999)  

Mesmo com os inúmeros avanços da ciência, o autismo não tem cura, 

contudo, existe uma melhora significativa quando submetido a algum tipo de 

tratamento. Por isso a importância de um diagnóstico, uma vez que os investimentos 

podem ser aplicados o mais cedo possível, uma vez que não existe um tratamento 

único ou específico, esse investimento pode ser realizado por meio de: 

[...] estimulação sensorial, modificação do comportamento, educação, 
tratamento à base de medicação, dietas, suplementos alimentares. Tudo 
isso já foi tentado, e cada uma dessas terapias obteve sua medida de 
sucesso. Certos autistas parecem responder bem a um determinado 
tratamento; outros, a outro. E alguns autistas requerem a internação por 
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toda a vida, devido à falta de percepção do mundo exterior ou à violência do 
comportamento (GRANDIN; SCARIANO, 1999, p.20). 

É necessário salientar que o tratamento utilizado em um pode não surtir 

efeito em outro autista, por isso a necessidade de além do acompanhamento 

pedagógico dentro da escola comum, o aluno ser assistido por outros profissionais 

que em conjunto poderão verificar qual o tratamento mais adequado e como realizar 

os investimentos que beneficiem o indivíduo. 

Nesse sentido, no âmbito escolar é preciso um acompanhamento 

sistemático por parte dos educadores atrelados a atendimentos multidisciplinares 

específicos (psiquiatra da infância e adolescência, psicólogo, neurologista, pediatra, 

psicopedagogo, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, dentre outros). Trata-se de um 

quadro complexo, porém que visa contemplar esses alunos em suas 

especificidades, somando um conhecimento ao outro não tratando o aluno de 

maneira fragmentada (GRANDIN & SCARIANO,1999). 

É visto também que o professor possui papel fundamental nesse processo, 

uma vez que é ele quem vai conduzir e adequar as estratégias para auxiliar no 

sucesso deste indivíduo dentro do espaço educativo. Portanto, são de fundamental 

importância que o mesmo esteja munido de conhecimento e assessoramento que 

realize o aporte as questões que surgem no decorrer do processo (LIRA, 2004). 

 

3.1 TECNOLOGIA ASSISTIVA 

De acordo com Martín e Bueno (1997) é da responsabilidade do professor, 

desenvolver os conteúdos correspondentes aos programas e aplica-los com todas 

as crianças, por meio das adaptações metodológicas e produção de materiais que 

forem necessárias, recorrendo à colaboração do professor especialista dos centros 

de Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

É visto que para haver uma melhor educação de crianças deficientes, é 

preciso que haja uma coordenação da ação educativa entre professor de ensino 

regular e professor especializado, só por meio de efetiva cooperação na elaboração 

de conteúdos programáticos entre ambos, pode-se alcançar a eficácia.  

Nesse sentido, essa ponte entre professor regente e professor especializado 

gera conhecimento e também os impulsiona por meio deste organizar estratégias 
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que sejam eficazes para diminuir, minimizar as dificuldades dos alunos com 

deficiência. 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 
vida e inclusão social. (CAT, SEDH, 2007). 

Em conjunto, ambos poderão e fazer valer do uso da tecnologia assistiva, 

enquanto ferramenta indispensável que propicia a esta criança uma maior interação 

com o conteúdo que está sendo ministrado, indo além, promovendo a elaboração e 

o uso de instrumentos que possibilitarão a pessoas com deficiência uma interação 

desde com atividades de autocuidado até aquelas pertinentes do contexto 

educacional. Na mesma linha de análise Lauand (2005) define TA como:  

[…] No sentido amplo, o objeto da tecnologia Assistiva é uma ampla 
variedade de recursos destinados a dar suporte (mecânico, elétrico, 
eletrônico, computadorizado, etc.) as pessoas com deficiência física, visual, 
auditiva, mental ou múltipla. Esses suportes podem ser, por exemplo, uma 
cadeira de rodas (…), uma prótese, uma órtese, e uma série infindável de 
adaptações, aparelhos e equipamentos nas mais diversas áreas de 
necessidade pessoal (comunicação, alimentação, transporte, educação, 
lazer, esporte, trabalho, elementos arquitetônicos e outras). (Fontes de 
informação sobre tecnologia assistiva para favorecer à inclusão escolar de 
alunos com deficiências físicas e múltiplas. (LAUAND,2005, p. 30). 

Não se pode, contudo esquecer também da importância do lúdico, nesse 

sentido Snyders (1994, P.14) enfatiza a importância de desenvolver ações 

permeadas de ludicidade: “[...] propiciar uma alegria que seja vivida no presente é a 

dimensão essencial da pedagogia, e é preciso que os esforços dos alunos sejam 

estimulados, compensados e recompensados por uma alegria que possa ser vivida 

no momento presente”. Atividades sensoriais são um ótimo recurso da tecnologia 

assistiva, essa criança necessita ter seu tato ampliado, vivenciar experiências e 

sensações que proporcionarão apropriação de mundo são fundamentais; assim, 

massinha de modelar, tintas, tecidos, EVAs texturizados, embalagens de produtos, 

maquete tátil, todo e qualquer material tátil tornam-se excelentes ferramentas 

pedagógicas nesse processo.  

Assim, ao apresentar uma classificação de TA, seguida de redefinições por 

categorias, destaca-se que a sua importância está no fato de organizar a utilização, 

prescrição, estudo e pesquisa de recursos e serviços em TA, além de oferecer ao 

mercado focos específicos de trabalho e especialização. (LAUAND,2005) 
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A TA como é chamada, faz parte dos recursos tecnológicos didáticos 

utilizados pelos professores dentro das escolas, segundo o MEC/SEESP (1998), 

pode ser definida “material didático é um instrumento de trabalho na sala de aula: 

informa, cria, induz à reflexão, desperta outros interesses, motiva, sintetiza 

conhecimentos e propicia vivências culturais. Sua aplicabilidade só enriquece a 

prática docente” (BRASIL, 1998). 

Os professores utilizam meios e recursos sejam de natureza tecnologia ou 

não, “recurso didático é todo material utilizado como auxílio no ensino-aprendizagem 

do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a seus alunos” (SOUZA, 

2007 p. 111). 

Muitas vezes esses recursos precisam de adaptações, alterações para que 

sejam utilizados no cotidiano do aluno. Os alunos que geralmente necessitam de 

materiais adaptados e da tecnologia assistiva são pessoas com algum tipo de 

necessidades especiais, essas importantes ferramentas trazem autonomia para 

alunos que utilizam esses suportes “para as pessoas sem deficiência a tecnologia 

torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as 

coisas possíveis”. (RADABAUGH, 1993).  

Nesse sentido, o trabalho pedagógico do professor caminha juntamente com 

os avanços tecnológicos, eles necessitam ser incorporados em sua prática cotidiana 

enquanto facilitadores do processo de aprendizagem de seus alunos, a busca por 

conhecimentos possibilita a reflexão da práxis e consequentemente a compreensão 

da diversidade que existe em sala de aula e de que maneira é possível trabalhar 

com ela, classificando a TA enquanto aliada do professor neste processo. 

Em especial sobre os estudantes com TEA demonstram comprometimento 

no desenvolvimento das habilidades sociais: na interação social, no 

desenvolvimento da comunicação e na conduta de comportamento. Quanto à 

comunicação, uma dificuldade latente é o compartilhamento de experiências, 

pessoas com autismo apresentam dificuldade em iniciar um diálogo, expressar suas 

emoções e interpretar emoções de seus pares. Nesse sentido, Perissinoto (2003, p. 

43) afirma que: 

Hoje, sabe-se que o autismo não é uma doença única, mas sim um distúrbio 
de desenvolvimento complexo, que é definido de um ponto de vista 
comportamental, que apresenta etiologias múltiplas e que se caracteriza por 
graus variados de gravidade.  
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A partir de aprofundamentos nos estudos acerca do Autismo, iniciou-se um 

movimento pela busca de métodos que auxiliariam, principalmente, o 

desenvolvimento da comunicação e da linguagem. Sendo assim, no decorrer dos 

anos e com a melhoria das pesquisas, métodos e estratégias pedagógicas com a 

Tecnologia Assistiva, proporcionam uma melhor qualidade de vida para os autistas 

 

3.2. USO DO COMPUTADOR NA APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE AUTISTA 

Diante de todas as premissas apresentadas, se faz necessário referenciar a 

Lei nº 12.764, que institui a "Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista", sancionada em dezembro de 2015, pela então 

presidenta Dilma Rousseff, a medida faz com que os autistas passem a ser 

considerados oficialmente pessoas com deficiência, tendo direito a todas as políticas 

de inclusão do país - entre elas, as de Educação. O texto estabelece que o autista 

tem direito de estudar em escolas regulares, tanto na Educação Básica quanto no 

Ensino Profissionalizante, e, se preciso, pode solicitar um acompanhante 

especializado. Ficam definidas, também, sanções aos gestores que negarem a 

matrícula a estudantes com deficiência (MEC/ NOTA TÉCNICA Nº 24 / 2013). Ao 

professor/educador cabe trabalhar com a perspectiva da educação de todos e para 

todos, promovendo situações pedagógicas que contemplem e propiciem as 

individualidades de cada um administrando recursos e condições necessários para 

alcançar esse objetivo.  

Atualmente, as práticas educativas direcionadas para o estudante de uma 

forma homogênea não contemplam a diversidade dos mesmos, de que é feita a 

escola contemporânea, assim, é necessário repensá-las. Reestruturar as práticas de 

sala de aula, buscando desenvolver os conteúdos em pequenos projetos, em 

pequenos grupos, mediados pelo/s professor/es, incentivando e propiciando a 

participação e cooperação ativa dos alunos nas suas aprendizagens, parece ser 

uma boa alternativa a seguir, uma vez que desta forma contemplam-se todos os 

indivíduos, independentemente das suas características (FERREIRA,1998). 

Ao considerar a importância de se estabelecer uma comunicação eficaz a 

fim de oferecer novas possibilidades de aprendizagem para os estudantes autistas, 

o uso do computador como recurso torna-se essencial na atualidade.  O 

computador, considerado uma ferramenta muito útil nesse sentido, possibilita a 
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interação com novos ambientes de aprendizagem e novas formas de expressar sua 

comunicação (BITTENCOURT, 1998) 

A partir do momento em que o computador é utilizado em um ambiente 

educacional como uma ferramenta de aprendizagem, juntamente com uma 

metodologia de ensino e um plano de aula estruturado, essa ferramenta pode ser 

explorada em benefício da educação de pessoas com autismo. Segundo Barros 

(2002, P. 51): 

A internet é um sistema de dimensões gigantescas, que abrange o mundo 
todo, e que tem potencialidades surpreendentes. Fisicamente, pode ser 
definido como um conjunto de interligações voluntárias entre redes que 
suporta milhões de documentos, recursos, base de dados e detém uma 
variedade de métodos de comunicação. 

