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A área da Educação, assim como outras tantas,
não será mais a mesma após as mudanças trazidas
pela pandemia do Covid. Projetos de lei engavetados
por tantas legislaturas, hoje são imprescindíveis para a
retomada do processo educacional seja presencial nos
moldes da escola formal, seja on-line no formato EAD,
seja no chamado “home school”, escola em casa com
aulas ministradas pelos próprios pais. Fato é que as
mudanças que a nova geração necessita não podem
mais ser negligenciadas, nem varridas para baixo das
bancadas congressistas. Os danos causados nos
educandos durante o último ano e meio, além do que
ainda tem por vir, exigirá muito esforço da sociedade
como um todo, afinal, como preceituam os artigos 3º e
4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, entre
outros, estes são “pessoas em desenvolvimento” e
todos os cuidados para com eles são responsabilidade
de todos. A conta não pode e não deve chegar apenas
para o corpo docente. Familiares e governo precisam
se entender enquanto parceiros na formação
educacional destes que já são os novos cidadãos
brasileiros de um futuro bem próximo.
Eliane Limonge Duri, Psicóloga e Advogada.
Mestre em Função Social do Direito pela Faculdade
Autônoma de Direito - FADISP
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LEGISLAÇÃO VIGENTE: A INCLUSÃO DA
CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA VISUAL E O
PAPEL DO EDUCADOR
Rita Maria Araujo Rodrigues

Todo conhecimento [...] deve
conter
um
mínimo
de
contrassenso, como os antigos
padrões de tapetes ou frisos
ornamentais, onde sempre se
pode descobrir, nalgum ponto,
um desvio insignificante de seu
curso
normal.
Em
outras
palavras: o decisivo não é o
prosseguimento, mas o salto que
se dá em cada um deles.
(Walter Benjamin)
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo discutir as implicações
e os tramites legais ao qual surgiram as Leis , qual o
papel do educador na formação do educando e como a
criança com deficiência visual pode ter acesso ao
currículo sem prejuizo. Uma aprendizagem significativa
que garanta a qualidade do ensino e o direito de estar
junto aos seus pares. Tornar este direito legitimo do
cidadão seja, na escola, na sociedade como um todo.
Segundo ( MONTOAN, 2006), “ A inclusão escolar está
articulada a movimentos sociais mais amplos, que
exigem maior igualdade e mecanismos mais
Rita Maria Araujo Rodrigues
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equitativos no acesso a bens e serviços”. No que tange
a garantir esta o acesso e permanência. Novas
metodologias devem ser pensadas. Neste sentido
busca – se garantir que o direito da criança com
necessidades especiais seja garantido com qualidade
e igualdade de oportunidades. A legislação em vigor
vem tornar possível o acesso e permanencia das
pessoas em toda esfera pública. Visando uma melhor
qualidade de ensino a formação do educador é uma
das metas da educação pois, para que todos tenham
acesso ao currículo os profissionais devem ter
conhecimentos
especificos
atrelados
aos
conhecimentos pedagógicos. Considerando que a
criança com deficiência visual precisa de maior
envolvimento por parte de educadores, pais e
famíliares para despertar o desejo neste educando e
recursos que os levem a estruturar seus conceitos e
professores que em sua prática pedagógica despertem
o interesse do aluno levando-o a concretização de
conceitos no processo educativo.
Palavras-chave: Deficiência Visual, Legislação,
Família, Educação.

ABSTRACT
This paper aims to discuss the implications and legal
procedures to which the Laws have emerged, the role
of the educator in the education of the student and how
the child with visual impairment can access the
curriculum without prejudice. Meaningful learning that
guarantees the quality of teaching and the right to be
Rita Maria Araujo Rodrigues

6

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 30, n. 7, p. 1-139, jul. 2021

with your peers. To make this right of the citizen
legitimate, in school, in society as a whole. According to
MONTOAN (2006), "School inclusion is articulated to
broader social movements that demand greater equality
and more equitable mechanisms for access to goods
and services." As far as guaranteeing this access and
permanence. New methodologies should be
considered. In this sense, it is sought to guarantee that
the right of the child with special needs is guaranteed
with quality and equal opportunities. The legislation in
force makes it possible to access and remain in all
public spheres. Aiming for a better quality of education,
the education of the educator is one of the goals of
education, because for all to have access to the
curriculum professionals must have specific knowledge
linked to the pedagogical knowledge. Considering that
the visually impaired child needs more involvement by
educators, parents and family members to arouse the
desire in this student and resources that will lead them
to structure their concepts and teachers that in their
pedagogical practice arouse the interest of the student
taking him to Concretization of concepts in the
educational process.
Key-words: Legislation, Deficient Visual, Family,
Educator.

1 INTRODUÇÃO
O

presente

trabalho

intitulado

“Legislação

vigente e a inclusão da criança com deficiência visual

Rita Maria Araujo Rodrigues
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na escola e o papel do educador, tem como foco
principal orientar o trabalho docente com novas
metodologias que englobem tanto o pedagógico quanto
a formação do sujeito que está relacionado as vivências
e convivências sociais. Sobre a legislação em vigor
especialmente no tocante do percurso a que se refere
a Inclusão de pessoas com necessidades especiais
explanando sobre os aspectos ao qual envolve o direito
das pessoas com Deficiências.
O primeiro capítulo relata de forma breve o
histórico e a organização que se fez necessária para
que as inclusões das pessoas com necessidades
especiais tivessem seus direitos garantidos em lei e
não ficassem segregadas ao seio familiar, sem ao
menos um tratamento adequado as condições a que
estas estavam ou estão submetidas devido a questões
sociais e econômicas, levadas a margem de exclusão
e também de preconceito sobre sua condição física/
psíquica/ Visual/ Intelectual.
O segundo capitulo está divido em capítulos
subsequentes ao qual dialoga com a Legislação
vigente as formas que legitimam e sustentam o direito

Rita Maria Araujo Rodrigues
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das pessoas com necessidades especiais garantindo
que as mesmas usufruam de seus diretos legais.
A análise da Legislação tem como foco principal
aprofundar o conhecimento dos profissionais em
especial da área da Educação, professores e
educadores. Também é de extrema relevância que,
pais e comunidade possam ter acesso a este trabalho
para a formação continuada das pessoas no contexto
social em que vivemos com clareza de direitos e
deveres de cidadãos para fortalecer o conhecimento
tornando uma sociedade mais consciente.
Conhecimentos que possam ser alheios a um
indivíduo crítico e coerente com o dever de cidadão
dentro da realidade que vivemos na nossa sociedade.
Que o trabalho possa contribuir para uma melhor
compreensão

da

legislação

em

vigor

e

com

metodologias que possibilitem uma melhor qualidade
de ensino e aprendizagem das crianças em especial
com deficiência visual que os profissionais adquirindo
ferramentas para que as pessoas com deficiências
possam ter seus direitos garantidos na formação de
cidadãos

críticos

atuando

na

sociedade

para

transformação da realidade em que vivem.

Rita Maria Araujo Rodrigues
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A Constituição em seu artigo 5º reza, que todos
são iguais perante a lei sem distinção e que a igualdade
de oportunidades deve ser direito dos cidadãos e
nenhuma outra Lei poderá ferir a constituição, sendo
assim a garantia de acesso e permanência deve ser
legitimado e a educação é um direito garantido pela
constituição e poderá servir de força para que se efetive
com fé que todos tenham seus direitos garantidos.
Assim, o estudo deste trabalho é de extrema
relevância para a melhor compreensão das Leis que
defendem e garantem o direito dos indivíduos, em
especial com necessidades especiais.
O

último

capítulo

tratara

das

questões

pedagógicas ao qual este aluno com deficiência visual
deve ter acesso como garantia de um currículo que
integre educação formal e a educação informal que é
de extrema relevância para a criança com deficiência
visual.
Contudo, a pesquisa abre novos caminhos,
sendo um tema bastante polêmico e palco de
discussões na área da educação, saúde e na
sociedade como um todo. Ressaltando que a inclusão
Educacional se estenderá e será melhor entendida,

Rita Maria Araujo Rodrigues
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quando os professores especializados, começarem a
falar que o alcance a uma Educação de Qualidade, é
direito de todos.

1.1 OBJETIVOS
Contribuir

para

melhorar

a

qualidade

da

educação oferecida na rede pública de ensino.
Garantir que os direitos da criança com
deficiência sejam efetivados e legitimados.
Promover formação continuada do indivíduo,
pessoal e profissional.

1.1.1 OBJETIVO GERAL
Analisar quais as propostas pedagógicas que
contribuem para a formação da criança com deficiência
de forma significativa, para melhorar a aquisição do
conhecimento e aprimorar o conhecimento seja no
ambiente escolar ou familiar do cotidiano social e
comunitário para a formação de um cidadão critico que
possa mudar a realidade em que vive.

Rita Maria Araujo Rodrigues
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1.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Compreender como as crianças com deficiência
visual podem se beneficiar estando junto com seus
pares, e quais as metodologias que levam a criança
com deficiência visual a aprendizagem de fato ou seja
que tenha significado para sua vida e formação integral.

1.2 JUSTIFICATIVA

À inclusão das crianças com deficiência visual é
importante pois, todos se beneficiam, os estudantes
com deficiências ou não aprendem, adquirem
experiências direta com a variedade das capacidades
humanas. Demonstram crescentes responsabilidades
e melhor aprendizagem através do trabalho em grupo
com seus pares diferentes ou não, ficam melhor
preparados para a vida adulta em uma sociedade
diversificada, entendem que são diferentes, mas não
inferiores. Este trabalho pretende contribuir para
melhorar a formação de professores, pais e
responsáveis, profissionais da área da educação em
conhecer a qualidade do ensino oferecida na rede
pública, com metodologias que possibilitem que a
criança com deficiência tenha acesso ao currículo,
direito de todos. Com orientações que visem ampliar o
conhecimento dos profissionais da educação e
interessados, com o objetivo de formar um indivíduo
crítico atuante na sociedade em que vive,
Rita Maria Araujo Rodrigues
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transformando sua realidade. Que os educadores se
apropriem de conhecimentos, ampliem novos
horizontes com novas perspectivas de aprendizagem
para refletir sua prática garantindo assim, que os
direitos das crianças com deficiência, em especial das
deficientes visuais se efetive. Buscando novos
caminhos e metodologias para garantir a qualidade e
acesso ao currículo a estes educandos e recursos que
os levem a estruturar seus conceitos e professores que
em sua prática pedagógica despertem o interesse do
aluno levando-o a concretização de conceitos no
processo educativo.
1.3 PROBLEMA

Como se deu o processo da inclusão das pessoas com
deficiência?
Como a criança com deficiência visual pode usufruir do
seu direito que é garantido na constituição?
Quais metodologias podem melhorar a aprendizagem
das crianças em especial as com deficiência visual?

2 A INCLUSÃO UM DIREITO DE TODOS
Muito se fala sobre direito humanos, inclusão,
escola para todos, mas existem alguns entraves que
muitos impedem que determinados decretos se

Rita Maria Araujo Rodrigues
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concretizem “ A escola é um direito de todos”, frase
inquietante, pois professores quando se deparam em
suas salas de aula com a realidade da diversidade
humana e com sua falta de preparo os atinge de forma
singular.
Tendo-se em vista um olhar diferenciado a
proposta da inclusão na educação deu-se aspecto novo
à educação. Baseando-se nas leis internacionais e
nacionais que dão veracidade ao processo de inclusão
e que se propõe sempre uma reflexão sobre essa
política inclusiva.
De acordo com a Constituição Federal (1988),
art. 205, afirma-se que “A educação é direito de todos”.
É necessário compreender a necessidade que dentro
da educação está baseada a aceitação das diferenças
e da valorização do indivíduo, independente dos fatores
físicos e psíquicos. Nessa ótica é que se fala em
Inclusão.
Por muito tempo todo indivíduo que nascia com
deficiência era afastado da convivência social, pois sua
condição

de

diferença

era

contemplada

como

maldição, destino, marca de demônio e de todo tipo de
crendice (Mittler, 2000).