A concepção de Informática Educativa é válida na medida em que os 

recursos desta ferramenta possa propiciar o ensino/aprendizagem dos estudantes. 

Por meio da Internet e demais aplicativos, é possível digitar textos com imagens em 

movimento (gifs), inserir sons, ver fotos, desenhos, ao mesmo tempo em que pode-

se ouvir música, assistir vídeos, fazer compras, estreitar relacionamentos em 

comunidades virtuais, participar de bate-papos (chats), e as últimas notícias em 

tempo real. Essa imensa gama bem planejada torna-se uma maneira significativa 

aprendizagem. Segundo Borges (1999, P. 136): 

A Informática Educativa se caracteriza pelo uso da informática como 
suporte ao professor, como um instrumento a mais em sua sala de aula, no 
qual o professor possa utilizar esses recursos colocados a sua disposição. 
Nesse nível, o computador é explorado pelo professor especialista em sua 
potencialidade e capacidade, tornando possível simular, praticar ou 
vivenciar situações, podendo até sugerir conjecturas abstratas, 
fundamentais a compreensão de um conhecimento ou modelo de 
conhecimento que se está construindo.  

Para Tavares (2007), o uso da Informática Educativa configura o papel de 

ferramenta inclusiva, uma vez que estende a possibilidade de conseguir visualizar e 

compreender fenômenos naturais, entendimento que antes seria reservado apenas 

para aqueles estudantes com uma grande capacidade de abstração. O autor 

acredita que diante dessa possibilidade, um maior número de pessoas tornam-se 

capazes de alcançar um letramento cientifico, e podem exercer plenamente a sua 

cidadania, com um melhor entendimento dos fenômenos relevantes da sociedade do 

conhecimento, ou seja, a sociedade da informação globalizada e dos meios de 

comunicações via sistemas de telecomunicações modernos. 
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Nessa perspectiva, Dutra (2010 p. 05) expõe comparações entre modelos de 

aula em três perspectivas que podem ser sintetizadas no seguinte quadro: 

 

Aula Expositiva Apresentada, em termos visuais, no plano bidimensional da lousa, com 
recursos estritamente verbais; a dimensão temporal depende de pré-
requisitos anteriormente incorporados pelo ouvinte. Esta dinâmica de 
aula geralmente apresenta baixo aproveitamento e rendimento, por se 
ignorar os conhecimentos anteriores dos ouvintes e suas reais 
expectativas sobre o tema. 

Aula Expositiva 
com recursos 
televisuais e 

computacionais 

Acrescenta, através do uso de programas adequados de televisão, 
vídeo, retroprojeção, projeção de slides e computação, a dimensão 
temporal relativa ao tema tratado; tem-se ainda, a possibilidade de se 
obter um maior grau de sensibilização ao nível individual e coletivo, 
suprindo-se, também, as ausências de pré-requisitos necessários à 
compreensão e aprofundamento do tema proposto. 

Aula Vivencial-
Interativa 

Com o uso de mídias experienciais, permite que se trabalhe ao nível de 
quatro dimensões, três espaciais e uma temporal. O objeto do 
conhecimento é ente sensibilizador proposto na forma de um problema, 
contextualizado para a investigação. Nesta dimensão do trabalho 
educativo, desenvolvido entre alunos e educador, pode se estabelecer 
uma relação potencialmente mais relevante por colocar o 
conhecimento específico, bem como a experiência do professor, a 
serviço do estudante. O enfoque do trabalho pedagógico deixa de ter o 
foco no professor, o vou ensinar e passa a ter o foco no estudante, ou 
seja, necessito saber. 

Fonte: Adaptado de Dutra (2010). 

 

Ressalta-se que para a utilização de tal ferramenta é imprescindível à 

mediação de um profissional da educação que auxilie nas operações, desde o 

primeiro dia de uso até o momento em que a criança autista se sinta confiante e 

aproprie-se do novo conhecimento. Também é importante salientar que o 

computador não fará o processo pedagógico acontecer de forma mais adequada, 

mas apenas de um modo diferente. Este processo diferenciado auxilia o indivíduo 

autista a uma motivação pela descoberta, ampliando sua criatividade, ajudando-o no 

desenvolvimento do processo de socialização, provocando mudanças de 

comportamento e aprendizagens (BARROS, 2002). 

Os atuais recursos da tecnologia e os novos meios digitais, como a 

multimídia e a internet, apresentam novas maneiras de ler e de escrever, resultando 

em novas maneiras de pensar, de agir e reagir. Ao apresentar para um estudante 
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autista, o computador não se pode mensurar ou prever as relações cognitivas, trata-

se de algo aberto e temporal (TAVARES, 2007). 

Pierre Lévy (1993), trás em seu livro “As tecnologias da Inteligência” um 

estudo das tecnologias intelectuais, tendo a escrita como partida, enfocando seus 

efeitos sobre os grupos sociais. Aponta o computador como uma máquina de 

produção da cognição. O professor é preparado para situações de aprendizagem 

que lhe oportunize exercer um papel de mediador e articulador do processo de 

aprendizagem, segundo a zona proximal de desenvolvimento (VYGOTSKY, 1998). 

Ainda, de acordo com o autor, promove a reflexão, a depuração e a construção do 

conhecimento, em um ambiente no qual o estudante é o sujeito da aprendizagem 

significativa, porque lhe é dada liberdade de trabalhar o conhecimento que esteja em 

sintonia com os seus interesses e necessidades (VYGOTSKY, 1998) 

 

3.3 O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), definido pelo Decreto nº 

7.611, de 17 de novembro de 2011, é gratuito aos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, e deve ser 

oferecidas de forma transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 

preferencialmente na rede regular de ensino. De acordo com o decreto, o 

Atendimento Educacional Especializado compreende um conjunto de atividades, 

recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados institucional e 

continuamente, prestados de forma complementar à formação de estudantes com 

deficiência e transtornos globais do desenvolvimento; e suplementar à formação de 

estudantes com altas habilidades/superdotação. 

O trabalho didático é desenvolvido para orientar as ações docentes, as 

atividades educativas, as formas de executá-las, definindo suas finalidades, sendo 

visto como um processo dinâmico com metodologias que proporcionam o acesso ao 

conhecimento de forma ativa e por meio da mediação constante do professor ou dos 

colegas em sala. O trabalho pedagógico considera a interação dos alunos, os 

diferentes ritmos e estilos de aprendizagem, favorecendo o elenco de 

conhecimentos essenciais (global) estratégias e procedimentos. Devido às 

características apresentadas pelas crianças com TEA, percebe-se a importância de 

oferecer o suporte ao educador a fim de que ele consiga, através deste apoio, a 
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possibilidade de estruturar o sistema de ensino oferecido à criança autista, aos 

familiares e aos professores do ensino regular (SEESP/MEC,2008). 

Propõe-se desta forma oferecer aos educadores o assessoramento 

especializado para que ele aprenda as técnicas, métodos e programas que o 

auxiliem na intervenção e desenvolvimento de material para seu aluno, promovendo 

a abrangência e especialização do profissional nesta área de atuação a fim de que 

ela consiga realizar no atendimento dos seus alunos com autismo o aprendizado da 

criança. Contudo, eles precisam considerar intensidade, regularidade, frequência, 

avaliação, transdisciplinaridade, seguimento, metas curtas para objetivos a longo 

prazo, participação da família, geração de oportunidades a todas as idades, uso de 

recursos da comunidade, intersetorialidade, tudo, fundamentado numa única linha 

de pensamento. Esta aproximação do educador pode ser feita por meio de mídias 

digitais e programas desenvolvidos para cumprir a finalidade de apresentar ao 

educador uma abordagem de ensino que seja viável adotar, enriquecendo, assim, 

sua prática (BRASIL, 2009). 

Verifica-se, portanto, que o professor pode usar algumas ferramentas dentro 

das tecnologias da educação com o intuito de favorecer a aprendizagem deste 

público, aqui destacado na sala de AEE. Os professores deverão, dessa forma, 

conhecer esse método para que possam, de fato, contribuir para a inclusão de 

estudantes autistas. 
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4 PONTOS POSITIVOS DA INCLUSÃO DOS ESTUDANTES COM TEA NO 

ENSINO COMUM POR MEIO DA TECNOLOGIA 

Como já foi discutido no presente estudo, a educação inclusiva deve ser 

compreendido como um processo que contemple todos, não existe uma regra geral 

a ser seguida, assim, para cada indivíduo as necessidades de organização são 

distintas, ou seja, tem que ser tomadas medidas únicas para esse estudante de 

forma que ele tenha uma aprendizagem de qualidade dentro de suas 

potencialidades. Cada estudante tem seu tempo de aprendizagem, e isso deve ser 

levado em consideração inclusive no momento de planejar, o professor tem que 

saber identificar esse tempo de cada um (FERRACINE, 1990). 

Ao professor cabe trabalhar com a perspectiva da educação de todos e para 

todos, promovendo situações pedagógicas que contemplem e propiciem as 

individualidades de cada um administrando recursos e condições necessários para 

alcançar esse objetivo. Atualmente, as práticas educativas direcionadas para o 

estudante de uma forma homogênea não contemplam a diversidade dos mesmos, 

de que é feita a escola contemporânea, assim, é necessário repensá-las. 

Reestruturar as práticas de sala de aula, buscando desenvolver os conteúdos em 

pequenos projetos, em pequenos grupos, mediados pelo/s professor/es, 

incentivando e propiciando a participação e cooperação ativa dos alunos nas suas 

aprendizagens, parece ser uma boa alternativa a seguir, uma vez que desta forma 

contemplam-se todos os indivíduos, independentemente das suas caraterísticas 

(FERREIRA,1998). 

Contudo, deve-se refletir sobre a importância da escola nesse processo: é 

primordial que a escola, entre muitos aspectos, busque conhecer as características 

do seu estudante, providenciando as adaptações curriculares necessárias, invista 

em formação continuada de seus profissionais, busque sempre novas informações e 

prepare estratégias pedagógicas e/ou projetos escolares que atendam esse público, 

promovendo assim a inclusão do estudante com autismo dentro de salas de aulas 

(CAVALCANTE,2006).  

Nesta dinâmica, acredita-se que o conhecimento é construído de maneira 

mais tranquila e satisfatória, uma vez que se aproveita aquilo que o estudante já 

sabe. Lança-se também um novo desafio, que possibilitem aos estudantes raciocinar 

e cooperativamente construir sua aprendizagem, assim, aprendem mais e melhor 
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com os seus pares, quando devidamente orientados, do que numa relação que 

procede de forma vertical: professor/criança (LUKESI, 2008). 

 Diante desse pressuposto cabe ressaltar a importância da boa utilização do 

tempo, por vezes uma sequência didática de aulas com um determinado fim pode 

compreender um pouco mais de dedicação do que uma aula tradicional, pois enfoca 

o processo de decisão, produz uma reflexão nos estudantes sobre conteúdos e 

estratégias de participação, aprendizagem assim como avaliação. Para o 

professor/educador sua sala será transformada num espaço em que a cooperação 

dará lugar à competição, o trabalho em grupos pequenos sobrepondo-se ao trabalho 

individual (LUKESI, 2008). 

Ainda diante dessa premissa, Alves, Lisboa e Lisboa (2010, p. 13) apontam 

que: 

O indivíduo autista, apesar de manter suas dificuldades, dependendo do 
grau do comprometimento, pode aprender os padrões de comportamento 
aceitos pela cultura, exercitar sua cidadania, adquirir conhecimento e 
integrar-se de maneira bastante satisfatória à sociedade e neste sentido o 
papel da escola como espaço inclusivo é mais do que fundamental, é 
indispensável, dependendo do quadro clínico da criança autista.  

Assim, por mais que as dificuldades para a real efetivação da inclusão 

destes estudantes no Ensino Regular sejam a princípio intransponíveis, fica claro 

que com o comprometimento das partes envolvidas e reorganização da estrutura da 

escola é possível que tal objetivo seja alcançado. Conhecer cada indivíduo em sua 

singularidade, como já foi discursado é fundamental, por mais que as características 

do Transtorno sejam predominantes, cada indivíduo é único. Coll, Marchesi, 

Palacios e Cols (2004, P. 249) relatam que:  

O mero rótulo de Autismo não define por si mesmo um critério de 
escolarização. É preciso uma determinação muito concreta e 
particularizada, para cada caso, de vários fatores, que devem ser levados 
em conta para definir a orientação educativa adequada.  

Ao profissional do professor fica explícito um papel de investigação-ação, 

minunciosamente arquitetada, procura compreender por meio da abordagem da 

investigação qualitativa que obriga à compreensão da realidade com o objetivo de 

transformá-la. Com os resultados é possível transformar uma situação inicial em 

uma situação aprimorada, investigam-se quais são os problemas existentes e 

buscam-se soluções que os rebatam, promovendo a mudança do quadro: o 

professor/investigador adquire o status de agente de mudança (LUKESI, 2008). 



 

204 
 

Compreende-se assim que é necessário fugir das práticas educativas 

tradicionais, adotando uma postura de aprender fazendo, e a todo instante ir se 

adaptando as necessidades dos estudantes e das novas situações que surgem. É 

necessário frisar também que os estudantes devem demonstrar empatia com os 

recursos, didática e metodologias aplicadas e que suas vontades devem ser 

respeitadas e no passo dessa integração toda, a escola deve estar envolvida, pois a 

partir do momento em que todos os integrantes dessa comunidade compreenderem 

e conhecerem o significado da utilização deste ou aquele procedimento/material o 

trabalho transcorrerá de uma maneira gradativa e natural.  

O objetivo não é citar que toda uma rotina deve ser alterada em prol de um 

ou mais estudantes e sim de que cada um é único e possui suas limitações, alguns 

com mais ênfase em determinadas áreas e outros nas demais, e que a escola é o 

espaço existente para que essas diferenças sejam trabalhadas, discutidas e 

minimizadas de maneira que todos sejam contemplados com a aquisição e 

complementação de seus conhecimentos, estes por sua vez não devem atentar-se 

somente ao âmbito escolar e sim educação para a vida (MANTOAN,1997). Sobre 

esse aspecto, Sanches (2005, P. 72) aponta que: 

[...] está dinâmica de procura de resposta para os desafios que a educação 
inclusiva ‘impõe’ vai obrigar, necessariamente, a uma atitude de 
experimentação de novas práticas, à reflexão sobre elas e a melhor 
adequar as estratégias ao grupo, beneficiando, assim, todos os alunos. 

Aqui cabe ressaltar a importância do oferecimento de atividades prazerosas 

que despertem aos estudantes sensações de compreensão e pertencimento do 

mundo ao seu redor. Será possível não apenas uma sala com um estudante com 

deficiência e sim uma sala complexa com os mais diversos seres humanos, cada um 

com suas peculiaridades. Neste aspecto, fica mais fácil realizar ações efetivas que 

busquem a igualdade na aquisição de conhecimento, na medida em que a inclusão 

não significa segregação e sim um novo olhar sobre a realidade de tal forma que 

cada um seja respeitado por aquilo que é e pode tornar a ser e não pelo que carrega 

consigo. 

Nesse sentido, a criança participa enquanto sujeito ativo em seu processo 

de construção do conhecimento, ela argumenta, questiona e por si utiliza das 

estratégias que lhe são oferecidas de maneira a facilitar a aquisição de 

conhecimento, não mais é um ser passivo que somente recebe as informações. O 
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professor tem um importante papel nesse processo, uma vez que ele é quem realiza 

as mediações e intervenções a fim de estimular o estudante. 

Desta maneira, é possível organizar um trabalho que busque realmente ser 

inclusivo e fazer a diferença para o processo de ensino/aprendizagem do público 

estudado. É possível então elencar alguns mecanismos diversos que possam 

viabilizar esse trabalho, desde mudança de algumas posturas para simples atitudes 

de organização espacial. 

O sistema educativo encontrou na Internet uma ferramenta de extremo valor 

para a dinamização da aprendizagem. O sistema educativo existente se apropriou 

dessa onda e transformou a internet em uma ferramenta eficaz e eficiente de 

ampliação de pessoas atendidas por elas e pela busca da qualidade no ensino. 

Mudar o foco do puro entretenimento para a educação foi um passo decisivo 

no ocidente de modo que as instituições de ensino pudessem atingir o maior número 

possível de alunos e de beneficiários no mundo, com informações, pesquisas e 

transmissão de dados e valores (WOLYNEC, 2010). 

Nas escolas, pode-se dizer, foi uma mudança de paradigma aliar o ensino 

com as ferramentas básicas de informação, haja vista a preocupação central dessas 

instituições é: 

A missão de educar que beneficia o indivíduo e a sociedade e contribui com 
o desenvolvimento da nação. O desafio é como tornar a Educação mais 
eficaz e acessível. Os dirigentes devem buscar a diminuição de custos, 
através da profissionalização da gestão e adotar modelos de ensino-
aprendizagem e de conteúdo, que atendam às expectativas de seu público-
alvo em cada tipo de curso, libertando-se dos limites físicos de cada 
campus. Devem buscar maior interação com o mercado empregador 
procurando desenvolver nos seus alunos as habilidades requisitadas pelo 
mercado, especialmente a capacidade de análise, de aprender de forma 
autônoma e de resolver problemas e situações novas. Em especial devem 
buscar formas de suprir as deficiências de formação de seus alunos, para 
que estes possam desenvolver-se profissionalmente e divulgar a qualidade 
da instituição (WOLYNEC 2010, p. 11) 

Possivelmente essa tenha sido a grande contribuição da internet para 

ampliar o acesso de pessoas a uma educação de qualidade, ao mesmo tempo em 

que se expandia qualitativamente e quantitativamente. Importa frisar que esse 

aspecto de expansão que Wolynec (2010) aponta não se resume apenas em 

expandir a formação básica, mas também em se buscar atender as necessidades de 

um mercado de trabalho que exige um profissional qualificado e preparado para as 

novas tecnologias e novos avanços técnicos e científicos do mundo. 
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Para muito além desse aspecto puramente tecnicista da educação que se 

utiliza da internet como ferramenta de aprendizagem, vale notar que ela: 

[...] está democratizando o acesso ao conhecimento. A tecnologia da 
informação está melhorando a aprendizagem, introduzindo novas formas de 
interação entre estudantes e professores, entretanto é necessário estar 
alerta para esta nova fase da Era Digital, na qual as expectativas dos 
consumidores e as inovações tecnológicas tornam as novas possibilidades 
evidentes e desejáveis, ao mesmo tempo em que tornam obsoletos os 
antigos métodos e instalações (WOLYNEC 2010, p. 18) 

A internet, na educação, agrega valores e critérios na dinâmica de 

aprendizagem. O senso comum pode entender que ela cria uma barreira de 

interação entre professores e alunos, ou mesmo que pode fazer surgir um aluno 

ocioso e despreocupado com o estudo. Nada mais falso do que essa premissa 

(LIBÂNEO, 2002). 

Justamente por ser uma ferramenta, há a necessidade do aluno redobrar 

seus esforços e buscar novos parâmetros e disciplina de estudos, de modo que ela 

se torne uma ferramenta subsidiária do professor, com maior aplicação do aluno no 

processo educativo. 

Isto ocorre porque: 

A grande característica do modelo educacional de autoformação reside no 
fato da ênfase ser colocada no aluno e, o professor, o programa, os 
instrumentos de aprendizagem e o sistema organizador estarem em função 
desse aluno. A metodologia de aprendizagem mais adequada passa a ser 
determinada pelas características e preferências de cada pessoa (e 
decidida por ela mesma) em cada momento e situação concreta de 
aprendizagem (BARBOSA 2010, p. 73) 

De modo geral, a tecnologia de educação (e aí inclui a internet, os 

programas tutoriais, os programas multimeios entre outros) favorecem o 

estabelecimento de uma cultura de informação voltada para a formação mais 

acurada, na qual o estudante tem mais possibilidades de criar uma estratégia de 

formação que melhor se adeque às suas necessidades e particularidades 

(BARBOSA, 2010). 