Rita Maria Araujo Rodrigues
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Em meados do século XX, a medicina atinge
grandes avanços, teve início estudos referentes a
esses casos patológicos com finalidade de resolver
cada questão especificamente. Entre 50 e 60, eclodiu o
movimento dos pais que seus filhos foram negados de
ingressar em escolas públicas, sendo criadas as
escolas especiais, e logo depois as classes especiais
dentro das escolas públicas (comuns).
Em meados de 70 teve início a fase da
integração, mas só os que apresentasse capacidade de
se adaptar ao regime escolar. Só em 80, a iniciativa de
se adaptar o sistema escolar às necessidades dos
alunos, desde que a inclusão propiciasse uma
educação de qualidade e igualitária para todos.
Aceitando

as

diferenças

individuais

como

atributo, e não como obstáculo, e valorizando a
diversidade para o enriquecimento das pessoas
(Araújo, 2005).Todos esses direitos estão declarados
em documentos chave, como a” Declaração de
Salamanca, Carta para o Terceiro Milênio, Convenção
de Guatemala, Declaração das pessoas deficientes ,
Declaração Internacional de Montreal sobre a Inclusão
e

decretos

internacionais

que

garantiam

Rita Maria Araujo Rodrigues
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acessibilidade a pessoa com deficiência .“No Brasil ,
leis como , Constituição Federal de 1988, Lei de
Diretrizes de Base da Educação Nacional (LDBN)Educação Especial, Estatuto da Criança e do
Adolescente, Programa de Complementação aos
Atendimentos
Pessoas

Educacionais

Portadoras

de

Especializados
Deficiências

,

as
Plano

Educacional Nacional de Educação Especial e decretos
como: Decreto nº 2.208/97 (regulamenta a Lei nº 9.394,
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), Decreto nº 3.298/99 (regulamentam a Lei nº
7.853/89) e decreto nº 914/93 (Política Nacional para a
Integração de Pessoa Portadora de Deficiência ).
Com tudo que foi falado e colocado no papel,
enviado para o congresso conseguiu-se Leis que
regulamentassem a Inclusão; como a Declaração de
Salamanca e o Plano de Ação para a Educação de
Necessidades Especiais, são os mais completos textos
sobre a Inclusão na Educação, cita em seus parágrafos
que a educação inclusiva não se refere apenas aos
deficientes, mas sim a todos.
Segundo (Sassalci, 1997), com necessidades
educacionais

especiais

em

caráter

temporário,

Rita Maria Araujo Rodrigues
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intermitente ou permanente; todas as pessoas devem
ser incluídas, sendo que toda criança tem direito
fundamental à educação toda criança é única em suas
habilidades e necessidades de aprender; escolas com
habilidade, capacitadas nessas áreas, são o meio mais
eficaz de combater a discriminação, criando-se
comunidades mais acolhedoras, construindo uma
sociedade inclusiva e alcançando educação para
todos. (Declaração de Salamanca apud MEC, 1994)
É

praticamente

impossível

ter

salas

homogêneas. Trabalhar com diversidade é uma das
exigências dos professores, pois através delas, tanto o
professor quanto os alunos estarão cumprindo o papel
de cidadãos dentro da história, sabedores de que
possuem direitos e deveres.
Mesmo dentro de nossas semelhanças, somos
diferentes, nas redes de educação percebe-se com
enorme ênfase a falta de estrutura, despreparo, do
profissional da área e da própria escola.
A inclusão é um direito de todos os cidadãos e a
Legislação vigente busca efetivar este direito das
pessoas

com

deficiência,

porém

ainda

há

a

necessidade de profissionais capacitados e o desafio

Rita Maria Araujo Rodrigues
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atual é pela qualidade dos serviços oferecidos a
grandeza das ações para concretização da oferta com
a garantia de acesso e permanência ainda são falhos.
A escola que cria uma estratégia de desenvolver
a política inclusiva, planta em uma sociedade a
semente que elimina o preconceito, e visualiza a
igualdade.

Cabe a sociedade, à família e a escola fazerem
cumprir seus direitos e deveres. Wernechc (1997) apud
Santana (2003), membro do Down Synrome Medical
Interest Group, diz que:
“Partindo do ponto quanto mais a
criança interage espontaneamente com
situações diferentes mais ela adquire
conhecimentos,

fica

fácil

entender

porque a segregação é prejudicial tanto
para os alunos com deficiências como
para os “normais”, isto porque ela
impede que as crianças das classes
regulares

tenham

oportunidade

de

conhecer a vida humana com suas
dimensões e seus desafios”

Rita Maria Araujo Rodrigues
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Não basta garantir a inclusão em nossas salas
de aula. A Carta para o Terceiro Milênio (MEC)
assegura “os direitos das pessoas com deficiência,
mediante o apoio ao pleno empoderamento e indução
delas em todos os aspectos da vida” (MEC), significa
que em tudo deve existir a inclusão. É necessário que
se quebrem as algemas da discriminação, do
preconceito e da homogeneidade pessoais observa –
se desta forma que todos os indivíduos, com ou não
deficiência, devem viver como seres capazes e ativos
dentro de uma sociedade.
“Em uma convenção acontecida na Guatemala,
com intuito da eliminação de todas as formas de
discriminação contra pessoas com deficiência (C
P/Cajo-I 532/99), registrou em assembleia uma
resolução que garante os direitos das pessoas com
necessidades educacionais especiais, ficando claro
que toda e qualquer forma de discriminação as pessoas
com deficiência é crime e que se deve possibilitar
situações em todo o mundo que garantam a
acessibilidade em todos e qualquer contexto. ”
As pessoas com necessidades especiais ainda
encontram barreiras que as impedem de usufruir de

Rita Maria Araujo Rodrigues
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seus direitos como cidadãos e fazer valer essa
igualdade, mas os pais e /ou responsáveis dos
cidadãos, com qualquer que seja a sua necessidade
física, encontram muitos obstáculos, precisamos
quebrar esses paradigmas que usurpam os direitos das
pessoas com deficiência ou não já que a inclusão que
está em pauta atualmente é que todos tenham seus
direitos garantidos e a inclusão se trata de todas as
pessoas que ficaram a margem da sociedade.
Em resumo: para os defensores da
inclusão escolar, é indispensável que os
estabelecimentos de ensino eliminem
barreiras
práticas

arquitetônicas
de

diferenças

ensino
dos

oferecendo

e

adotem

adequadas

alunos

em

alternativas

às

geral,
que

contemplem a diversidade, além de
recursos de ensino e equipamentos
especializados que atendam a todas as
necessidades

educacionais

dos

educandos, com ou sem deficiências,
mas sem discriminações.

(Mantoan, 1999, 2001; Forest, 1985)

Rita Maria Araujo Rodrigues
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Contudo a inclusão ainda é palco de discussões
por se tratar de um tema polêmico, mas qualquer que
seja a deficiência do indivíduo não deve servir de
pretensão para a segregação de nenhum ser humano.
”Todos os seres humanos nascem livres e são iguais
em dignidade e direitos” (Declaração Universal dos
Direitos Humanos, artigo 1º), em 5 de junho de 2001,
foi afirmado e decretado, no Congresso Internacional
Sociedade (Inclusiva) que:
“O acesso igualitário a todos os espaços da vida
é um pré-requisito para os direitos humanos universais
e as liberdades fundamentais das pessoas”. O esforço
rumo a uma sociedade inclusiva para todos é a
essência

do

desenvolvimento

social

sustentável

(Declaração Internacional de Montreal sobre inclusão,
2001).
Desta forma desde 20 de dezembro de 1996,
com a Lei nº9394/96-Lei de Diretrizes e bases da
Educação Nacional, no capítulo v- da Educação
Especial, se constrói um novo olhar para a educação
Especial, viabilizando uma prática inclusiva – que
enfatiza, no art. 58, que a educação especial pode ser
entendida. ”

Rita Maria Araujo Rodrigues
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Para os efeitos desta Lei, [como] a modalidade
de educação escolar, oferecida preferencialmente na
rede regular de ensino, para educando com deficiência.
No art.59 vem completar esse direito do
indivíduo: Os sistemas de ensino assegurarão aos
educandos com necessidades especiais:
I-Currículos,

métodos,

técnicas,

recursos

educativos e organizados específicos para atender às
necessidades.
Deseja-se que a educação brasileira se adeque
rapidamente

aos

currículos,

métodos,

técnicas,

recursos educativos e organização específica para
atender às necessidades educativas especiais, desta
forma poderá se dizer que está a um passo para o
progresso. A dificuldade da área educativa no Brasil
não está somente com a inclusão, mas também com
seu funcionamento natural, visto que o número de
analfabetos e o índice do fracasso escolar cresce
gradativamente.
A inclusão em nossa sociedade é uma realidade,
para que as mesmas não continuem segregadas nas
salas de aulas a busca por metodologias e formação
continuada dos educadores e a quebra das barreiras

Rita Maria Araujo Rodrigues
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que as impedem de exercer seus direitos de cidadãos
devem

ser

quebradas.

Pais

de

crianças

com

necessidades educativas especiais – respaldados na
Lei de Diretrizes e Bases, na Carta de Salamanca, têm
matriculado ou tentado o ingresso dos seus filhos em
escolas regulares. Observa – se que para a inclusão
obter

sucesso,

é

necessário

incluir

objetivos

específicos e fundamentais para o trabalho com a
diversidade.
É importante observar que a atitude do professor
é um dos fatores determinantes no relacionamento que
estabelece na sala de aula, uma atividade igualitária e
positiva encorajando a aprendizagem da criança, a
interação com os colegas e o apoio ao aluno, uma
atitude de discriminação e segregada trará isolamento,
fracasso educacional.
Para se transformar a escola em direção de um
ensino qualitativo, e em consequência, inclusiva, é
preciso agir imediatamente com urgência: colocando a
aprendizagem, condições para que todos aprendam,
valorizando o professor, que é o responsável pela
tarefa fundamental da escola, a aprendizagem dos
alunos (PFDC,31, 2004).
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Para que se possa trabalhar com a diversidade,
é preciso se conhecer as categorias das deficiências,
que são organizadas em quatro: a deficiência física,
mental, auditiva, e a deficiência visual, além da
múltipla, quando a mesma pessoa possui várias
deficiências.
A inclusão requer além da formação continuada
para os profissionais os educadores a parceria com
políticas públicas e com a rede de saúde é
indispensável para alcançar a qualidade.
A Constituição Federal (art.208, v) garantem o
direito de acesso aos níveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação artística, de acordo com a
capacidade de cada um, e que o Ensino Fundamental
– completo é obrigatório, os sistemas de ensino se
adequaram para garantir que o direito a aprendizagem
se efetive. Com apoio especializado as crianças que
assim necessitarem e profissionais da saúde.
Em caso de deficiência visuais, a escola deve
providenciar para o aluno, após sua matricula, o
material didático necessário para as atividades de uma
vida autônoma e social.
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A inclusão na educação é um direito, quando
não se supre essa Lei se deve denunciar as
autoridades (Conselho Tutelar e Ministério Público
Estadual); recusa e fazer cessar a matricula é crime
também já existente (Lei nº7.853/89), como também de
acordo com Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem (2001).
Segundo (Santana, 2003), através da inclusão é
que as crianças aprendem a gostar da diversidade,
adquirir experiência direta com a variedade das
capacidades

humanas,

demonstrar

crescentes

responsabilidades, melhorar a aprendizagem através
do trabalho em grupo – com outros deficientes ou não,
ficar mais preparado para a vida adulta em uma
sociedade

diversificada,

entendendo

que

são

diferentes, mais não inferiores.
As crianças que convivem e interage com as
deficiências, perdem o medo e o preconceito em
relação aos diferentes, desenvolvem a cooperação e a
tolerância, adquirem senso de responsabilidade em
relação a tudo que as cerca, melhorando o rendimento
escolar, tornam-se pessoas preparadas para conviver
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com os ambientes heterogêneos, já que as diferenças
são enriquecedoras para o ser humano.