Dessa forma, a internet como ferramenta de auxílio à educação pode ser 

entendida como uma mudança, ou quebra de paradigma da educação praticada nas 

escolas regulares, já que ela permite uma maior abrangência de troca de 

informações e conhecimentos, democratizando o acesso ao saber, mas que exige 

maior esforço e disciplina do aluno em formação (CRUZ, 2004). 
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Em relação a outros mecanismos, podem ser citados: a preocupação do 

professor atuar dentro de um modelo democrático, contemplando a diversidade dos 

estudantes, uma sala de aula organizada em U, concedendo a mesma visão e 

apreciação da aula por todos. Um professor que oriente as atividades explorando ao 

máximo a organização, construção e reconstrução do conhecimento de seus 

estudantes, lhes apresentando sempre novos desafios. Da partilha desse novo 

modelo com os demais profissionais que atendem esses estudantes, buscando a 

parceria pedagógica e da prática da cooperação entre pares visando o bem comum, 

de propor debates aos estudantes sobre as melhorias que poderiam ser feitas em 

prol de sua permanência na escola (MIRALHA, 2008). 

Diante dos expostos, trata-se de sugestões que podem facilitar e auxiliar no 

processo de ensino/aprendizagem, inclusive dos estudantes com TEA. Alguns 

implicam na mudança de conduta, outros podem iniciar por um trabalho mais 

específico, no caso da elaboração e implementação de recursos que podem ser 

adaptados de acordo com a necessidade de cada estudante, a partir das 

observações realizadas na escola.  

Vale ressaltar que todas elas visam um único objetivo e seu início ocorre 

muitas vezes com a conscientização do professor, seja ele no papel de investigador, 

orientador, mentor ou mediador, pois é por meio da sua conduta e percepção do 

contexto que o trabalho surtirá efeito (LUKESI, 2008). 

 

4.1 IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES FRENTE A EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

O ato de ensinar é composto por uma gama de elementos essenciais para 

sua efetivação: competência técnico-pedagógica; domínio do conhecimento a ser 

socializado; conhecimento acerca de como se dá o processo de 

ensino/aprendizagem; intencionalidade pedagógica; planejamento; competência 

para identificar e corresponder às especificidades educacionais dos alunos.  

Contudo, o profissional docente não é o único responsável pelo sucesso 

escolar, inúmeras são as questões que estão ligadas a esse fato e poderíamos ter 

incontáveis capítulos que as discutem, mas, estabelecendo uma linha mais objetiva, 

as políticas educacionais existentes necessitam real e verdadeiramente serem 

efetivas ao incluir a aprendizagem de todos os alunos, mais do que respaldar-se 
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legalmente elas devem oferece subsídios necessários para que a educação alcance 

a todos. 

É necessária uma nova organização do sistema educacional, a fim de que 

se cumpra a real inclusão das pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na escola regular. A adequação 

ou flexibilização do currículo, com modificação das formas de ensino, metodologias 

e avaliação se fazem extremamente necessários; assim como o desenvolvimento de 

estratégias que promovam trabalhos em grupos na sala de aula. Para os 

educadores de uma maneira geral torna-se um grande desafio, uma vez que para 

que a Inclusão ocorra deve-se garantir o desenvolvimento integral do indivíduo, não 

somente o de sua aprendizagem. 

Independente de quaisquer atribuições, o professor ocupa um papel 

fundamental na escola, é por meio das suas atitudes que acontecerão as situações 

de ensino, assim como sua maneira de agir influenciará o processo de interação dos 

alunos com seus pares e vice e versa. Assim, torna-se essencial uma releitura do 

papel do professor, ele necessita contribuir para o rompimento de paradigmas e 

servir de apoio para as constantes mudanças educacionais, possibilitando um 

ambiente de desenvolvimento com qualidade. De acordo com Machado (2006), o 

conceito de professor precisa ser compreendido como: 

[...] promotor do ambiente de aprendizagem inclusiva. Será ele o 
profissional que poderá reger com maestria toda a abordagem que prima 
pela qualidade do desenvolvimento humano, desde que esteja realmente 
sensibilizado para tais questões. ( MACHADO, 2006,  p.54) 

Refletir sobre as premissas apresentadas implica automaticamente analisar 

a política de formação de professores, dentro do contexto educacional, o qual exige 

um esforço conjunto tanto por parte dos docentes na busca por conhecimento que 

contribua para o seu trabalho, quanto pelo Poder Público que necessita fornecer 

subsídios de incentivo, investimento e reconhecimento para a formação de 

professores.  

Ainda sobre o conceito de professor dentro do processo de inclusão, Sassaki 

(2003) discursa que: 

[...] é reconhecer os princípios educacionais inclusivos, os quais se pautam 
na colaboração e cooperação, na autonomia intelectual e social, na 
aprendizagem ativa, no senso de pertencer, no padrão de excelência, em 
novos papéis e responsabilidades, entre outros. (SASSAKI,2003, p. 01) 
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Segundo o autor, é preciso que o professor faça uma releitura do seu papel 

social, deste modo, a formação transcende o caráter instrumental, passando a 

contemplar o exercício da reflexão, a melhoria das suas práticas por meio do 

conhecimento, o sujeito passa a ser seu objeto de investigação e os mecanismos 

para que se possa contemplar a aprendizagem do mesmo. O pilar que subsidia esse 

trabalho é a escola inclusiva, um ambiente em que todos possuem capacidade de 

aprender, no qual a proposta pedagógica da escola necessita contemplar umas 

práxis que promova a aprendizagem atendendo a diversidade de seus alunos. 

É por meio do ganho de novos conhecimentos que o profissional dá um salto 

qualitativo no seu fazer pedagógico, é neste ponto que a teoria subsidia a prática, 

pois, por meio de novos saberes torna-se capaz de realizar um trabalho 

diferenciado. Mantoan (2006) ressalta a importância do plano de formação bem 

estruturado para que possa ir ao encontro das necessidades dos professores, pois 

cita que: 

[...] todo plano de formação deve servir para que os professores se tornem 
aptos ao ensino de toda a demanda escolar. Dessa forma, seu 
conhecimento deve ultrapassar a aceitação de que a classe comum é, para 
os alunos, um mero espaço de socialização. (MANTOAN, 2006, p.60) 

Assim, compete aos gestores educacionais repensarem a organização e 

finalidade das formações. É imprescindível a reflexão acerca da formação de 

professores, a compreensão de que o aluno é um ser não fragmentado possibilita 

que o professor reconheça suas dificuldades, mas também suas potencialidades, e o 

trabalho pedagógico partirá daquilo que o indivíduo já tem e não daquilo que ele não 

tem domínio ainda, a busca por apoio será constante e necessária. Ainda de acordo 

com Mantoan (2006), o compromisso deve ser firmado em uma relação de mão 

dupla, entre o profissional e os demais gestores do espaço educativo: 

[...] comprometidos com a qualidade do ensino que, nessa perspectiva, 
devem assegurar que sejam aptos a elaborar e a implantar novas propostas 
e práticas de ensino para responder às características de seus alunos, 
incluindo aquelas evidenciadas pelos alunos com necessidades 
educacionais especiais. (MANTOAN, 2006, p.57) 

Compreende-se assim, que a formação continuada faz parte do processo de 

desenvolvimento profissional docente, e acontece diariamente e progressivamente, 

uma vez que as demandas surgem com uma velocidade muito grande. Nesse 

sentido Mantoan (2006) aponta que: 
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[...] é preciso atentar para que seus profissionais sejam capacitados para 
atuar no sistema regular de ensino junto às escolas, uma prática que eles 
não carregam como herança e, portanto, tem de ser objeto de formação 
continuada, prevendo que sua intervenção, no âmbito das escolas, esteja 
assentada em práticas de  ensino a serem desenvolvidas com esses alunos 
em turmas do  ensino  regular. Ainda entre outras possíveis atribuições, 
precisam reorientar seu conhecimento e sua prática para atuar em cargos 
administrativos em diversos órgãos dos sistemas públicos de ensino, a fim 
de construir políticas de educação para todos, além de realizar atividades 
de assessoria e acompanhamento de planejamento e de implantação de 
políticas educacionais públicas que visem a atender com qualidade as 
demandas desses alunos. (MANTOAN, 2006, p. 68) 

As políticas educacionais precisam ser compreendidas e aplicadas não 

somente de forma administrativa dentro das escolas, elas necessitam ser de 

conhecimento também do professor, estarem presentes na sua prática pedagógica, 

e acima de tudo serem elaboradas a partir das necessidades: dos alunos e dos 

profissionais que atuam na educação. 

A Formação Continuada deve tentar modificar a situação de ensino-
aprendizagem nas escolas e, por isso, deve emanar das necessidades 
sentidas pelos próprios professores e focar as situações cotidianas que eles 
vivem junto aos alunos. Por outro lado, alguns estudos indicam que centrar 
tanta atenção na figura do professor pode impedir e/ou levar ao fracasso a 
implementação de propostas mais sistêmicas, que focam a organização da 
escola como um todo, as quais são percebidas como mais importantes do 
que as questões pessoais dos docentes. GUSKEY e HUBERMAN (1995). 

É necessário frisar que a melhor abordagem para a Formação Continuada é 

aquela que tem em vista que a mudança não ocorre de maneira instantânea e em 

curto prazo, mas de maneira gradual e paulatina, uma vez que nenhum 

conhecimento é construído de maneira instantânea, qualquer outro entendimento 

desse processo traria as justificativas apresentadas no presente estudo a um 

discurso falido e fracassado. Neste contexto de considerações, a formação 

continuada precisa possibilitar aos profissionais que atuam na educação a reflexão e 

a (re) construção contínuas e permanentes de suas concepções e práticas 

educativas, tendo como foco as especificidades do trabalho docente nesta fase 

educacional e as diferentes linguagens utilizadas pelo aluno para o 

autoconhecimento e do meio no qual está inserido. 

Assim, a formação Continuada contempla a busca pela melhoria do sistema 

de ensino e principalmente o atendimento qualitativo de todos os indivíduos 

pertencentes ao contexto educacional, resume-se, portanto, numa etapa importante 

da prática docente, uma vez que o trabalho do professor contribuirá para a garantia 

de uma educação para a vida.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa e realização deste trabalho foram de extrema gratificação, uma 

vez que foi possível conhecer melhor sobre os alunos com TEA e também destacar 

o quão significativa pode ser a Tecnologia enquanto ferramenta que possibilita a 

aprendizagem deste estudante. 