2.1 DEFICIÊNCIA VISUAL

É preciso refletir sobre as metodologias que o
educador deverá utilizar como ferramenta de trabalho
para que o direito de aprendizagem do educando seja
garantido. Em se tratando de direito de aprendizagem
e para garantir que os educandos tenham acesso e
permanência na rede regular de ensino há todo uma
política que envolve a formação do educando, e a
formação profissional faz parte da política de inclusão,
para garantir o acesso ao currículo o educador junto
com equipe interdisciplinar atuando para melhor
atender estas crianças que ingressam na rede regular
de ensino.
No processo de inclusão deste aluno em
especial toda uma mobilização se faz necessário como
as políticas públicas que envolvem e trazem todo um
amparo para que de fato está criança seja atendida e
assistida, além da estrutura física do prédio, materiais
didáticos recursos e ferramentas como computadores
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com tecnologia assistiva que tem todo o recurso
necessário para dar suporte a criança.
O profissional ainda há a
profissional

especializado

parceria com um
dependendo

do

comprometimento do educando para que o direito de
aprendizagem seja garantido que é o acesso ao
currículo, adaptações e metodologias devem ser
aplicadas e essa questão foi a principal inquietude do
trabalho em questão, quais metodologias o educador
deve pensar para esta criança com cegueira, baixa
visão etc.
No que tange o educando com deficiência
visual,

além

da

estrutura

física

do

prédio

e

acessibilidade outros recursos que envolvem materiais
didáticos a tecnologia assistiva devem estar adequada
para receber estes alunos a Legislação considera que
a formação do profissional especializado para trabalhar
com estes alunos e as metodologias que o educador
deve utilizar devem contemplar o acesso ao currículo e
acima de tudo despertar o desejo do educando em
aprender e interagir com seus pares, as metodologias
devem contemplar as necessidade deste aluno.
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Sendo

relevante

pensar

em

novos

conhecimentos de maneira que o educador possa
atingir

seu

objetivo

que

é

a

formação

e

desenvolvimento integral do indivíduo. Observa – se
que o conhecimento é de suma relevância para
alcançar o objetivo, conhecer os aspectos que
envolvem a dificuldade da criança desde a mais tenra
idade

pode

favorecer

no

desenvolvimento

de

metodologias que possibilitam a criação de novas
formas e articulações com o currículo que contemplem
a aprendizagem do educando em especial os de
deficiência visual. Segundo (Siaulys), a criança com
deficiência visual tem maior dificuldade para interagir
com as pessoas e os objetos do cotidiano por não ter o
campo visual como estimulo natural, por esta razão o
esforço tanto da família como do educador é de
fundamental importância para o desenvolvimento da
criança.
A criança com deficiência visual precisa de
muitos estímulos, mesmo se tratando da criança ainda
na mais tenra idade, onde o brincar é parte integrante
e fundamental para o desenvolvimento infantil. Desta
forma para a criança cega muitos estímulos são
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necessários para despertar o desejo de aprender. No
que tange esta característica do aluno com esta
deficiência o brincar pode ser a forma de aprendizagem
tendo o lúdico como ferramenta para alcançar o
objetivo.
Contudo se a brincadeira o jogo simbólico é
fonte de aprendizagem para a criança que enxerga a
criança com deficiência visual necessita experimentar
deste recurso e a criança precisa ser estimulada para
ter desejo de brincar e ter prazer, e este “movimento”
em que a criança busca o brinquedo ou a interação na
brincadeira é a “vida da criança “,

observa – se que o

educador necessita ter conhecimento de metodologias
didáticas bem elaboradas e uma sensibilidade refinada
para tratar de questões que lhe são alheias.
2.1.1 CEGUEIRA E BAIXA VISÃO
É considerado cego ou de visão subnormal
aquele que apresenta desde ausência total de visão até
alguma percepção luminosa que possa determinar
formas a curtíssimas distancias.
Na

medicina

duas

escalas

oftalmológicas

ajudam a estabelecer a existência de agrupamentos de
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deficiências visuais: a acuidade visual, ou seja, aquilo
que se enxerga a determinada distancia (a amplitude
da área alcançada pela visão). O termo deficiência
visual

não

significa,

necessariamente,

total

incapacidade para ver. Na verdade, sob deficiência
visual poderemos encontrar pessoas com vários graus
de visão residual.
A cegueira engloba prejuízos da aptidão para o
exercício de tarefas rotineiras, exercidas de forma
convencional, através do olhar, só permitindo sua
realização de formas alternativas. A cegueira total
pressupõe completa perda de visão. A visão é nula,
nem a percepção luminosa está presente. Ela pode ser
adquirida ou congênita.
Para o autor
Cegueira não é apenas a falta de visão,
é meramente a ausência de visão (o
defeito de um órgão especifico), senão
que assim mesmo provoca uma grande
reorganização de todas as forças do
organismo

e

da

personalidade.

A

cegueira, ao criar uma formação peculiar
de personalidade, reanima novas forças,
altera as direções normais das funções
e, de uma forma criadora e orgânica,
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refaz e forma a psique da pessoa.
Portanto a cegueira não é somente em
defeito, uma debilidade, senão também,
em

certo

sentido,

uma

fonte

de

manifestação das capacidades, uma
força (por estranho e paradoxal que
seja!) (VYGOTSKI, 1989, p.74).

O indivíduo que nasce com o sentido da visão e
perde-a possui bagagem de informações visuais por
isto constrói elemento facilitador na continuidade do
processo de educacional. Na cegueira congênita o
indivíduo não conserva imagens visuais, portanto,
conhece o mundo através do tato, audição, paladar e
por

isso

a

pessoa

precisa

de

estímulos

complementares para construção do conhecimento.
A pessoa com deficiência conhece o mundo
através da interação e das experiências estimuladas
por outro indivíduo que o leve a construir seus
conhecimentos

explorando

os

outros

sentidos

remanescentes.

2.1.1.1 METODOLOGIAS
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Quais metodologias o educador poderá aplicar
como ferramenta para alcançar seu objetivo maior a
formação do educando e com a criança deficiente
visual. Primeiramente deve – se ter a concepção de
que todos somo diferentes entre si e que o ser humano
é singular.
A formação continuada se faz necessária para
que o educador tenha a possibilidade de trabalhar as
questões que envolvam a aprendizagem da criança,
adolescente, jovem ou adulto em se tratando de
deficiência visual o educador deve pensar em
abordagem que são significativas e estimulantes.
Quando uma criança nasce com esta deficiência
a família também é alheia a esta questão e como forma
de ajudar ao filho a família busca ajuda e não há outra
maneira a não ser apresentar o mundo a esta criança
que desde muito cedo precisa ser estimulada e
apresentada a um mundo visível que para ela é
invisível.
Segundo SIAULYS, em sua firme convicção de
que” brincar é fundamental” para aprendizagem e
desenvolvimento de todo ser humano e de que os
educadores, particularmente os pais, devem ser
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apoiados. Diversas têm sido suas ações em educação
e educação escolar mostrando quão prazerosa e
necessária é a inclusão do brincar nas relações
familiares e escolares. Em trabalho seu publicado em
1997, ela diz textualmente que:
as crianças aprendem brincando umas
com

as

outras,

observando-

se

mutuamente, movimentando – se juntas,
imitando, participando de jogos. A
criança que não pode ver as outras
brincando, que não sabe brincar junto e
não entende a brincadeira tende a
permanecer isolada em seu canto,
podendo

ficar

marginalizada

e

ter

prejudicado o seu desenvolvimento.

Assim, a partir da preocupação com a educação
das crianças com deficiência visual e com a
participação de pais e professores neste processo, a
professora Mara O.C. Siaulys traz a público sua recente
e cuidadosa sistematização de brinquedos educativos,
reunindo

mais

apresentação

de

gráfica

uma

centena

colorida,

deles,

alegre,

com

ricamente

ilustrada revelando a coerência entre forma e conteúdo,
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correspondendo à sua compreensão de que todos
devem e podem brincar.
Segundo (SIAULYS, 2016), “ Percebi que a
convivência tem de ser muito alegre, cheia de otimismo
e descontração e passei a acreditar na grande
importância do brincar para o desenvolvimento infantil
“...
Através de estudos, pesquisas, Mara buscou
caminhos

que

possibilitasse

uma

aprendizagem

significativa, pelos outros sentidos que não fosse a
visão. A partir de brincadeiras com as crianças, Mara
adaptou brinquedos que facilitassem a aquisição de
conceitos e também habilidades, ajudando a criança
com deficiência visual a conhecer seu corpo, ter
contato com objetos do ambiente, que atingisse uma
eficácia visual e que desenvolviam os sentidos.
Os brinquedos que Mara desenvolveu teve como
meta a alegria e diversão a todas as crianças e que
estes propiciem sua participação no contexto familiar e
social, colaborando para um desenvolvimento integral.
Os brinquedos que hoje são fabricados levam em conta
mais os atributos visuais do que os táteis, sons e
cheiros,

que

estariam

mais

adequados

às
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necessidades das crianças com deficiência visual e as
suas características.
A confecção dos brinquedos desenvolvidos por
Mara, são fáceis de fazer e podem ser fabricados com
materiais reciclados como por exemplo: “Chocalho
Gruda-Gruda”, feito com a lata de molho de tomate
revestido de materiais com cores e texturas diferentes,
que trazem dentro da lata, objetos com sons distintos.
Este brinquedo ajuda a desenvolver a coordenação
ouvido-mão, favorece a identificação e reconhecimento
dos sons, entre outros benefícios.
É importante dizer que através do jogo e do
brinquedo,
habilidades

as

crianças

perceptivas,

desenvolvem
motoras,

muitas

raciocínio,

criatividade, e ainda estimula o convívio em grupo. O
brincar é fundamental na infância tanto para o
desenvolvimento físico e intelectual da criança.
Na educação das pessoas com deficiência visual
(cegas ou com baixa visão) os recursos didáticos
assumem um lugar de grande destaque, pois se
levarmos em consideração, um dos problemas básicos
do deficiente visual, em especial a pessoa cega, é a
dificuldade de contato com o ambiente que o cerca.
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Desta forma, a carência de material adequado
pode conduzir a aprendizagem da criança com
deficiência visual a um mero verbalismo, desvinculado
da realidade, impedindo uma formação de conceitos
reais a respeito de objetos, pessoas e situações da
natureza. O incentivo à aprendizagem é fundamental
para que a criança se motive e consiga ultrapassar as
barreiras que a falta de visão impõe.

3. O PROFESSOR E SUA FORMAÇÃO
A

formação

indispensável,

pois

do

profissional

através

dela

é

algo

que

nos

aperfeiçoamos nas ações pertinentes a cada profissão.
O século XXI trouxe reflexões e análises. O professor,
em sua profissão, adquire uma função social muito
mais nítida e exigente. Vivemos em uma realidade
dinâmica e coletiva. Desta forma, a docência exige uma
formação profissional que ofereça condições de
aquisição de conhecimentos específicos e monitore
sua prática com a finalidade em alcançar uma melhor
qualidade e eficiência nas suas práxis.
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O professor vive em constante transformação,
pois necessita adequar-se a sua clientela que varia e
ao contexto dos mais variados existentes. Formar um
professor implica em propiciar um aprofundamento
científico-pedagógico que venha capacitar o professor
a enfrentar indagações fundamentais da escola, tais
como ser uma instituição social, o que implica o
processo de inclusão.
As

reformas

professores
envergadura:

atuais
com

confrontam

dois

reinventar

desafios
sua

os
de

escola

enquanto local de trabalho e reinventar
a si próprios enquanto pessoas e
membros de uma profissão. A maioria
deles será obrigada a viver agora em
condições de trabalho e em contextos
profissionais totalmente novos, bem
como a assumir desafios intelectuais e
emocionais muito diversos daqueles que
caracterizam o contexto escolar no qual
aprenderam seu ofício.

(Thurler, 2008, p. 89)
Assim sendo, o professor está sempre em
constante processo de transformação, e sua formação
Rita Maria Araujo Rodrigues

38

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 30, n. 7, p. 1-139, jul. 2021

deve ser contínua e progressiva, atribuindo uma
valorização significativa para a prática pedagógica.
Quando falamos de inclusão, sabemos que ela
não é uma tarefa fácil, mas é possível, com
compromisso e qualidade, saberes e competências lhe
permitam a construção de um ensino de qualidade.
Pois, o professor precisa repensar a sua atuação em
sala de aula e os desafios profissionais que enfrenta a
fim de atender as exigências do contexto atual.
É de fundamental importância ter clareza que
para concretizar o processo de inclusão e promover o
desenvolvimento

educacional

das

pessoas

com

deficiência ou não é necessário investir na formação
continuada de professores para que possam, em suas
atividades, propiciar as melhores condições possíveis
ao no atendimento dos alunos.
Para ensinar a pessoa cega a ler e escrever, o
professor deve utilizar a metodologia que ofereça o
mínimo de dificuldades e o máximo de possibilidades no
contexto das necessidades e individualmente de cada
educando. Incluir supõe estabelecer condições iguais de
acessibilidade. Criar condições de igualdade de acesso
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é o primeiro passo na direção de viabilizar um estado
comum de bem-estar.
Considerar as diferenças como peculiaridade
que

demandam

atenções

específicas,

medidas

especiais de tratamento a sujeitos que apresentam
características e necessidades singulares.
As escolas encontram-se frente ao desafio de
educar com êxito todas e quaisquer crianças, inclusive
às que apresenta deficiências graves, adaptando a
aprendizagem a cada educando sem abandonar o
currículo comum e proporcionando-lhes a participação
plena na vida escolar e social.
O currículo educativo representa a composição
dos conhecimentos e valores que caracterizam um
processo social. Não existe um modelo certo para todos.
O currículo praticado nas escolas necessita de maior
atenção, ele precisa contemplar os estudantes com
necessidades especiais. Conforme (Almeida, 2003).
Romper com concepções arraigadas,
com

o

conteudismo,

fragmentação
acadêmico

do

com

a

conhecimento
historicamente

compartimentalizado em disciplinas e
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com a simples transferência hierárquica
do conhecimento do professor para o
aluno, não é uma função simples, pois
no ideário do professor se o aluno
inteligente é aquele que domina muitos
conteúdos, o bom professor é aquele
que sabe

repassá-los bem. A nosso

ver, há de acontecer, ainda, nas nossas
escolas, mudanças substanciais de
concepções a respeito da inteligência e
do conhecimento que é apreendido pelo
aluno, e da própria forma como ele está
sendo construído.