Assim, de acordo com os objetivos elencados no princípio do estudo, 

conclui-se que os estudantes com autismo têm uma característica marcante que é a 

dificuldade em interagir com as pessoas. Em decorrência disto, as áreas da 

comunicação, e consequentemente do aprendizado, ficam defasadas. Com esta 

pesquisa, pôde-se aprofundar nas discussões sobre a Tecnologia assim como a 

Tecnologia Assistiva dentro do contexto educacional não somente de 

responsabilidade do Professor da sala de recursos, mas sim do docente que recebe 

em sua sala de aula um aluno com deficiência e necessita buscar maneiras de 

propiciar uma aprendizagem prazerosa e também significativa a este aluno. 

Afirma-se também que esses estudantes precisam de uma atenção maior 

para se envolverem na atividade. Nesse sentido, o professor necessita realizar 

atividades concretas e significativas, destacando aqui não materiais específicos, 

mas a importância do caminhar das práticas pedagógicas em conjunto com diversas 

estratégias tecnológicas, valendo-se de objetos concretos, desenhos, gravuras, 

software, entre outros, para ensinar e tornar o estudante cada vez mais 

independente. Para isso, o papel do professor na vida do estudante autista é de 

extrema importância, tornando-o autônomo e capaz de realizar atividades desde 

sociais até educacionais. 

Com base na literatura pesquisada, pode-se concluir que a inclusão escolar 

é uma conquista de todos os estudantes que necessitam de um atendimento 

educacional especializado e que o conhecimento por parte dos professores é uma 

ferramenta muito importante nesse processo. 
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OS DESAFIOS DA INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Yara Gislaine Monteiro Uliana 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso é apresentado com uma pesquisa sobre os 

desafios enfrentados pelas crianças com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação ao ingressarem no ensino 

comum, em especial na modalidade da Educação Infantil. Nesse sentido, o presente 

trabalho discute sobre aspectos importantes como a Educação Inclusiva, a 

Educação Infantil enquanto um período de grande importância para o 

desenvolvimento infantil e a formação de professores enquanto elemento 

fundamental para toda e qualquer mudança social/educacional O desenho 

metodológico está caracterizado pela pesquisa bibliográfica documental e os 

resultados apontam que é fundamental a compreensão de instrumentos formativos 

que subsidiem uma melhor prática pedagógica e a inclusão deste público com um 

ensino de qualidade. 

Palavras-chave: Inclusão 1; Educação Infantil ; Ensino 3; Desafio 4.. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Infantil é uma fase extremamente importante para o 

desenvolvimento humano, as primeiras aprendizagens são adquiridas nessa fase e 

permeiam a base educacional para o resto da vida dos pequenos. Assim, os 

profissionais da educação necessitam ter esse olhar apurado e ter a sensibilidade de 

ofertar os meios pedagógicos necessários para o desenvolvimento integral de seus 

alunos. A partir do momento em que a criança recebe estímulo, carinho e atenção, 

seu desenvolvimento é extraordinário e de destaque em meio à sociedade. 

Assim, a Infância um o período da vida de todo o ser humano; é o período 

em que a criança, começa a conhecer o mundo em que vive e que vai assimilar boa 

parte da produção humana, ao lado de seus familiares, amigos, de modo informal, e 

conosco, profissionais da educação, de modo mais sistematizado, organizado. 
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O presente estudo então se trata de uma angústia enquanto educadora 

atuante dentro de uma Instituição de ensino comum que recebeu nos último ano 

muitos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Justifica-se, portanto pela necessidade em aprofundar os 

conhecimentos acerca dos princípios da inclusão dentro dos espaços educativos. 

Uma vez que a escola é um espaço de convivência, interação e promotor de 

aprendizagem, a seguinte prerrogativa se faz necessária: Qual a importância da 

inclusão de dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação dentro dos espaços educativo? 

Assim, a presente pesquisa buscou compreender os desafios enfrentados 

dentro do processo de inclusão social e educacional dos alunos com deficiência 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na 

Educação Infantil do Ensino Comum, com vistas a efetivação desse processo e com 

base nisso promover a reflexão da práxis desse professor. Enquanto contribuições 

secundárias buscou-se conceituar a Escola Inclusiva, destacar a importância da 

Educação Infantil enquanto base percussora da aprendizagem e conceituar como a 

formação de professores pode contribuir para a estruturação de estratégias que 

promovam a Inclusão de crianças com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na Escola Comum ainda no 

período da Educação Infantil. 

A metodologia de pesquisa adotada privilegiou o estudo teórico com 

abordagem e análise bibliográfica documental com enfoque qualitativo, realizando 

leituras em livros, sites como o Scielo e revistas especializadas. Posteriormente à 

pesquisa os dados foram analisados de maneira que buscou-se contemplar o 

objetivo proposto da pesquisa e fornecer instrumentos de reflexão para a práxis 

pedagógica. 
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2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ESCOLA INCLUSIVA 

A efetivação da inserção do aluno com deficiência (seja ela qual for) no 

ensino regular trata-se de um direito fundamental para a dignidade humana e a 

garantia de usufruir do exercício dos direitos humanos, o que em termos de 

educação se traduz numa igualdade de oportunidade.. 

Nesse contexto, González (2003, P. 58) aponta que: 

[...] a inclusão mais do que um juízo de valor é uma forma de melhorar a 
qualidade de vida, onde a educação pode desempenhar um papel 
primordial ao oferecer as mesmas oportunidades e idêntica qualidade dos 
meios a todos (…). Trata-se de dar opções, de lugar, de oferecer recursos e 
de melhorar a oferta educativa em função das necessidades de cada 
indivíduo, sem permitir a exclusão e oferecer como segunda oportunidade a 
integração escolar. (GONZALES, 2003, P.58) 

Assim, a escola se prepara de acordo com aluno que ela recebe, com ou 

sem deficiência. Cada aluno deve ser tratado com sua singularidade, tendo seu 

tempo respeitado e suas necessidades educacionais atendidas, é a presença desse 

aluno que impulsiona a transformação dos sistemas de ensino. Nesse caso, pode-se 

compreender que o encaminhamento pedagógico desta criança é extremamente 

importante para seu desenvolvimento acadêmico e o uso da metodologia aplicada, a 

técnica a ser utilizada e até mesmo conhecimentos não provenientes da área 

educacional certamente farão toda a diferença durante esse processo. 

Sobre a Inclusão, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) – Lei 9.394/96 – aponta que as crianças deficientes devem ser inseridas 

nas escolas, preferencialmente na rede regular de ensino, desde a Educação 

Infantil, que corresponde à faixa etária até 6 anos de idade, sejam os espaços 

creches, pré-escolas ou centros de Educação Infantil. 

A fim de discursar sobre o conceito de Educação Inclusiva, no primeiro 
momento é necessário compreender que a escola no Brasil após a reforma 
educacional, instituída pelo governo federal desde 1990, adquiriu mudanças 
nos vários níveis e modalidades do ensino, passou a ser compreendida 
como um espaço social, no qual se produzem e se transmite saberes que 
devem ser socializados a todos (MICHELS, 2006, P.63). 

Diante dessa premissa, o Ministério da Educação, em seu documento 

aponta que (BRASIL, 2004, P.7), a escola deve ser considerada: 

[...] o espaço no qual se deve favorecer, a todos os cidadãos, o acesso ao 
conhecimento e o desenvolvimento de competências, ou seja, a 
possibilidade de apreensão do conhecimento historicamente produzido pela 
humanidade e de sua utilização no exercício efetivo da cidadania. É no dia a 
dia escolar que crianças e jovens, enquanto atores sociais têm acesso aos 
diferentes conteúdos curriculares, os quais devem ser organizados de forma 
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a efetivar a aprendizagem. Para que este objetivo seja alcançado, a escola 
precisa ser organizada de forma a garantir que cada ação pedagógica 
resulte em uma contribuição para o processo de aprendizagem de cada 
aluno. (BRASIL, 2004, P.7) 

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

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

em que o ambiente escolar, e isso inclui todos os agentes dentro do espaço 

educativo, uma vez que o contexto social dessa criança contempla os funcionários, 

professores, família e amigos, todos indiscriminadamente possuem um papel de 

suma importância na inclusão e acesso desse aluno na escola. 

Segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(CDPD), em seu Art.1º: 

[...] a deficiência é um conceito em evolução e resulta da interação entre 
pessoas com deficiência e as barreiras existentes, devido às atitudes e ao 
ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na 
sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 
(Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência, Art. 1º). 

A escola abarca assim a missão de ajustar-se mediante sua clientela, com 

ou sem deficiência. Cada aluno precisa ser tratado com sua singularidade, tendo seu 

tempo respeitado e suas necessidades educacionais atendidas, é a partir do 

momento que esse aluno existe que ocorre a reflexão sobre a práxis e assim uma 

nova reestruturação das metodologias de ensino. Compreende-se então que o 

currículo escolar não pode ser fechado e rígido, correndo risco de tornar-se 

ineficiente no que se refere ao desenvolvimento do aluno com deficiência para 

interagir no mundo contemporâneo. Há que se definir as habilidades e competências 

que o aluno com deficiência necessita se apropriar, especificando uma área 

determinada e conduzir o aprendizado nessa direção. Dayrell (1996) cita que: 

Apreender a escola como construção social implica assim, compreendê-la, 
no seu fazer cotidiano, onde os sujeitos não são apenas agentes passivos 
diante da estrutura. Ao contrário, trata-se de uma relação em contínua 
construção, de conflitos e negociações em função de circunstâncias 
determinadas. A escola, como espaço sócio-cultural, é entendida, portanto 
como um espaço social próprio, ordenado em dupla dimensão. 
Institucionalmente, por um conjunto de normas e regras, que buscam 
unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos. (DAYRELL, 1996, P.137) 

Assim, objetivando um convívio harmônico entre todos os indivíduos, é 

necessário que nos despojemos de preconceitos e ideias errôneas sobre o processo 

de inclusão. A escola inclusiva de maneira alguma deve ser considerada um lugar 

neutro – e aqui sem pestanejar agrega-se o ensino como forma de aquisição de 
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conhecimento, livre de preconceitos impostos ao longo dos anos por uma sociedade 

que vive em função do mercado; o ensino como emancipação social individual, 

dentro da organização escolar respeitando o tempo limite de cada indivíduo e 

também sua característica/cultura própria, considerando esse indivíduo como um ser 

ativo em seu processo de formação de suas próprias concepções em relação ao 

mundo existente. 

Para Paulo Freire, "ensinar exige compreender que a educação é uma forma 

de intervenção no mundo" (FREIRE, 1999, P.11). O ato de ensinar é, portanto, 

social, político, científico e técnico, refletindo necessidades e expectativas de uma 

escola para todos. 

Diante dessa premissa, a reflexão sobre currículo poderá passar por várias 

indagações: o que se entende por saber, o que é um saber, o saber dos 

professores, o saber ensinar, o saber didático, dentre várias outras questões. 

Contudo, implica, necessariamente, a interação entre sujeitos que têm o mesmo 

objetivo e a opção por um referencial teórico que o sustenta, permitindo uma 

reflexão do seu cotidiano. 

Para Freire (1999), a elaboração do currículo, deve ter sua origem no projeto 

pedagógico da escola dentro da perspectiva inclusiva. A identidade cultural dos 

indivíduos deve ser respeitada, atendendo ao princípio da flexibilização, ou seja, 

possibilita um caminhar próprio objetivando o progresso escolar e viabilizando 

também ao professor diferentes organizações curriculares tais como: disciplinar, 

cumulativa, interdisciplinar e relaciona! Estas segundo Feracine (1990, P.52) 

organizações poderão prever necessidades e mudanças de ações que levem em 

conta os seguintes aspectos: 

A construção de um currículo integrado para todos, como meio de conduzir 
o planejamento e a organização do ensino como benefício da melhoria da 
educação para todos; O compartilhamento de recursos e serviços 
comunitários, integrados à escola, como acesso aos serviços para todos; O 
acesso às tecnologias apropriadas como apoio e complementação para os 
avanços das aprendizagens para todos; O fortalecimento da política 
educacional favorecendo as ações de compromissos e valorização da 
educação para todos. (FERACINE, 1990, P.62) 

É na elaboração do currículo que também se caracteriza o papel 

democrático da escola e a política de inclusão escolar. Martins (2006, p. 149) 

compreende enquanto proposta de inclusão do aluno com deficiência em rede 

regular de ensino: 



 

221 
 

[...] a educação como um recurso que integra o indivíduo ao meio social e 
também lhe proporciona uma maior capacidade de autonomia, e assim, de 
exercer sua cidadania. O princípio fundamental é o de que todas as 21 
pessoas com deficiência devem ter suas necessidades especiais atendidas, 
sendo que no atendimento das diversidades se encontra a democracia. [...] 
é no contexto de luta pela igualdade de oportunidade e de atendimento dos 
direitos sociais que se norteia a proposta de inclusão e se fundamentam os 
princípios da prática inclusiva, a qual almeja a construção da cidadania e da 
democracia. (MARTINS, 2006, P. 149). 

O autor aponta ainda que a educação inclusiva visando à cidadania acarreta 

na construção de valores e virtudes como “altruísmo, justiça, igualdade e 

solidariedade, em relação à autonomia implica na construção de sentimentos como 

a respeito, cooperativismo, a aceitação do outro, a noção de limites e a noção de 

direitos e deveres”. “Escola Inclusiva nessa linha nada mais é do que aquela que 

fornece um ensino com qualidade para todos os alunos, respeitando a diversidade e 

considerando as potencialidades e necessidades de cada um” (BRASIL, 2004). 

Assim, o ensino deve ser organizado de forma a garantir o acesso ao 

conhecimento por meio dos recursos necessários, segundo Michels (2006): 

[...] a partir da concepção de inclusão, a organização escolar sofre 
mudanças e assuntos como a forma de avaliação, adaptações na escola, 
flexibilização curricular e formação profissional passam a ser discutidos pela 
gestão escolar que deve garantir que todas as crianças frequentem a escola 
regular (MICHELS, 2006, P.89). 

Compreende-se desta forma que a escola possa desempenhar funções 

básicas ao seu processo de atuação: socializar seus indivíduos; reunir os estudantes 

em um local específico, e com conhecimentos culturais e científicos selecionados 

ajustados às novas necessidades de ambos que correspondam às normas e 

condutas legalmente impostas pela sociedade mais ampla. Portanto, para que haja 

um convívio harmônico entre todos os indivíduos, é necessário que nos despojemos 

de preconceitos e ideias errôneas sobre o processo de inclusão. Obter informações 

é o primeiro passo para a quebra de paradigmas, assim, a reflexão obtida a partir 

deste estudo contribuirá para a abertura de espaços e diálogos sobre este processo 

que é urgente e inadiável. 
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3 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL ENQUANTO BASE 

PERCUSSORA DA APRENDIZAGEM 

O jogo é para a criança o “princípio da atividade intrínseca a sua natureza”, é 

A Educação Infantil é sem dúvida algo encantador, trata-se de uma fase escolar que 

permite uma vasta exploração de mundo de inúmeras formas, fase essa de suma 

importância no desenvolvimento do homem; aqui cabe um parênteses sobre o real 

papel dos educadores, pois, é necessário envolvimento do mesmo nesse processo, 

uma vez que ele pode contribuir ou não para que a criança alcance longos voos. 

Também é importante destacar como é magnífica a capacidade de aprendizado das 

crianças nessa fase, sua pureza, receptividade e carinho, atrelados a um ensino que 

impulsione o desenvolvimento de diversas habilidades (motor, social, cognitivo e 

emocional) pode verdadeiramente contribuir para a escrita de suas histórias. 

É relevante versar que desde o nascimento as crianças convivem com os 

adultos, é com eles que ocorrem os primeiros aprendizados: códigos culturais, 

maneiras de se relacionar. Nesse contexto, pode-se salientar que grande parte das 

condutas humanas são frutos da convivência com seus pares. Assim, temos a 

família como a primeira sociedade da criança, sua relação principalmente com a 

mãe caracteriza fundamental importância para definir suas relações com os outros. 

Diante desse contexto, podemos verificar o quanto as relações já trazidas 

pela criança também se constitui quanto conhecimento, Hermida (2007) aponta que: 

A partir das interações que estabelece com pessoas próximas, a criança 
constrói o conhecimento. A família, primeiro espaço de convivência do ser 
humano, é um ponto de referência fundamental para a criança pequena, 
onde se aprende e se incorporam valores éticos, onde são vivenciadas 
experiências carregadas de significados afetivos, representações, juízos e 
expectativas. (HERMIDA 2007, P. 85). 

Partindo desse pressuposto, a Educação Infantil torna-se necessária com 

fins de acrescentar os conhecimentos que essa criança recebe da família. Aqui entra 

a escola com a função de propiciar um espaço em que a criança se desenvolva, 

levando em consideração cada fase peculiar de sua vida lhe oferecendo suporte e 

estímulos. Sobre esse aspecto, temos a reflexão de Bujes (2001): 

[...] a educação infantil precisa ser muito mais qualificada. Ela deve incluir o 
acolhimento, a segurança, o lugar para a emoção, para o gosto, para o 
desenvolvimento da sensibilidade; não podendo deixar de lado o 
desenvolvimento das habilidades sociais, nem o domínio do espaço e do 
corpo e das modalidades expressivas; deve privilegiar o lugar para a 
curiosidade e o desafio. (BUJES 2001, P. 21 apud HERMIDA, 2007, P. 227) 
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Faz-se necessário depreender que um ambiente promissor ao crescimento 

na Educação Infantil é de suma importância para o desenvolvimento desta criança, o 

professor nesse processo muitas vezes passa a ser visto pelos pequenos com tal 

naturalidade como se fosse um membro da família. Assim, compreende-se que o 

encaminhamento em sala está além do cuidar; o educador aborda metodologias e 

estratégias a fim de trabalhar com jogos e brincadeiras no ensino de seus alunos, 

possibilitando seu desenvolvimento satisfatório e livre. 

Atenção, bons estímulos e carinho também complementam a formação 

dessa criança, seu desenvolvimento é alavancado. Nesse sentido, Robert Fulghum 

salienta a educação formalizada e sua importância nos anos iniciais da infância: 

Tudo que eu precisava, mesmo, saber sobre como viver, o que fazer e 
como ser aprendi no jardim de infância. A sabedoria não estava no topo da 
montanha mais alta, no último ano de um curso superior, mas sim no tanque 
de areia do pátio da escolinha maternal. (ROBERT FULGHUM, 2004 P. 16). 

Nesse sentido, é na escola, dentro das salas de Educação Infantil que a 

criança estabelece os primeiros relacionamentos com outras crianças, por meio das 

atividades propostas em sala elas também aprendem a conviver com seus pares, 

partilhar, dividir, cooperar; são elementos vivenciados que lhes serão úteis por toda 

a sua vida. 

Pineau (1996) aponta que a escola deve ser vista e entendida como uma 

construção social, como um produto da modernidade, é preciso entendê-la em sua 

totalidade, em sua profunda fusão com o mundo externo, e não apenas como mais 

um lugar de acontecimentos isolados na paisagem urbana, uma construção 

moderna, uma metáfora do progresso de uma sociedade constituída de seus 

próprios signos, significados e produções. 

Para que a escola possa cumprir com suas atribuições e funções é 

importante que haja um processo de identificação com os avanços produzidos pela 

sociedade, a escola deve responder a esses avanços por meio de formas renovadas 

de métodos, de programas e de organização didático-pedagógica. 

Apreender a escola como construção social implica assim, compreendê-la, 
no seu fazer cotidiano, onde os sujeitos não são apenas agentes passivos 
diante da estrutura. Ao contrário, trata-se de uma relação em contínua 
construção, de conflitos e negociações em função de circunstâncias 
determinadas. A escola, como espaço sócio-cultural, é entendida, portanto 
como um espaço social próprio, ordenado em dupla dimensão. 
Institucionalmente, por um conjunto de normas e regras, que buscam 
unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos. (DAYRELL, 1996, p.137) 
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Assim, é dentro dos espaços educativos que acontecerão o amadurecimento 

e aprimoramento das aprendizagens do indivíduo, essenciais para o seu 

desenvolvimento. Para Vigotski, é com o convívio escolar que os alunos 

desenvolverão as “funções psicológicas superiores”. 