(ALMEIDA, 2003, p.114)

Portanto, a busca do professor para estabelecer
uma forma de comunicação e de aprendizagem com
cada aluno é próprio às especificidades de cada
educando.
3.1

RECURSOS

PEDAGÓGICOS

E

SUA

IMPORTÂNCIA

No processo de inclusão do aluno com
deficiência visual os recursos pedagógicos auxiliam na
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construção do conhecimento e para que este indivíduo
seja respeitado na sociedade em que está inserido.
Os recursos pedagógicos e os materiais
didáticos são de grande importância no processo de
aprendizagem do deficiente visual, porque o possibilita
de interagir e participar de todas as atividades com os
demais alunos.
Cabe aos professores, organizarem em sua
prática,

atividades

que

partam

e

considere

o

conhecimento de seus alunos, suas experiências,
ideias,

elementos

culturais,

históricos,

ou

seja,

conceitos que são captados e reelaborados no
processo educativo.
Os jogos de construção, o fazer, o desfazer, a
curiosidade pela construção e elaboração de objetos
com argila, massas, pinturas e desenhos em relevo é
que permitem à criança perceber, compreender,
aprender e utilizar linguagens representativas.
A construção do aprendizado desenvolvido
pela criança é internalizado forma constante através da
interação com o professor, aluno, familiares, colegas,
portanto, no processo de inclusão faz-se necessário
oferecer aos alunos condições para que ele construa
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seu conhecimento utilizando atividades alternativas e
recursos

pedagógicos

que

reconheçam

suas

potencialidades.
A Sala de Recursos multifuncionais é um
ambiente

dotado

pedagógicos.

de

equipamentos

Espaços

onde

e

recursos

professores

operacionalizam as complementações curriculares
específicas necessária à educação dos alunos com
deficiência

visual,

realizando

o

atendimento

educacional especializado e a confecção de materiais
adaptados, onde os professores devem entre outras
atividades, promover adequações necessárias para o
uso de tecnologias de informação e comunicação.
A Tecnologia da Informação e Comunicação
(TICs), englobam áreas como acesso ao computador e
suas adaptações, mobilidade alternativa, adaptação de
atividades

escolares,

comunicação

alternativa

e

ampliada, entre outros.
Em razão das inúmeras barreiras que o
deficiente enfrenta na sociedade, a Tecnologia da
Informação e Comunicação, usadas como Tecnologia
Assistiva, vêm transformar a vida das pessoas com
deficiência,

quando

desenvolve

recursos

de
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acessibilidade fazendo com que se tornem pessoas
independentes.
Neste

contexto,

a

Educação

pode

ser

beneficiada, no que diz respeito às TICs, pois é
facilitadora

no

processo

de

inclusão

escolar

favorecendo o processo ensino aprendizagem dos
alunos com necessidades educacionais especiais. O
avanço da tecnologia da informação na última década
abre novas perspectivas para a inclusão dos alunos
com deficiência nas escolas.
Para que o uso das tecnologias seja eficaz no
processo ensino aprendizagem da escola, se faz
necessário que os profissionais da educação estejam
capacitados para a utilização em sala de aula.
É preciso destacar que as tecnologias e as
metodologias

incorporadas

ao

saber

docente

modificam o papel tradicional do professor, o qual vê no
decorrer do processo educacional, que sua prática
pedagógica precisa estar sendo sempre reavaliada.
Assim, com uso das tecnologias nosso sistema
de ensino possibilitará a criatividade e a dinâmica no
processo educativo dos alunos, tornando o ambiente
escolar mais atrativos e interativos.
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O processo de ensino aprendizagem trate-se do
saber, buscar informações, construir seus próprios
conhecimentos, ou seja, fazer uso dos TICs para
estabelecer no aluno relações entre as informações
para então gerar conhecimento.
Os recursos e serviços apropriados ao aluno
com deficiência estão previstos por lei, garantindo
direitos ao convívio social, promovendo melhorias e
adaptações em diversos ambientes. A acessibilidade
constitui um fator muito importante para o exercício da
cidadania,

principalmente

para

as

crianças

contribuindo para sua interação e inclusão social.
Desse modo, são importantes ações que
enfoquem a educação e as necessidades educacionais
dos estudantes, e a busca de estratégias que propiciem
o aprendizado e o pleno alcance das potencialidades
dos alunos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve a legislação vigente como
documentos norteadores. A Educação Inclusiva
apresenta imensos desafios às sociedades e junto

Rita Maria Araujo Rodrigues

44

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 30, n. 7, p. 1-139, jul. 2021

com estes a necessidade de enfrentamentos para
minimizar as deficiências de atendimento a esta
parcela significativa da sociedade. O que não se
pode negar é que a estrutura da escola tanto física
quanto organizacional não é apropriada para um
aprendizado completo.
O caminho é o investimento em educação que
priorize medidas que contemplem o atendimento as
suas necessidades.
Espero que o exposto neste trabalho venha a
contribuir, para um melhor entendimento sobre os
aspectos educacionais da área da Deficiência Visual
e, do que é preciso para enriquecer o “olhar” do
professor, perante ao aluno deficiente visual.
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PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Mariane Grossi Perez

A Psicomotricidade é uma ciência que cada vez
mais possui importância no desenvolvimento global do
ser humano em todas suas fases, principalmente por
estar associada com outros campos científicos como a
Neurologia, a Psicologia e Pedagogia. Isso acontece
porque a Psicomotricidade, se preocupando com a
interrelação entre o homem e o seu corpo, considera
não somente os aspectos psicomotores, mas também
os aspectos cognitivos e socioafetivos que constituem
o sujeito.
Em 1982 a Sociedade Brasileira de Terapia
Psicomotora,

atual

Psicomotricidade,

Sociedade

propôs

uma

Brasileira
definição

de
muito

abrangente do que vem a ser Psicomotricidade:
“Psicomotricidade é uma ciência que
tem por objetivo o estudo do homem,
através do seu corpo em movimento,
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nas relações com seu mundo interno e
externo” (p.5)

A psicomotricidade é uma ciência bastante
ampla que engloba a tripolaridade do homem: o
intelectual

(aspectos

cognitivos),

o

emocional

(aspectos afetivos) e o motor (aspectos orgânicos)
(GALVANI, 2002).
Também, é uma ciência que está aberta a outras
ciências

e,

com

esta

integração,

é

possível

compreender o ser humano de forma mais ampla e,
consequentemente entender o que está por trás do
movimento humano (NACARATO, 2002).
A psicomotricidade é, hoje, conhecida como a
integração superior da motricidade, produto de uma
interrelação compreensível entre a criança e o meio, e
é

instrumento

privilegiado

através

do

qual

a

consciência se forma e se materializa (FONSECA,
1998).
O corpo é o ponto de referência que o ser
humano possui para conhecer e interagir com o mundo,
servindo de base para o desenvolvimento intelectual e
para a evolução da afetividade, que é expressa através
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da postura, das atividades e do comportamento
(OLIVEIRA, 2005).
Para

Fonseca

(1998),

a

inteligência

é

multifacetada e composta por muitos tipos de
capacidades ou competências, sendo o resultado de
uma combinação complexa de influências genéticas e
ambientais.
Portanto, de acordo com Oliveira (2005), a
inteligência é uma adaptação ao meio e, para que isso
possa ocorrer, necessita, inicialmente, da manipulação
dos objetos do meio pelo indivíduo.
Quando

um

indivíduo

percebe

os

estímulos do meio, através de seus
sentidos, ativa suas sensações e seus
sentimentos, e passa a agir sobre o
mundo e sobre os objetos, através do
movimento de seu corpo; desta forma
estará experienciando, ampliando e
desenvolvendo

suas

funções

intelectuais (OLIVEIRA, 2005).

Wallon salienta a importância do aspecto afetivo
anterior a qualquer tipo de comportamento, pois o
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mundo das emoções, mais tarde, dará origem ao
mundo das interpretações (apud OLIVEIRA, 2005).
Para Coste (1992), toda e qualquer emoção tem
sua origem no domínio postural, ou seja, em toda a
atividade tônica.
A emoção envolve: uma experiência cognitiva,
acompanhada de uma estimulação fisiológica e de
claras

manifestações

comportamentais

(WEITEN,

2006).
E é a exteriorização da afetividade, constituída
essencialmente em sistemas de atitudes, que, para
cada uma, correspondem a uma determinada espécie
de situação (WALLON, 1971).
Segundo Oliveira (2005), o indivíduo, para
sentir-se bem na medida em que se desenvolve,
precisa estar consciente de suas próprias experiências,
da manipulação adequada e constante dos materiais
que o cercam, e, também, das oportunidades de
descobrir o mundo.
Desta maneira, é claro o envolvimento motor nas
funções intelectuais e emocionais do ser humano,
atuando de modo interdependente na criação de uma
atividade e proporcionando a evolução própria.
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Para Coste (1992), a psicomotricidade trabalha
a relação do ser humano com o seu próprio corpo e
mune-se da gestualidade como meio de comunicação
e modo de ser; considera os movimentos sinais de
sociabilidade e de adaptação do indivíduo ao mundo.
Em psicomotricidade, a noção de corpo
não avalia a sua forma ou as suas
realizações motoras; procura outra via
de análise, que se centra mais no estudo
de suas representações psicológicas e
linguísticas,
inseparáveis

e

nas

com

suas
o

relações

potencial

de

aprendizagem. Nesta perspectiva, a
noção de corpo é encarada como um
dispositivo

essencial

para

o

desenvolvimento da aprendizagem e,
consequentemente, da personalidade
(FONSECA, 1995).

Os movimentos corporais e as aquisições
intelectuais

ocorrem

de

formas

progressivas

e

interligadas. Do ponto de vista psicomotor, existem prérequisitos para que a criança aprenda a ler e a
escrever. Portanto, é necessário que ela possua bom
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domínio do gesto, do instrumento, da lateralização, da
estruturação espacial, da percepção temporal, e da
discriminação

auditiva,

e

visual

antes

de

ser

alfabetizada (BRENELI; OLIVEIRA; FINI, 1996).
Segundo Wallon (1971), a emoção e o ato motor
atuam unidos no desenvolvimento do indivíduo; a
emoção é como que uma espécie de presença que está
ligada ao temperamento dos hábitos do mesmo. A
emoção imprime tom ao movimento corporal; a cada
emoção diferente o corpo irá. A motricidade, a
inteligência e a emoção convivem em harmonia na
aprendizagem humana.
A aprendizagem acontece quando o indivíduo
com o seu corpo explora o ambiente e com o auxílio da
inteligência realiza a interpretação dos objetos que o
rodeiam; e ao efetuar a interpretação desses objetos,
atribui-lhes uma carga emocional (FONSECA, 1995).
A inteligência, as emoções e o próprio corpo
manifestam-se de maneira interdependente, já que o
ser humano necessita dessa relação recíproca para
evoluir, sendo que, ela ajuda a aprendizagem humana
e a relação do ser com a sociedade.
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Assim, a relação de interdependência entre a
inteligência, a emoção e a motricidade são essenciais
para oferecer ao ser humano os elementos que são
necessários para a evolução da espécie, na qual o
envolvimento motor é indispensável para uma boa
atuação da inteligência e das emoções.
Psicomotricidade é a área que se ocupa do
corpo em movimento. Mas não se pode esquecer de
que o corpo é um dos instrumentos mais poderosos
que o indivíduo possui para expressar conhecimentos,
ideias, sentimentos e emoções. É ele que unifica o
indivíduo com o mundo que lhe dá o aprendizado
necessário para que se constitua como sujeito.
O

termo

“psicomotricidade”

aparece,

pela

primeira vez, no discurso médico, no campo da
Neurologia, quando, no século XIX houve uma
preocupação em identificar e nomear as áreas
específicas do córtex cerebral segundo as funções
desempenhadas por cada uma delas. E foi no século
XX que ela passou a desenvolver-se como uma prática
independente e, aos poucos, transformar-se em ciência
(AGUIAR & SIMÃO, 2007).
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Até conseguir ter o espaço que ocupa hoje, a
Psicomotricidade começou a ser praticada no momento
em que o corpo deixou de ser visto apenas como um
pedaço de carne, para ser algo indissociável do sujeito.
Segundo Aguiar e Simão (2007), no século XVII,
René Descartes ainda propunha esta dicotomia entre
corpo e alma, mas já fazia colocações de que o corpo
é tão unido à pessoa que ambos chegam a “misturarse”.

No

século

XIX

constatou-se

que

existem

disfunções graves evidenciadas no corpo sem que o
cérebro tenha nenhuma lesão.
Segundo Levin, é esta “necessidade
médica de encontrar uma área que
explique os fenômenos clínicos que
nomeia pela primeira vez a palavra
psicomotricidade, no ano 1870” (p.23).

Em 1909, Dupré define a síndrome da debilidade
motora, através das relações entre corpo e inteligência,
dando

partida

para

o

estudo

dos

transtornos

psicomotores, patologias não relacionadas a nenhum
indício neurológico estudadas pela Psicomotricidade
(AGUIAR & SIMÃO, 2007).
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Henry Wallon (1971), começou a relacionar a
motricidade com a emoção, explicando que chamou de
“diálogo tônico-emocional”. E com essa teoria, temos o
fim do dualismo cartesiano que separa o corpo do
desenvolvimento intelectual e emocional do indivíduo.

A partir do nascimento, o que mais se destaca
no desenvolvimento infantil é o corpo e seus
movimentos

que,

inicialmente,

não

apresentam

significados ainda inscritos. Devagar, este corpo em
movimento transforma-se em expressão de desejo e,
posteriormente, em linguagem. A partir daí, a criança é
capaz de imitar situações reais, fazendo imitações que
se transformam em faz-de-conta (AGUIAR & SIMÃO,
2007).
Assim, a criança consegue separar o objeto de
seu significado, falar daquilo que está ausente e
representar corporalmente. Este processo nada mais é
do que a vivência dos elementos psicomotores dentro
de contextos histórico-culturais e afetivos significativos.
E isso é que garantirá a aprendizagem de
conceitos formais aliados à aprendizagem de conceitos
do cotidiano: construir textos, contar uma história, dar
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um recado, fazer compras, varrer a casa, utilizar as
operações matemáticas para contar quantas pessoas
vieram, quantas faltaram etc.
Além disso, para chegar a uma coordenação
motora fina, necessária à construção da escrita, a
criança precisa desenvolver a motricidade ampla,
organizar seu corpo, ter experiências motoras que
estruturem sua imagem e seu esquema corporal.
Portanto, a psicopedagogia e a psicomotricidade
estão intimamente ligados. Antes de aprender a
matemática, o português, os ensinamentos formais, o
corpo têm que estar organizados, com todos os
elementos psicomotores estruturados.
Uma

criança

que

não

consegue

organizar seu corpo no tempo e no
espaço, não conseguirá sentar-se numa
cadeira, concentrar-se, segurar num
lápis com firmeza e reproduzir num
papel o que elaborou em pensamento.
Silvia Molina no seu artigo “A pequena
criança da psicopedagogia inicial” usa
uma metáfora que faz uma ancoragem
entre estas duas áreas: o primeiro
dicionário é escrito no corpo. De acordo
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com a teoria piagetiana da equilibração
que diz que a criança, ao se confrontar
com conflitos, para resolvê-los, cria
estratégias a partir de esquemas que já
dispõe. Se assim o é, ao se defrontar
com os obstáculos da aprendizagem
formal, a criança terá que recorrer ás
experiências

anteriores

que

são

esmagadoramente psicomotoras. Se no
lugar destas experiências houver um
buraco,

não

haverá

aprendizagem

(AGUIAR & SIMÃO, 2007, p.3)

Os
(dentro/fora,
mole/duro,

conceitos
em

básicos

da

aprendizagem

cima/embaixo,

escuro/claro,

cheio/vazio,

grande/pequeno,

direita/esquerda, entre outros) são experimentados
primeiramente no corpo do sujeito para que depois
possam ser representados, “inscritos pelas palavras
para serem escritos por palavras”. Assim, fica
constatada a importância de o professor estar
oferecendo vivências motoras adequadas às crianças
para que seu corpo vivido haja positivamente no
processo de aprendizagem de conceitos formais e
informais.
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Mas como fazer com que a criança tenha esta
experiência motora num espaço escolar? Será que a
brincadeira dá conta de assumir um papel tão
importante no processo de constituição do sujeito?
Em primeiro lugar, o brincar é um ato social que
permite uma comunicação através de gestos, mesmo
que não haja comunicação verbal.
É no brincar que a criança tem a oportunidade
de expressar o que está sentindo ou necessitando; é
através das brincadeiras, do faz de conta, que a criança
constrói

o

seu

mundo

imaginário

situado

em

experiências vividas.
A criança utiliza-se do brincar para construir sua
aprendizagem, porque é na brincadeira que ela explora
situações usando a imaginação e libera seu eu criativo,
realizando seus desejos mais íntimos. Figura 4.
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Figura 4: Atividade psicomotora

Fonseca (1998), argumenta que no jogo a
criança tem a oportunidade de estruturar o seu
esquema corporal, a sua relação com o espaço e o
tempo, a ampliar a utilização do perceptivo motor e
ainda estampar sua afetividade, proporcionando o
desencadear de suas emoções.
É brincando que a criança aprende a trabalhar
suas frustrações na medida em que perde ou ganha.
Esse fator torna-se inerente ao crescimento e fortalece
emocionalmente o indivíduo e as relações com o outro.
Neste caso ganham grande importância, pois a criança
necessita

compartilhar

momentos

coletivos

para

Mariane Grossi Perez

61

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 30, n. 7, p. 1-139, jul. 2021

satisfazer a vontade de jogar e aprender a conviver no
grupo (KISHIMOTO, 1996).
É através do jogo que o indivíduo se apossa do
seu contexto social e do seu meio e começa a explorar
as suas capacidades funcionais. Todas as reações de
origem interoceptiva, proprioceptiva ou exteroceptiva,
que constituem as premissas psicofisiológicas de toda
a vida afetiva, são provocadas e desencadeadas pelo
movimento.
O jogo é também fator de desenvolvimento
orgânico e funcional porque é através do movimento
desencadeado no jogo que acontece a mielinização
dos nervos e as conexões que interligam estas
comunicações

multiplicam-se,

enriquecimento

das

favorecendo

estruturas

o

cerebrais.

(KISHIMOTO, 1996)
Fonseca (1996) afirma que o jogo é um fator de
libertação e de formação, que não pode faltar à criança
em desenvolvimento, dado que além da satisfação
catártica

que

permite,

implica

também

uma

subestimação dos instintos e tendências antissociais.
É na brincadeira que é possível trabalhar
a

representação

simbólica

da
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construção de forma branda e aceitável
na colocação de limites e combinações
que darão subsídios à socialização e à
criação das regras coletivas.
Enfim, o brincar é maneira pela qual a
criança busca subsídios lúdicos para
desenvolver-se. E o mais importante de
tudo isso é que, por meio do brincar, o
professor assume um papel fundamental
neste processo, pois é ele que arma, de
maneira planejada e não casual, as
cenas mais pertinentes para que esse
desenvolvimento ocorra. É ele que fará
com que o sujeito não se fragmente, pois
ele se oferece como elo de todos os
aspectos que constituem um indivíduo:
os aspectos psicomotores, cognitivos e
socioafetivos.
É de suma importância salientar que o
movimento é a primeira manifestação na
vida do ser humano, pois desde a vida
intrauterina realizamos movimentos com
o

nosso

corpo,

estruturando

e

no

qual

exercendo

vão

se

enormes

influências no comportamento (AGUIAR
& SIMÃO, 2007, p.4)
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Considera-se que a psicomotricidade é um
instrumento riquíssimo que nos auxilia a promover
preventivos

e

de

intervenção,

proporcionando

resultados satisfatórios em situações de dificuldades no
processo de ensino-aprendizagem.

Segundo Assunção & Coelho (1997, p.108) a
psicomotricidade é a
“educação do movimento com atuação
sobre o intelecto, numa relação entre
pensamento

e

ação,

englobando

funções neurofisiológicas e psíquicas”.
Além disso, possui uma dupla finalidade:
“assegurar o desenvolvimento funcional,
tendo em conta as possibilidades da
criança, e ajudar sua afetividade a se
expandir e equilibrar-se, através do
intercâmbio com o ambiente humano”.

Os movimentos expressam o que sentimos,
nossos pensamentos e atitudes que muitas vezes
estão arquivadas em nosso inconsciente. Estruturas o
corpo com uma atitude positiva de si mesma e dos
outros, a fim de preservar a eficiência física e
Mariane Grossi Perez
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psicológica, desenvolvendo o esquema corporal e
apresentando uma variedade de movimentos.
Através da ação sobre o meio físico com o meio
social e da interação como ambiente social, processase o desenvolvimento e a aprendizagem do ser
humano. É um processo complexo, em que a
combinação de fatores biológicos, psicológicos e
sociais, produz nele transformações qualitativas. Para
tanto desenvolvimento envolve aprendizagem de
vários tipos, expandindo e aprofundando a experiência
individual.
O professor deve estar sempre atento às etapas
do desenvolvimento do aluno, colocando-se na posição
de facilitador da aprendizagem e calcando seu trabalho
no respeito mútuo, na confiança e no afeto. Ele deverá
estabelecer com seus alunos uma relação de ajuda,
atento para as atitudes de quem ajuda e para a
percepção de quem é ajudado.
Diante disso, percebe-se a importância do
trabalho da psicomotricidade no processo de ensinoaprendizagem, pois a mesma está intimamente ligada
aos aspectos afetivos com a motricidade, com o
simbólico e o cognitivo.
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De acordo com Assunção & Coelho (1997, p
108)
a

psicomotricidade

integra

várias

técnicas com as quais se pode trabalhar
o

corpo

(todas

as

suas

partes),

relacionando-o com a afetividade, o
pensamento e o nível de inteligência. Ela
enfoca a unidade da educação dos
movimentos, ao mesmo tempo que põe
em jogo as funções intelectuais. As
primeiras

evidências

de

um

desenvolvimento mental normal são
manifestações puramente motoras.

Diante desta visão, as atividades motoras
desempenham

na

vida

da

criança

um

papel

importantíssimo, em muitas das suas primeiras
iniciativas intelectuais. Enquanto explora o mundo que
a rodeia com todos os órgãos dos sentidos, ela percebe
também os meios como quais fará grande parte dos
seus contatos, sociais.
Portanto, a educação psicomotora na idade
escolar deve ser antes de tudo uma experiência ativa,
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onde a criança se confronta com o meio. A educação
proveniente dos pais e do âmbito escolar, não tem a
finalidade de ensinar à criança comportamentos
motores, mas sim permite exercer uma função de
ajustamento individual ou em grupo.
As atividades desenvolvidas no grupo
favorecem a integração e a socialização
das crianças com o grupo, portanto
propicia

o

desenvolvimento

tanto

psíquico como motor. Os movimentos,
as expressões, os gestos corporais, bem
como suas possibilidades de utilização
(danças, jogos, esportes...), recebem
um

destaque

especial

desenvolvimento

em

nosso

fisiológico

e

psicológico.
Com base neste contexto, percebemos
a importância das atividades motoras na
educação, pois elas contribuem para o
desenvolvimento global das crianças.
Entretanto, as crianças passam por
fases diferentes umas das outras e cada
fase exige atividades propicias para
cada determinada faixa etária. (AGUIAR
& SIMÃO, 2007, p.4)
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A educação do movimento com atuação sobre o
intelecto, numa relação entre pensamento e ação, que
engloba

funções

neurofisiológicas

e

psíquicas.

Assegura o desenvolvimento funcional, tendo em conta
as possibilidades da criança e ajuda a sua afetividade
a se expandir e equilibrar-se, através do intercâmbio
com o ambiente humano. O corpo e a aprendizagem
caminham juntos.