A criança nasce apenas com as funções psicológicas elementares e a partir 
do aprendizado da cultura, estas funções transformam-se em funções 
psicológicas superiores, sendo estas o controle consciente do 
comportamento, a ação intencional e a liberdade do indivíduo em relação às 
características do momento e do espaço presente. O desenvolvimento do 
psiquismo humano é sempre mediado pelo outro que indica, delimita e 
atribui significados à realidade. Dessa forma membros imaturos da espécie 
humana vão aos poucos se apropriando dos modos de funcionamento 
psicológicos, comportamento e cultura.(COELHO & PISONI, 2012, p.145) 

Vygotsky desenvolve o conceito de Funções Psicológicas Superiores, 

também chamadas de processos psicológicos superiores, funções características do 

ser humano. As Funções Psicológicas Superiores são aquelas que caracterizam o 

funcionamento psicológico tipicamente humano: Controle consciente do 

comportamento, atenção e lembrança voluntária, memorização ativa, pensamento 

abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento (VIGOTSKI, 1984). 

As funções psicológicas superiores são construídas ao longo da história 

social do homem em sua relação com o mundo. Assim, as funções psicológicas 

superiores referem-se a processos voluntários, ações conscientes, mecanismos 

intencionais e dependem de processos de aprendizagem. A linguagem, sistema 

simbólico dos grupos humanos, representa um salto qualitativo na evolução da 

espécie. É ela que fornece os conceitos, as formas de organização do real, a 

mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. É por meio dela que as 

funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas. 

Sendo assim, sociedades e culturas diferentes produzem estruturas diferenciadas. 

(OLIVEIRA, 1997) 

Sendo assim, é pela aprendizagem nas relações com o outro que 

construímos os conhecimentos que nos permitem nosso desenvolvimento mental. 

Eis aqui a grande importância da inclusão dos alunos com deficiência no ensino 

regular, a convivência com seus pares possibilita o amadurecimento e apropriação 

de habilidades que sozinhas não conseguiriam desenvolver. A aprendizagem nesta 

vertente está associada aos conhecimentos que ele aprimora a partir daquilo que já 

conhece, partindo da sua realidade para um contexto mais amplo. Todo aluno já 
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possui certa bagagem de conhecimentos ao adentrar na escola, compete a esta 

aprimorara esses conhecimentos. 

A cultura faz parte importante também do processo de aprendizagem. 

Vigotski (1984) aponta claramente que o meio interfere nos processos de aquisição 

do conhecimento do indivíduo. Para Brachann (2005, P.27), “a possibilidade que o 

ser humano tem de assimilar os sistemas simbólicos, num processo de construção, 

o faz mediar suas relações com o meio social, tendo como base às experiências 

curriculares um fator de destaque para as construções pessoais”. 

Nessa abordagem, Burnham (1989 apud SAVIANI, 1994, P.81): 

É a escola a instituição responsável pelo desenvolvimento das estruturas 
cognitivas (no nível de produção social do conhecimento) necessárias à 
preservação e renovação da cultura. É a escola que coloca a dispor dos 
alunos diferentes quadros de referência para a leitura do mundo, através 
dos conteúdos, métodos e relações sociais, ou seja, tanto por meio do 
currículo formal como do oculto, permitindo que se dê, então, o processo 
dialético da construção-reconstrução do conhecimento. 

Nesse sentido, o professor é o principal mediador desse processo, o pensar 

em práticas pedagógicas que desenvolvam as potencialidades dos alunos é 

fundamental. Pra Vigotski (1984) é por meio do direcionamento das ações desse 

professor que o aluno passa a realizar ações concretas, ou seja estabelecer uma 

relação entre o saber e o fazer, avançando as etapas de desenvolvimento, saindo do 

desenvolvimento real para o proximal ou potencial: 

[...] o desenvolvimento real que se refere àquelas conquistas que já são 
consolidadas na criança, aquelas capacidades ou funções que realiza 
sozinha sem auxilio de outro indivíduo. Habitualmente costuma-se avaliar a 
criança somente neste nível, ou seja, somente o que ela já é capaz de 
realizar. Já o desenvolvimento potencial se refere àquilo que a criança pode 
realizar com auxilio de outro indivíduo. Neste caso as experiências são 
muito importantes, pois ele aprende através do diálogo, colaboração, 
imitação... A distância entre os dois níveis de desenvolvimentos chamamos 
de zona de desenvolvimento potencial ou proximal, o período que a criança 
fica utilizando um ‘apoio’ até que seja capaz de realizar determinada 
atividade sozinha. Por isso Vigotsky afirma que “aquilo que é zona de 
desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real 
amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, 
ela será capaz de fazer sozinha amanhã” (VIGOTSKY, 1984, p. 98). 

No processo de conhecimento é preciso considerar a presença do outro que 

conhece, e do outro como sujeito, e de algo a ser conhecido – o objeto. Entre sujeito 

e objeto do conhecimento estabelecem-se relações que requerem um elemento 

mediador: o professor. Ambos exigem para a sua realização com instrumentos que 

atuam com mediadores na relação sujeito/objeto. 
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Na perspectiva da Educação Infantil, é essencial que o professor conheça a 

fundo o período em que o aluno se encontra em desenvolvimento, uma vez que 

essa análise lhe permitirá estabelecer ações pedagógicas que venham de encontro 

com as necessidades deste aluno, ou seja, o desenvolvimento de ações concretas 

que o mesmo já está a um passo de conseguir sozinho. Compreende-se também 

que é necessária toda uma intencionalidade calculada e transmitida pelas ações, um 

planejamento intencional e consciente, levando em conta as diferenças individuais 

dos alunos, suas possibilidades de aprender e de se relacionar ativamente com 

outros alunos existentes na sala de aula e com os objetos da cultura, tais como a 

escrita e a leitura. 
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4 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Atualmente percebe-se que os profissionais do ensino são mais cobrados, 

elas derivam desde a eficácia do seu trabalho, e exigências quanto a uma formação 

mais sólida e representada por títulos acadêmicos. Nascem então propostas que 

reclamam do professor, sua atuação em sala de aula, postura e conhecimento 

transmitido ao alunado; contudo frequentemente é convidado a ver a sua profissão 

como algo a ser zelado e adubado com muito preparo teórico. 

Faz-se necessário que o professor tenha consciência do seu papel social 

para que possa ajudar o aluno a compreender a sociedade em que está inserido e a 

complexidade do conhecimento que se pretende adquirir, esta é a ponte que a 

profissão pode desempenhar, tendo como meta principal uma aprendizagem voltada 

para resolver ou minimizar os problemas que a vida nesta sociedade irá apresentá-

lo, possibilitando o desenvolvimento de uma visão crítico-reflexiva das coisas que se 

apresentarão ao longo da vida, com isso ele terá a possibilidade de compreender e 

interpretar os problemas que emergem no cotidiano. 

Visto que o objetivo do presente estudo não se detém a discursar sobre a 

função do educador, mas sim na necessidade latente da aquisição de uma gama de 

conhecimentos teóricos que norteiem e sustentem um bom trabalho pedagógico. 

Para Libâneo a formação continuada tem a seguinte definição: 

[...] a formação continuada pode possibilitar a reflexividade e a mudança 
nas práticas docentes, ajudando os professores a tomarem consciência das 
suas dificuldades, compreendendo-as e elaborando formas de enfrentá-las. 
De fato, não basta saber sobre as dificuldades da profissão, é preciso 
refletir sobre elas e buscar soluções, de preferência, mediante ações 
coletivas. (LIBÂNEO, 2004, P.45). 

Após a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em 

Jomtien/Tailândia, no ano de 1990, acentuaram-se as discussões acerca da 

formação de educadores para atuarem na educação de todos, promotores de 

inclusão e escolarização que atendesse as necessidades das pessoas com 

dificuldades de aprendizagem. 

O ato de ensinar é composto por uma gama de elementos essenciais para 

sua efetivação: competência técnico-pedagógica; domínio do conhecimento a ser 

socializado; conhecimento acerca de como se dá o processo de 

ensino/aprendizagem; intencionalidade pedagógica; planejamento; competência 

para identificar e corresponder às especificidades educacionais dos alunos. 
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É necessária uma nova organização do sistema educacional, a fim de que 

se cumpra a real inclusão das pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na escola regular. A adequação 

ou flexibilização do currículo, com modificação das formas de ensino, metodologias 

e avaliação se fazem extremamente necessários; assim como o desenvolvimento de 

estratégias que promovam trabalhos em grupos na sala de aula. Para os 

educadores de uma maneira geral torna-se um grande desafio, uma vez que para 

que a Inclusão ocorra deve-se garantir o desenvolvimento integral do indivíduo, não 

somente o de sua aprendizagem. 

Aqui, se agrega a responsabilidade não só do professor e sim de todos os 

indivíduos que permeiam o processo educativo, nesse sentido Alves (2009) aponta 

que: 

[...] o importante não é só capacitar o professor, mas também toda a equipe 
de funcionários desta escola, já que o indivíduo não estará apenas dentro 
da sala de aula. Alguém tem por obrigação treinar estes profissionais. Não 
adiante cobrar sem dar subsídios suficientes para uma boa adaptação deste 
indivíduo na escola. Esta preparação, com todos os profissionais serve para 
promover o progresso no sentido do estabelecimento de escolas inclusivas. 
(ALVES, 2009, P.45,46) 

Independente de quaisquer atribuições, o professor ocupa um papel 

fundamental na escola, é por meio das suas atitudes que acontecerão as situações 

de ensino, assim como sua maneira de agir influenciará o processo de interação do 

aluno com necessidades educativas especiais com seus pares e vice e versa. 

Assim, torna-se essencial uma releitura do papel do professor, ele necessita 

contribuir para o rompimento de paradigmas e servir de apoio para as constantes 

mudanças educacionais, possibilitando um ambiente inclusivo com qualidade. 

De acordo com Machado (2006), o conceito de professor precisa ser 

compreendido como: 

[...] promotor do ambiente de aprendizagem inclusiva. Será ele o 
profissional que poderá reger com maestria toda a abordagem que prima 
pela qualidade do desenvolvimento humano, desde que esteja realmente 
sensibilizado para tais questões”( MACHADO,2006, P.54) 

Refletir acerca das premissas apresentadas implica automaticamente a 

analisar a temática da formação de professores, é necessário contudo, um esforço 

conjunto tanto por parte dos docentes na busca por conhecimento que contribua 

para o seu trabalho e pelo Poder Público que forneça subsídios de incentivo, 

investimento e reconhecimento para a formação de professores. 
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Ainda sobre o conceito de professor dentro do processo de inclusão, Sassaki  

(2003) discursa que: 

[...] é reconhecer os princípios educacionais inclusivos, os quais se pautam 
na colaboração e cooperação, na autonomia intelectual e social, na 
aprendizagem ativa, no senso de pertencer, no padrão de excelência, em 
novos papéis e responsabilidades, entre outros. (SASSAKI, 2003, P. 01) 

Conforme explicita o autor, é preciso de haja uma releitura do papel social 

deste professor por ele mesmo. A formação transcende assim o caráter instrumental, 

passa a existir o exercício da reflexão, a melhoria das suas práticas por meio do 

conhecimento, o sujeito passa a ser seu objeto de investigação e os mecanismos 

para que se possa contemplar a aprendizagem do mesmo. O pilar que subsidia esse 

trabalho é a escola inclusiva, um ambiente em que todos possuem capacidade de 

aprender; a proposta da escola necessita contemplar um sistema de ensino que 

promova a aprendizagem atendendo a diversidade de seus alunos. 