É através do corpo que o indivíduo entra
em contato com o conhecimento”.(
VIEIRA,2003)

É uma ferramenta eficaz no processo de
desenvolvimento psicomotor, afetivo, cognitivo e social
do ser humano.
Não possui objetivos pedagógicos diretos, mas
interfere de forma clara sobre as dificuldades social e
escolar, na medida em que visa proporcionar o
equilíbrio e ajustamento global, através do corpo
psicossomático.
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É de fundamental importância o trabalho de
psicomotricidade com crianças deficientes visuais; pois
através de vivências diretas com seu próprio corpo,
deste com os objetos, e com o corpo dos outros que a
criança constrói sua visão de mundo, alicerçada no
real.
O desenvolvimento psicomotor engloba em si, a
inter-relação do desenvolvimento motor, do psiquismo
e da inteligência. O ato motor isolado não tem
significado.
Através

dessa

noção,

a

criança

vai

desenvolvendo a consciência do próprio corpo e das
possibilidades de expressar-se por meio dele.
Segundo Aguiar e Simão (2007), a estruturação
temporal é a capacidade de situar-se em função:
• da ordem e sucessão dos acontecimentos
(antes, durante, depois);
• da duração dos intervalos, que consiste
em:
- noções de tempo longo, de tempo curto
(uma hora, um minuto);
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- noções de ritmo regular, de ritmo irregular
(aceleração, freada);
- noções de cadência rápida e lenta (correr e
andar).
• da renovação cíclica de certos períodos:
dias da semana, meses, estações do ano;
• do caráter irreversível do tempo (noção de
envelhecimento das plantas, das pessoas).
Ainda nesta etapa, os autores acima destacam
o ritmo, que abrange a noção de ordem, de sucessão,
de duração, de alternância. O trabalho desta etapa
inicia-se pela percepção do ritmo interno, de ritmos
externos e, por último, a percepção e reprodução de
estruturas rítmicas. O último procedimento, consiste na
aquisição do desenho e do grafismo. Através do
desenho, da plasticina e do grafismo a criança tem a
oportunidade de expressar sua visão de mundo, a
passagem do sonho para a realidade. Consiste ainda
numa aprendizagem real da manipulação do lápis
(motricidade fina). Seu domínio progressivo, prepara a
criança para a escrita. Entraves na aquisição destas
etapas, podem ocasionar dificuldades relacionadas ao
Mariane Grossi Perez
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desempenho motor, afetivo, cognitivo e social; e são
detectadas principalmente durante a escolaridade.
Estas atividades são

desenvolvidas através de

trabalhos práticos, utilizando-se sempre da ludicidade,
a qual permeia toda infância.
O brinquedo é a essência da infância; é o veículo
do crescimento. É um meio natural que possibilita a
criança explorar o mundo, descobrir-se, entender-se,
conhecer os seus sentimentos, as suas ideias e a sua
forma de reagir.
Através da atividade lúdica e do jogo, a criança
forma conceitos, seleciona ideias, estabelece relações
lógicas,

integra

percepções,

faz

estimativas

compatíveis com o seu crescimento físico e o seu
desenvolvimento global.
O jogo e a brincadeira exigem movimentação
física, envolvimento emocional e provoca desafio
mental. Neste contexto, a criança só ou com
companheiros integra-se ou socializa-se. O movimento
resulta da expressão interna de um organismo que,
vivo, se expressa.
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Segundo Kishimoto (1996),

os jogos colaboram para a emergência
do papel comunicativo da linguagem, a
aprendizagem das convenções sociais e
a aquisição das habilidades sociais.

A evolução da brincadeira está intimamente
relacionada com a aquisição da linguagem, a maneira
como a criança brinca pode ser importante modo de
avaliação do desempenho infantil.

“As brincadeiras podem ser o elemento
chave para a estimulação linguística.”
(Kishimoto, 1994).

Os jogos e as brincadeiras, apresentam uma
evolução que acompanha o desenvolvimento físico,
emocional e cognitivo da criança.
A evolução dos jogos e brincadeiras segue uma
cronologia que se inicia com brincadeiras do tipo
motora e de construção, os quais seguem a motivação
Mariane Grossi Perez
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de estímulos externos. Segue-se então, as brincadeiras
plásticas, que consistem na manipulação de plasticina,
pintura, argila etc., na tentativa de representar os
objetos do mundo adulto.
Após, inicia-se o período de brincadeiras
projetivas ou “jogos de enredo”, nos quais as regras
sociais estão presentes. A criança tenta imitar
situações vivenciadas no seu dia a dia, utilizando para
tal suas lembranças. Através de objetos em miniatura
utilizados no cotidiano, ela brinca de “casinha”, “mãe e
filha” e etc. Nesta fase, ela brinca com mediação,
sozinha ou ao lado de outra criança sem, no entanto,
interagir com a mesma.
Num segundo momento, ela se utiliza do “faz-deconta”, que para Vygotsky e Kishimoto, são de maior
importância e tipicamente infantis. A presença da
situação imaginária é o que distingue a brincadeira de
outra atividade.
Outra característica desta brincadeira, é a
dissociação do significado do objeto. A criança sente a
necessidade de representar o mundo adulto em suas
brincadeiras, mas na impossibilidade de manipular os
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objetos pertencentes a este mundo, ela utiliza artefatos
substitutos para representar os do mundo adulto (como
por exemplo, a utilização de uma caixa de fósforos no
lugar de um barbeador) (AGUIAR & SIMÃO, 2007).
É

importante

ressaltar

que

os

artefatos

substitutos permitam a realização dos mesmos gestos
dos objetos reais.
Esta é a fase do egocentrismo, do uso da fala e
de histórias. A criança brinca com mediação, sozinha
ou junto aos colegas.
Ainda segundo os autores acima citados, num
terceiro momento, fase descrita como devaneio, não há
fala social e nem a presença do objeto. A linguagem
interior é marcante.

“O conhecimento deixa de estar preso
ao aqui e agora, aos limites da mão, da
boca e do olho e o mundo inteiro pode
estar presente dentro do pensamento,
uma vez que é possível ‘imaginá-lo’,
representá-lo com gesto no ar, no papel,
nos materiais, com os sons, com
palavras.” Dias, in Kishimoto (1996).

Mariane Grossi Perez

73

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 30, n. 7, p. 1-139, jul. 2021

Numa etapa posterior, a criança entra na fase
dos jogos com regras, os quais as regras são
arbitrárias, e não mais sociais. A criança que brinca de
pique-esconde, precisará conhecer todas as normas
para participar do jogo, e isto só é possível em torno
dos cinco/seis anos, pois a criança menor infringe as
regras.

“Dominar as regras, significa dominar
seu

próprio

comportamento,

aprendendo a controlá-lo, aprendendo a
subordiná-lo a um propósito definido.”
Leontiev (1988).

Segundo Vygotsky, a última categoria são os
jogos limítrofes, ou seja, o teatro, os esportes e os jogos
didáticos.
É inquestionável o papel da linguagem na
evolução do brinquedo. A linguagem é altamente
propícia para evocar e criar situações. Linguagem e
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brinquedo se desenvolvem ao mesmo tempo e se
influenciam mutuamente.
A situação de brinquedo abre espaço para a
linguagem fluir, como que solicitando todos os recursos
representativos. Por outro lado, a linguagem reforça o
simbolismo do brinquedo, na medida em que o sustenta
e o dirige.
Por fim, a prática circense, pode ser ricamente
trabalhada, através das suas atividades lúdicas,
visando o desenvolvimento psicomotor infantil, tendo
em vista que a utilização do lúdico na educação é uma
fonte

geradora

de

estímulos

e

promove

o

desenvolvimento através da “brincadeira”.
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O BRINCAR E SUA IMPORTÂNCIA
MARTINS, Marijane da Silva1

Resumo
O brincar e sua importância é o objetivo desse estudo. Justificase essa escolha, pois brincar é extremamente importante e
fundamental para estruturação da inteligência e do equilíbrio
emocional da criança, contribuindo diretamente para
aprendizagem e desenvolvimento infantil, atuando diretamente
no cognitivo, afetivo, motor, social. Brincar na infância é coisa
séria, quando brincam, as crianças exploram, perguntam e
reproduzem as formas culturais nas quais estão inseridas,
desenvolvendo-se psicológica e socialmente, por meio das
brincadeiras toda criatividade, imaginação e o raciocínio são
estimulados. Não é possível imaginar a infância sem pensar em
brincadeiras e o prazer que as acompanham bem como seus
benefícios. De metodologia bibliográfica a pesquisa buscou traçar
os benefícios do brincar que vão além da satisfação e do prazer,
são benefícios cognitivos relacionados a capacidade de
concentração, cooperação, organização, atenção, memória,
imitação, noções de espaço e de tempo, integração do esquema
corporal, imaginação e desenvolvimento da autonomia, da
linguagem, e expressão infantil.
1

Pós-Graduanda em Ludoterapia pela faculdade (FACAB). Professora da
Rede muncipal de São Paulo 2017. Graduada em Pedagogia pela Fundação
Santo André.
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Palavras-chave: Brincar. Criança. Beneficios.

Abstract
Play and its importance is the purpose of this study. This choice
is justified because play is extremely important and fundamental
for structuring the child's intelligence and emotional equilibrium,
directly contributing to child learning and development, acting
directly in the cognitive, affective, motor, and social contexts.
Playing in childhood is a serious thing, when they play, children
explore, question and reproduce the cultural forms in which they
are inserted, developing psychologically and socially, through
play all creativity, imagination and reasoning are stimulated. It is
not possible to imagine childhood without thinking of jokes and
the pleasure that accompany them as well as their benefits. From
a bibliographical methodology, the research sought to outline the
benefits of playing that go beyond satisfaction and pleasure, are
cognitive benefits related to the capacity of concentration,
cooperation, organization, attention, memory, imitation, notions
of space and time, Integration of body schema, imagination and
development of autonomy, language, and infantile expression.
Keywords: Play. Child. Benefits.

Resumen
El juego y su importancia es el objetivo de este estudio.
Justificado esta elección porque el juego es extremadamente
importante y fundamental para la estructuración de la inteligencia
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y el equilibrio emocional del niño, lo que contribuye directamente
al aprendizaje y desarrollo de los niños, que trabajan directamente
en el desarrollo cognitivo, afectivo, motor, social. Jugando en la
infancia es grave cuando el juego, los niños a explorar, preguntar
y reproducen formas culturales en las que operan, el desarrollo
psicológico y social a través del juego toda la creatividad, la
imaginación y el razonamiento se les anima. No se puede
imaginar la infancia sin pensar en el juego y el placer que ellos y
sus beneficios acompañan. Metodología de la investigación
bibliográfica trató de rastrear los beneficios del juego que van
más allá de la satisfacción y el placer son los beneficios
cognitivos relacionados con la capacidad de concentración, la
cooperación, la organización, la atención, la memoria, la
imitación, las nociones de espacio y tiempo, la integración de la
imagen corporal, la imaginación y el desarrollo de la autonomía,
el lenguaje y la expresión de los niños.
Palabras clave: Juego. Niño. Beneficios.

1 INTRODUÇÃO

Uma educação que privilegie e inclua o lúdico em seus
conteúdos, é uma educação coerente com os novos tempos e, de
um modo geral, têm um lugar de destaque. Esse estudo tem o
objetivo de pesquisar sobre “O Brincar e sua importância”,
justifica-se a escolha do assunto e tema, pois as atividades lúdicas
estão diretamente ligadas ao desenvolvimento e aprendizagem
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infantil, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento, da
linguagem, e da expressão.
Por meio da ludicidade a criança brinca, joga e se diverte,
ela também demonstra suas ações, sentimentos, pensamentos e o
tempo todo está aprendendo e se desenvolvendo. Não podemos
pensar em trabalhar com crianças ainda muito pequenas sem
pensar em como envolvê-las nas situações de ludicidade. Para a
criança tudo pode ser uma grande brincadeira, basta o professor
trazer de maneira lúdica para despertar interesse e prazer em
querer aprender e participa
O brincar é sem dúvida o meio pelo qual nós seres
humanos exploramos e experimentamos diversas situações em
nossas vidas e através dessas explorações nós aprendemos e assim
acontece com as crianças, ao brincarem experienciam e
demonstram através da brincadeira sua vivência, sua realidade.
Sobre o brincar, o Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil (1998), define como fundamental para o
desenvolvimento da identidade da autonomia, fonte de
experimentação e interação social.
Na brincadeira a criança experiência vivências que
possibilitam a sua evolução através da interação com outra
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criança ou adulto. Ao relacionar-se com outros enquanto brinca
aprende a ouvir, falar, respeitar opiniões diversas, organizar suas
ações com a do companheiro, expor ideias, exercitar a sua
imaginação, ampliando assim o seu repertório e construindo
aprendizagens fundamentais para a formação de sua identidade.
De metodologia bibliografica o artigo abrange o
inicialmente o tema estudado: “O brincar e sua importância”,
“Brincadeiras”, “Brinquedos” e “Jogos”, e o “ lúdico como fonte
de conhecimento”. Sempre direcionado a importância do lúdico
para o desenvolvimento da criança. Todo acervo consultado,
artigos e sites, encontram-se relacionado em suas referências.

2 O BRINCAR E SUA IMPORTÂNCIA

Brincar é fonte de lazer e diversão, mas também é fonte
de conhecimento e parte fundamental da aprendizagem. É forma
de manifestação da riqueza natural da criança e de suas
potencialidades.
São Paulo (2006), explica que o brincar para criança é uma
“atividade imaginativa”.

A partir das leituras referentes ao
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brincar passamos a compreender o que pensam alguns teóricos
conceituados nesta área. Para Tizuko Morchida Kishimoto (1998)
brincar é extremamente importante para o desenvolvimento e
autonomia da criança, a autora também destaca a escola como
local ideal para esse desenvolvimento conforme temos na integra.
“O brincar é de suma importância para o
desenvolvimento da criança como um todo, pois é
presente constantemente na vida da criança e a
escola é o lugar onde isto deve acontecer de
maneira que a criança possa construir sua
autonomia” (KISHIMOTO 1998, p. 32).

Em complemento a citação de Kishimoto, Fontana e Cruz
(1997), também enfatizam a importância do brincar, pois ao
brincar a criança assume papeis significativos para seu
desenvolvimento a partir de comportamentos relacionados a
capacidade de escolhas conscientes.
Para Barros (2000, p.15), o brincar infantil, possui um
significado importante para a psicologia do desenvolvimento
assim como para a educação. Segundo esse autor, é condição de
todo o processo evolutivo neuropsicológico saudável. Além
disso, manifesta a maneira pela qual a criança está organizando
seus pensamentos e demonstra como ela está lidando com suas
possibilidades que podem ser limitações e até mesmo conflitos.
A ação da brincadeira, ela por si só para a criança já é
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muito prazerosa e divertida, mesmo quando não acompanhada de
sinais de alegria, pois é espontânea e voluntária, não é obrigatória,
é escolhida por quem participa, onde requer envolvimento ativo
dos participantes.
Leni Dornelles (2001) enfatiza a importância da
brincadeira em todos os momentos da rotina da criança, ou seja,
na hora do banho, da alimentação, é preciso que os pais,
familiares, professores, educadores, brinque com a criança,
usando a imaginação e a criatividade.
É preciso que todos envolvidos com a ação de educar,
compreendam a importância dos momentos de brincadeiras, e que
aproveitem esse contato com a criança para entrar em seu mundo
simbólico infantil.
São Paulo (2006) descreve o brincar como atividade
“essencialmente humana” indispensável para infância, excelente
para a criança aprender a viver suas experiências.
Brincar é uma atividade essencialmente humana,
principal modo de expressão da infância. É
marcada por um diálogo que o ser humano
estabelece consigo próprio, com o outro ou com
um ou mais objetos, não se restringindo, então,
somente às brincadeiras orientadas ou aos jogos
de regras. É a ferramenta por excelência para a
criança aprender a viver, revolucionar sua
experiência e criar cultura. Brincando, a criança
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se humaniza e se constitui como sujeito históricosocial. (SÃO PAULO, 2006 p.45)

Dando continuidade a esse pensamento, podemos afirmar
que a ação de brincar é tão importante quanto o ato de se
alimentar, e de estudar. Quando se brinca, sem esforço se
consegue encontrar respostas a várias indagações, assim como,
solucionar dificuldades de aprendizagens, e também favorece a
socialização e a interação entre crianças e adultos.
Podemos afirmar que ao brincar a criança exerce o poder
de escolha, análise, percepção, interesses em comuns. Dornelles
(2001) em seu livro na escola infantil todo mundo brinca se você
brinca, refere-se ao difícil e ao fácil ato de brincar e conviver com
o outro.
“Aos poucos, os jogos e brincadeiras vão
possibilitando às crianças a experiência de buscar
coerência e lógica nas suas ações governando a si
e ao outro. Elas passam a pensar sobre suas ações
nas brincadeiras, sobre o que falam e sentem, não
só para que os outros possam compreendê-las,
mas também para que continuem participando das
brincadeiras. Aí está o difícil e o fácil que é o
brincar e o conviver com o outro”. (DORNELLES
2001, p.105).

Conforme explicado por Dornelles, é nessa fase que tem
início para muitas crianças o convívio com o outro, com as
diferenças, e são com elas que as crianças aprendem a respeitar,
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a compreender, ser tolerante com o próximo, entre outros
benefícios que o ambiente escolar favorece para o seu
desenvolvimento afetivo e social.
Para São Paulo (2006, p.46) “Brincar, como a principal
linguagem da infância, compreende práticas que envolvem jogos,
brinquedos e brincadeiras que garantem o direito às crianças de
se comunicarem e interagirem”.
Dessa forma o trabalho segue definindo e conceituando
Brincadeiras, brinquedos e jogos, porém conforme Kishimoto
(2007) é importante esclarecer os significados dos três, dessa
forma:
O brinquedo contém sempre uma referência ao
tempo e a infância [...] brinquedo não pode ser
reduzido à pluralidade de sentido jogo, pois
conota criança e tem uma dimensão material,
cultural e técnica. Enquanto objeto, é sempre
suporte de brincadeira. É a brincadeira? [...] é uma
ação que a criança desempenha ao concretizar a
regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica [...]
Desta forma, brinquedo e brincadeira relacionamse com a criança e não confundem com o jogo.
(KISHIMOTO, 2007, p.1)

Conforme Kishimoto explica, a brincadeira é a ação, os
brinquedos possuem uma dimensão material ambos se
relacionam com a criança, durante a ação lúdica do brincar.
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Brincar é coisa séria, pois está diretamente ligada ao
desenvolvimento. Brincar para a criança é tão importante quanto
a alimentação, sendo uma das atividades fundamentais para o
desenvolvimento da identidade e da autonomia na infância.
Levi Vygotsky (1988) chama nossa atenção para duas
características fortemente presente na vida da criança e
fundamentais para seu desenvolvimento, a imaginação e a
fantasia.
Para Zilma Oliveira (2007) ao brincar a criança
desenvolve seu lado afetivo, e trabalha junto as demais funções
cognitivas que estão interligadas a motricidade, linguagem,
percepção. A autora explica:
Ao brincar a criança desenvolve afeto,
motricidade,
linguagem,
percepção,
representação, memória e outras funções
cognitivas que estão profundamente interligados.
A brincadeira favorece o equilíbrio afetivo da
criança e transformação significativa da
consciência infantil, por exigir das crianças
formas mais complexas de relacionamento com o
mundo. (OLIVEIRA, 2007, p. 160).

É pela brincadeira que a criança desde muito cedo, logo
nos primeiros meses de vida se comunica através dos gestos, dos
sons. O referencial curricular para educação infantil reforça:
Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver
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algumas capacidades importantes, tais como a
imitação, atenção, memória, a imaginação,
amadurecem também algumas capacidades de
socialização por meio da interação e da utilização
a experimentação de regras papeis sociais.
(BRASIL, 1998, p. 22)

Assim, as brincadeiras fazem parte do patrimônio lúdico
cultural, traduzindo valores, costumes, formas de pensamento e,
favorecem a aprendizagem.
Celso Antunes (2009) complementa “Jamais se brinca
sem aprender” o autor ressalta a importância das brincadeiras:
“Por tudo que se conhece hoje sobre a mente infantil, não mais se
dúvida de que é no ato de brincar que toda criança se apropria da
realidade imediata, atribuindo-lhe significado. Jamais se brinca
sem aprender” (ANTUNES, 2009, p. 31).
É no ato de brincar que a criança produz conhecimento
trazendo do seu próprio mundo e imaginário informações e
conteúdos significativos para seu desenvolvimento enquanto
sujeito que sente, pensa e age.
O processo de conhecimento das crianças se inicia, desde
pequenas, com uma exploração dos objetos. Segundo Piaget
(1969, p.13) “A criança conhece quando atua sobre os objetos,
quando pratica ações sobre os objetos”. Ao agir, a criança se
manifesta de maneira subjetiva, ela é capaz de pensar e incorporar
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situações do mundo ao seu redor, de acordo com sua maneira de
perceber a vida.

2.1 Brincadeiras

É através das brincadeiras que objetos e movimentos são
transformados, brincando de casinha, de médico, de escolinha, de
roda, de amarelinha, de bolinhas de gude, a criança interage e se
relaciona com seus pares e juntamente com eles dá sentido às
coisas da vida.
Para Maria Teles (1997, p. 24) “a brincadeira, portanto,
além dos mil motivos da importância na vida da criança, é o
verdadeiro impulso da criatividade”.
A brincadeira tem papel fundamental durante a infância,
cada atividade presente na brincadeira é uma possibilidade de
aprendizado. Zatz, zatz, Halaban (2006) reforça a presença do
lúdico como essencial para a criança.
Para Mello (2015), aprendizagem que ocorre por meio das
brincadeiras, se dá, pois, ao brincar as crianças tornam-se
protagonistas das situações vivenciadas nas brincadeiras.
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A criança aprende quando é sujeito na vivência,
na experiência, isto é, quando participa nos
processos vividos com o corpo, a mente e as
emoções e não como executora do que foi
pensado pelo educador e pela educadora. O ser
humano aprende ao se colocar de corpo inteiro
nos processos. Nesse sentido, as crianças, seja na
educação infantil, seja no ensino fundamental,
precisam tomar parte das situações em que se
planeja, avalia, propõe, fazem escolhas, tomam-se
decisões, resolvem-se problemas, argumenta-se e
aprende-se a pensar. (MELLO, 2015, p.3)

Entendemos a partir da citação de Mello, que quando a
criança brinca imita alguém que esteja inserido em sua realidade,
a partir disto ela consegue estabelecer os diferentes vínculos entre
o real e o imaginário.
Quando observamos as crianças brincando torna-se
visível que a criança está se educando e construindo
conhecimento, através das brincadeiras, pois é através do brincar
que

ela

abandona

o

seu

mundo

de

necessidades

e

constrangimentos e se desenvolve, criando e adaptando uma nova
realidade.
A infância é, portanto, um período de aprendizagem
necessária à idade adulta, é nesse período da vida que a
brincadeira se torna uma oportunidade de reconhecimento,
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construção e afirmação do seu próprio eu.
Para nós educadores, a brincadeira fortifica os laços de
amizade ressaltando a vivência familiar, pois é a partir da
brincadeira que o círculo de amigos da criança aumenta e é neste
círculo de amizade que ela se sente livre, para retratar seu
cotidiano dentro da família, da escola e da sua comunidade.

2.2 Brinquedos

O brinquedo é um objeto que tem valor simbólico, sendo
estruturado pela significação social produzida pela imagem, é um
objeto lúdico que é manipulado livremente, sem estar
condicionado às regras ou a princípios de utilização de outra
natureza.
Danielle Almeida (2006) descreve na integra a definição
e a importância do brinquedo para as crianças.
“O brinquedo facilita a apreensão da realidade e é
muito mais um processo do que um produto.
Exige movimentação física, envolvimento
emocional, além do desafio mental que provoca.
O brinquedo possibilita a emergência de
comportamentos espontâneos e improvisados. O
brinquedo é a essência da infância; é o veículo do
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crescimento; é um meio extremamente natural
que possibilita à criança explorar seu mundo,
possibilitando as descobertas, o entendimento,
conhecer os seus sentimentos, suas ideias e sua
forma de reação” (ALMEIDA, 2006, p. 6)

Ao brincar, a criança constrói seu próprio mundo e os
brinquedos são ferramentas que contribuem para esta construção,
propiciando o desenvolvimento de fantasias de acordo com suas
vivências e experiências. Classificam-se como: Brinquedos de
berço, brinquedos de faz de conta, brinquedos pedagógicos,
brinquedos de construção, brinquedos tradicionais.
•

Brinquedos de Berço: Entre os brinquedos que os
pais costumam colocar nos berços destacam-se os
móbiles, ajudam na estimulação sensorial motora
da criança, ao chamar atenção dos bebês
despertam os sentidos contribuindo para o
desenvolvimento das crianças.

•

Brinquedos de Faz de Conta: Auxiliam na fantasia,
no processo de simbolização proporcionando
experiências. Brincando, a criança desenvolve a
imaginação,

fundamenta

afetos,

explora

habilidades e, na medida em que assume múltiplos
papéis Exemplo: bonecas, fantoches, mobiliário
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infantil, carrinhos, etc.
•

Brinquedos Pedagógicos: feitos com objetivo de
proporcionarem conhecimento nesses brinquedos,
cores, formas geométricas, letras, imagens,
introduzindo a criança propriedades lúdicas na
brincadeira

•

Brinquedos

de

construção:

Enriquecem

a

experiência social da criança, estimulando a
criatividade.
•

Brinquedos Tradicionais: Ligados a cultura
popular, ao folclore e as brincadeiras tradicionais.

Para Santos (2000) os brinquedos são convites para
interação. Diante disso, é preciso escolher os brinquedos, quando
se pretende utilizá-lo com finalidade pedagógica, e isso é uma das
tarefas do professor. Como traz a citação a seguir:
Bomtempo (2001), vê no brinquedo o suporte para
representações, que introduz a criança em um universo
imaginário:
Além disso, é suporte de representações,
introduzindo a criança num universo de sentidos
e não somente de ações. O brinquedo valoriza
hoje o imaginário em detrimento de um realismo
estreito. O mundo representado é mais desejável
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que o mundo real. A brincadeira aparece, assim,
como um meio de sair do mundo real para
descobrir outros mundos, para se projetar num
universo inexistente. (BOMTEMPO, 2001, p. 68).

No entanto, possibilitar momentos em que a criança possa
brincar de maneira cada vez mais lúdica, é respeitar a fase em que
a criança está, e como a citação acima trouxe, a brincadeira
possibilita que a criança se projete em novos mundos,
experimente

possibilidades,

desenvolvendo

assim,

suas

potencialidades.
Para Kishimoto (2001) “O brinquedo propõe um mundo
imaginário da criança e do adulto, criador do objeto lúdico”.
O brinquedo é um suporte material que facilita o ato de
brincar. Velasco (1996) enfatiza que para criança o brinquedo é
como se fosse maior do que a realidade:
No brinquedo, a criança sempre se comporta além
do comportamento habitual de sua idade, além do
seu comportamento diário, no brinquedo é como
se ela fosse maior do que na realidade. Como no
foco de uma lente de aumento, o brinquedo
contém todas as tendências ao desenvolvimento
sob forma condensada, sendo ele mesmo, uma
grande fonte de desenvolvimento. (VELASCO,
1996, p.117).