É por meio do ganho de novos conhecimentos que o profissional dá um salto 

qualitativo no seu fazer pedagógico, é neste ponto que a teoria subsidia a prática, 

pois, por meio de novos saberes torna-se capaz de realizar um trabalho 

diferenciado. Mantoan (2006) ressalta a importância do plano de formação bem 

estruturado para que possa ir ao encontro das necessidades dos professores, pois 

cita que: 

[...] todo plano de formação deve servir para que os professores se tornem 
aptos ao ensino de toda a demanda escolar. Dessa forma, seu 
conhecimento deve ultrapassar a aceitação de que a classe comum é, para 
os alunos com necessidades educacionais especiais, um mero espaço de 
socialização. (MANTOAN, 2006, p.60) 

Assim, compete aos gestores educacionais repensarem a organização e 

finalidade das formações. É imprescindível a reflexão acerca da formação de 

professores, somente com a concepção de inclusão é que o educador 

compreenderá seu aluno de maneira totalitária, suas dificuldades, mas também suas 

potencialidades, a busca por apoio será constante e necessária. Ainda de acordo 

com Mantoan (2006), o compromisso deve ser firmado em uma relação de mão 

dupla, entre o profissional e os demais gestores do espaço educativo: 

[...] comprometidos com a qualidade do ensino que, nessa perspectiva, 
devem assegurar que sejam aptos a elaborar e a implantar novas propostas 
e práticas de ensino para responder às características de seus alunos, 
incluindo aquelas evidenciadas pelos alunos com necessidades 
educacionais especiais.(MANTOAN, 2006, P.57) 
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Discursar sobre a formação no âmbito do processo de desenvolvimento 

profissional docente é produto do entendimento de que a formação continuada se 

processa como algo dinâmico, que acontece todos os dias com as novas 

experiências e demandas que chegam na escola. Nesse sentido Mantoan (2006) 

aponta que: 

[...] é preciso atentar para que seus profissionais sejam capacitados para 
atuar no sistema regular de ensino junto às escolas, uma prática que eles 
não carregam como herança e, portanto, tem de ser objeto de formação 
continuada, prevendo que sua intervenção, no âmbito das escolas, esteja 
assentada em práticas de ensino a serem desenvolvidas com esses alunos 
em turmas do ensino regular. Ainda entre outras possíveis atribuições, 
precisam reorientar seu conhecimento e sua prática para atuar em cargos 
administrativos em diversos órgãos dos sistemas públicos de ensino, a fim 
de construir políticas de educação para todos, além de realizar atividades 
de assessoria e acompanhamento de planejamento e de implantação de 
políticas educacionais públicas que visem a atender com qualidade as 
demandas desses alunos. (MANTOAN, 2006, P. 68) 

As políticas educacionais precisam ser compreendidas e aplicadas não 

somente de forma administrativa dentro das escolas, elas necessitam ser de 

conhecimento também do professor, estarem presentes na sua prática pedagógica, 

e acima de tudo serem elaboradas a partir das necessidades: dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação e dos profissionais que atuam na educação. 

Os autores Guskey e Huberman (1995) salientam que, apesar dessa 

crescente consciência do papel renovador da formação continuada, a literatura 

existente sobre a temática aponta limites e problemas, demonstrando tentativas de 

encontrar soluções aceitáveis. Sob este fundo, inúmeras propostas acerca de quais 

devem ser os objetivos da Formação Continuada – e de como deve ser conduzida – 

emergem, umas colidindo com outras, seus estudos apontam que: 

A Formação Continuada deve tentar modificar a situação de ensino- 
aprendizagem nas escolas e, por isso, deve emanar das necessidades 
sentidas pelos próprios professores e focar as situações cotidianas que eles 
vivem junto aos alunos. Por outro lado, alguns estudos indicam que centrar 
tanta atenção na figura do professor pode impedir e/ou levar ao fracasso a 
implementação de propostas mais sistêmicas, que focam a organização da 
escola como um todo, as quais são percebidas como mais importantes do 
que as questões pessoais dos docentes. GUSKEY e HUBERMAN (1995). 

É necessário frisar que a melhor abordagem para a Formação Continuada é 

aquela que tem em vista que a mudança não ocorre de maneira instantânea e em 

curto prazo, mas de maneira gradual e paulatina, uma vez que nenhum 

conhecimento é construído de maneira instantânea, qualquer outro entendimento 
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desse processo traria as justificativas apresentadas no presente estudo a um 

discurso falido e fracassado. Neste contexto de considerações, a formação 

continuada precisa possibilitar aos profissionais que atuam na Educação Infantil a 

reflexão e a (re)construção contínuas e permanentes de suas concepções e práticas 

educativas, tendo como foco as especificidades do trabalho docente nesta fase 

educacional e as diferentes linguagens utilizadas pelo aluno para o 

autoconhecimento e do meio no qual esta inserido. 

Assim, torna-se crucial repensar a atuação docente além do exercício da 

sala de aula, ela não deve pautar-se nas burocracias de preenchimento de fichas e 

demais afins. Contudo é preciso, compreender que a formação continuada é uma 

etapa atitudinal e procedimental da prática docente, que objetiva à melhoria do 

ensino e o rompimento de uma “visão de mundo” estagnada. O seu trabalho 

contribuirá para a garantia de uma educação para a vida. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao realizar esta pesquisa foi possível compreender em teoria o trabalho 

pedagógico desenvolvido pelo profissional docente, principalmente sobre a sua 

responsabilidade social em aprofundar-se em conhecimentos que subsidiem a sua 

prática pedagógica. 

Além da motivação pela temática discorrida, a escolha por este tema deu-se 

a partir da experiência vivenciada no dia a dia enquanto profissionais atuantes em 

instituições do ensino comum que cada vez mais vem recebendo um maior número 

de matrículas de alunos com deficiência, na busca por metodologias ou práticas 

pedagógicas que não somente promovam a inclusão escolar desses alunos e sim a 

inclusão social. 

Foi apresentado no decorrer da pesquisa observar que a educação tem se 

tornado cada dia mais valorizada pela sociedade, ao mesmo tempo em que a 

inclusão vem sendo cada vez mais implantada em escolas na rede de ensino regular 

e que necessita se expandir para fora do convívio escolar. Concedendo aos 

educandos, independente de qualquer comprometimento ou limitação, 

oportunidades enriquecedoras dentro e fora do ambiente escolar. A educação deve 

oportunizar conhecimentos além dos acadêmicos, ela também abarca 

conhecimentos para a vida. A formação de professores concede aos profissionais 

uma gama maior de conhecimentos que os tornam facilitadores desse processo. 

Conclui-se assim que o processo de aquisição de novos conhecimentos 

acadêmicos esta atrelado a um conjunto de mudanças por parte das pessoas e das 

instituições educativas, dentre eles a existência de um ambiente harmônico e uma 

relação afetiva construída com os alunos. 

A formação continuada de professores deve ser compreendida como algo 

essencial para a promoção de desenvolvimento, não somente dos alunos ela 

contribui também para um melhor aprendizado dos profissionais que os atendem, é 

por meio da releitura das situações vivenciadas dentro da escola e das novas 

demandas que surgem cotidianamente que se faz necessário buscarem por meio do 

conhecimento respostas que subsidiem o trabalho pedagógico e que promovam uma 

reestrutura que venha de encontro com o novo. 

É possível crer em uma mudança cognitiva fundamental na compreensão do 

homem como um ser mutável, em permanente e incessante processo de 
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conscientização dos seus saberes e disposto a expandir seus conhecimentos, neste 

contexto entra o mediador, representado pela figura do professor, fazendo a ligação 

entre o mediado e a realidade que os cerca. 

Não são tão simples como parecem às práticas teóricas e também não se 

dão de forma integral, em alguns momentos de relação educando X educador, a 

própria história de vida, faz do educador soberano do saber pleno e do educando um 

simples ouvinte, ou seja, um verdadeiro celeiro de informações. Porém, em outros 

momentos, o ensino-aprendizagem ocorre num ir e vir de conhecimentos, por meio 

de falas, conversas, práticas, reconhecendo problemas e sugerindo hipóteses, 

ensaiando ideias e indicando conexões, ultrapassando o aqui e agora, 

experimentando princípios e preceitos que favorecem a sua base, estabelecendo 

entre eles uma atmosfera equilibrada em que ambos aprendem e constatam muitas 

coisas. 

A pedagogia que Paulo Freire (1993) recomenda é marcada pelo saber 

pedagógico reflexivo e transformador. Nesta proposta, a educação procura favorecer 

o método da conversão coletiva, ou seja, da transformação social; portanto, para 

Freire (1998), ser professor demanda estar constantemente comprometido com as 

práticas sociais. Neste sentido, deve sempre existir no professor um ser que vai 

muito além do profissional, deve haver envolvimento, amor, afeição, como 

sustentáculos no processo ensino-aprendizagem. 

Portanto, percebe-se a importância das ações de ensinar e aprender e que 

as mesmas não são tão somente atividades escolares, mas sim ações que 

acontecem durante toda a nossa existência, pois sempre haverá entre os que 

aprendem e o objeto a ser aprendido um mediador, um educador, ou seja, o 

professor propriamente dito. É ele, o professor, quem prepara seu aluno para a vida; 

quem se compromete em potencializar neste, inúmeras habilidades e competências; 

enfrentando desafios para que seu alunado entenda o mundo e se torne parte dele 

como um sujeito crítico e capaz. Ao adentrar em uma sala de aula, os professores 

não estão munidos apenas de conteúdos a serem ensinados, mas sim muita 

criatividade e estratégias para atingirem seus objetivos propostos e para isso fazem 

uso do seu jeito de ser, empenhando-se e oferecendo o seu melhor em troca de 

resultados, que se transformam em aprendizados. 
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