A essa ideia acrescenta Kishimoto (2007) “através do
brinquedo a criança reproduz seu cotidiano”.
Para Hypólito (1997, p.4) “Cada brinquedo define para a
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criança um conhecimento, um significado especial. No ato de
brincar, a criança projeta os seus desejos, os seus sonhos, as suas
intenções. Quando brinca, a criança é dona da situação, ela decide
tudo”
Segundo Kishimoto (2001) no caso da criança o
imaginário varia conforme sua idade. Para os que estão na idade
pré-escolar de 3 anos ele vem carregado de animismo, já as
crianças de 5 e 6 anos integra elementos da realidade. Este
imaginário também de acordo com a autora, pode vir carregado
de um preexistente advindos dos desenhos animados, dos contos
de fadas, dos robôs e histórias de piratas.

2.3 Jogos

O lúdico quando analisado sob o aspecto pedagógico
reflete as ações das crianças voltadas para os jogos e as
brincadeiras, ferramenta importante no desenvolvimento e
aprendizagem infantil trabalhando diretamente os aspectos físico,
intelectual e social.
A palavra jogo é um termo que vem do latim “jocus” que
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também significa gracejo, brincadeira, divertimento. O jogo é
uma atividade física ou intelectual que integra um sistema de
regras e define um indivíduo ou um grupo, sendo um vencedor e
outro perdedor. Para Adriana Friedman:
Acredito no jogo como uma atividade dinâmica,
que se transforma de um contexto para outro, de
um grupo para outro: daí a sua riqueza. Essa
qualidade de transformação dos contextos das
brincadeiras
não
pode
ser
ignorada.
(FRIEDMAN, 1996, p.20).

Sempre voltada a educação, a palavra jogo apresenta
características especificas, destacando assim a brincadeira, a
diversão e a competição. Por fim:
[...] há jogo a partir do momento em que a criança
aprende a designar algo como jogo; ela não chega
a isso sozinha. Ter consciência de jogar resulta de
uma aprendizagem linguística advinda dos
contextos da criança desde as primeiras semanas
de sua existência. (BROUGERE, 1998, p.18).

Assim o jogo é composto basicamente por todos os itens
elencados logo abaixo:
•

Regras: elementos que definem sua
coerência e estrutura

•

Objetivos: Vencer, ganhar, liderar.

•

Jogadores: Em grupo define-se também
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equipe, ou time
•

Adversários: Concorrentes, rivais

•

Vitória:

Conquista,

sucesso,

reconhecimento
•

Empate: Igualdade, sem vencedores, ou
perdedores

•

Derrota: Perdeu, não alcançou os objetivos
propostos

•

Entretenimento:

Brincadeira,

divertimento, recreação
A criança deve estar, sempre, em contato com o meio
lúdico, tanto para jogos intelectuais, quanto para jogos motores,
para que seu desenvolvimento seja completo, a medida que a
criança joga, ela deixa transparecer seus sentimentos bons e ruins,
como o de tristeza, alegria, empolgação entre outros.
Pedagogicamente

os

jogos

proporcionam

desenvolvimento e aprendizagem, além de possibilitar ao
professor aulas mais dinâmicas, e prazerosas. Cunha (1997)
ressalta que “fazendo e brincando a criança formula seus
conceitos, adquire informações e supera dificuldades de
aprendizagem”.
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Na ação do brincar a criança aprende, inventa, descobre e
confere inúmeras habilidades. Estimula a autoconfiança a
curiosidade e o desenvolvimento da autonomia, além de
desenvolver a linguagem, concentração e a atenção entre outras,
portanto, brincar utilizando como meio os jogos, é muito
importante para a saúde física, emocional e cognitiva da criança.
É um momento em que a criança se expressa e se auto realiza.
O jogo, para a criança é sério e de fundamental
importância, uma vez que a possibilita lidar com os seus
sentimentos de medo, angústias, frustração, raiva e alegria. O
jogo deve estar presente entre os recursos didáticos capazes de
compor uma ação docente comprometida com os processos de
ensino-aprendizagem que se pretende atingir.
Antes mesmo de iniciar um trabalho voltado com os jogos
em sala de aula, é necessário que o professor construa um projeto
coerente a sua turma, ou seja, ele precisa conhecer os alunos e
aliar seus objetivos as necessidades deles.

2.4 O lúdico como fonte de conhecimento
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Ludicas são as atividades que propiciam a experiência
completa do momento, associando o ato, o pensamento e o
sentimento,

ou seja, atividade lúdica é todo e qualquer

movimento que tem como objetivo produzir prazer quando de sua
execução, ou seja, divertir o praticante.
Cruz (2011) explica que o uso da ludicidade na educação
infantil teve um marco muito significativo com o movimento da
escola nova, embasada nas ideias de Montessori, Dewey, Decroly
Kilpatrick e outra essa concepção de aprendizagem defendia que
o saber é inato ao ser humano e precisa apenas ser trazido à
consciência, organizado, detalhad
Ângela Borba (2007) afirma que o brincar é um espaço de
apropriação, ao brincar a criança se apropria de conhecimentos e
habilidades desenvolvendo linguagem, cognição, sociabilidade.
Podemos afirmar, que o brincar é um espaço de
apropriação e constituição pelas crianças de
conhecimentos e habilidades no âmbito da
linguagem, da cognição, dos valore e das
sociabilidades. E que esses conhecimentos se
tecem nas narrativas do dia-a-dia, constituindo os
sujeitos e a base para muitas aprendizagens e
situações que são necessários o distanciamento da
realidade cotidiana, o pensar sobre o mundo e o
interpretá-lo de novas formas, bem como o
desenvolvimento conjunto de ações coordenadas
em torno de um fio condutor comum o brincar.
(BORBA 2007, p. 39)
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Heinkel, (2003, p.53) “Para a criança o brincar é essencial
em toda sua estruturação e construção interna e externa como
sujeito único, criativo e cultural”.
As crianças que participam de atividades lúdicas,
adquirem novos conhecimentos e desenvolvem em suas
habilidades de forma natural que permite o interesse em aprender
e garantir o envolvimento e a curiosidade.
O currículo integrador da infância paulistana publicado
em (2015) pela Secretaria Municipal de Educação, destaca a
importância da brincadeira para as crianças, e explica que além
de proporcionar o aprendizado, exercitam e aperfeiçoam a
linguagem oral, e o pensamento, além da percepção, negociação
exercitando a função simbólica da consciência. Apresentamos o
texto na integra conforme segue na citação.
É durante a brincadeira que meninos e meninas
desenvolvem sua personalidade por meio do
aprendizado do controle da vontade e do colocarse no lugar de outra pessoa. Além disso, exercitam
a função simbólica da consciência (a capacidade
de usar um objeto para representar outro,
capacidade essencial à apropriação da cultura
escrita), exercitam e aperfeiçoam a linguagem
oral e o pensamento, além da percepção dos
papéis sociais e da capacidade de planejar ações,
de negociar com as outras crianças e de
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dimensionar a passagem do tempo. (SÃO
PAULO, 2015, p.58)

Souza (2012) enfatiza a importância das atividades
lúdicas na construção do conhecimento social, físico e cognitivo,
estruturando a inteligência e sua interação com o meio ambiente
além de trabalhar a atenção, o raciocínio, agilidade e interesse,
lemos na integra o que foi citado pela autora.
As
atividades
lúdicas
auxiliam
no
desenvolvimento global da criança, como
atenção, raciocínio, agilidade e interesse. Por esse
motivo, podem ser realizadas em sala de aula e
também no pátio, proporcionando um melhor
desempenho nas demais atividades curriculares,
promovendo
uma
aprendizagem
mais
significativa associada à satisfação e ao êxito,
permitindo à criança participar das tarefas de
aprendizagem com maior motivação. As
interações proporcionadas pelas atividades
lúdicas levam a criança a construir seu
conhecimento social, físico e cognitivo,
estruturando, assim, sua inteligência e sua
interação com o meio ambiente. (SOUZA, 2012,
p.41).

O educador precisa organizar rodas de conversa e
atividades de observação, permitir também, que as crianças
imitem os colegas e aprendam a organizar instruções para as
próprias brincadeiras, seguindo receitas e regras, se organizem
entre eles. Quanto mais rico for o contexto de interações, mais
será os estímulos a criança a expressar seus desejos, sentimentos.
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As atividades lúdicas podem ser aplicadas como desafios
cognitivos, desequilibrando as estruturas mentais da criança com
o objetivo de promover avanços no seu desenvolvimento.
Tornam-se, então, recursos didáticos de grande aplicação e valor
no processo de ensino e aprendizagem, desse modo, a criança
aprende melhor brincando. Parte dos conteúdos curriculares pode
ser ensinada por meio de brincadeiras e jogos, em atividades
predominantemente lúdicas.
É no ato de brincar que a criança produz conhecimento
trazendo do seu próprio mundo e imaginário informações e
conteúdos significativos para seu desenvolvimento enquanto
sujeito que sente, pensa e age.
A escola que escolhe desenvolver um trabalho pedagógico
voltado ao lúdico deve entender e trabalhar o brincar como mais
uma forma de aprendizagem, sem separar a prática pedagógica do
brincar, resgatando a brincadeira na sua rotina possibilitando que
a criança tenha uma aprendizagem prazerosa.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O lúdico constitui um espaço privilegiado para o
desenvolvimento, o raciocínio lógico, a percepção visual, a
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socialização, a comunicação e a criatividade, tornandose
realmente um ato pedagógico facilitador de aprendizagem.
A criança precisa ser estimulada a brincar o tempo todo,
mas para esse tipo de estimulo é preciso ter um olhar atento do
professor, pois o mesmo deve saber utilizar de estratégias para
que este “brincar” se torne um instrumento de aprendizagem e
potencialização do desenvolvimento infantil.
Ao brincar, ainda, a criança está firmando valores e
sentimentos morais e éticos, percebendo o que é certo e o que é
errado. Em outras palavras, cultiva as bases de sua personalidade,
além da mistura de experiências vividas com experiências
imaginárias, revelando suas ansiedades, temores, alegrias,
aflições, desavenças, expressando no brincar aquilo que ainda não
consegue verbalizar.
A ludicidade é um componente metodológico por
intermédio do qual o educador pode conhecer a criança e a
realidade do grupo, suas necessidades, por meio das brincadeiras
o professor observa o desenvolvimento das crianças tanto
individualmente quanto sua postura perante o grupo, mostrando
suas capacidades no uso da linguagem na interação e resolução
dos conflitos, assim como suas estruturas emocionais e afetiva,
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conflitos, dificuldades, estado de espírito e comportamentos em
geral. Também é um meio de que o educador dispõe para
estimular o desenvolvimento cognitivo, social, moral e
físicomotor e propiciar aprendizagens específica.
Ressaltamos ainda a importância da criança ser
independente para fazer suas escolhas enquanto brincam, assim
desenvolveram sua autonomia para escolher os personagens que
irão representar, as parcerias, os temas que serão desenvolvidos,
tornando-se capazes de imitar a vida e as situações vividas por
elas, mas também de transformar a vida.
As atividades lúdicas fazem parte do ato de educar, num
compromisso consciente, intencional e modificador da sociedade.
Educar ludicamente não é jogar lições empacotadas para o
educando consumir passivamente. Antes disso, é um ato
consciente e planejado, é tornar o indivíduo consciente, engajado
e feliz no mundo.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A APRENDIZAGEM
SOUZA, Rosangela Gomes dos Santos

RESUMO

Através deste artigo será mostrada a importância do
conhecimento sobre Educação Inclusiva, sua função na
educação básica e na construção do processo de ensino
e

aprendizagem

necessidade
aprimorar

do

que

seu

educando,

os

como

professores

desempenho

também

apresentam

junto

às

a
de

dificuldades

apresentadas em sala de aula. O processo educativo tem
como

principal

objetivo

facilitar

a

aquisição

de

conhecimentos, informações e interações necessários ao
desenvolvimento da criança. Este estudo visa relatar a
importância que o saber institucional exerce na vida da
criança com necessidades especiais e averiguar de que
maneiras o educador pode auxiliar tal criança no processo
de

sua

formação,

despertando

seu

interesse

e

curiosidade, seu senso crítico e sua vontade de se
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relacionar na sociedade.

Palavras-chave: Educação Especial. Transtornos. Ensinoaprendizagem

INTRODUÇÃO
Este artigo discute a educação especial, seu lugar no
Ensino Escolar, o valor dos trabalhos relacionados a
alunos com deficiência intelectual e aspossibilidades de
investimentos às escolas, especiais ou regulares, para
melhor qualificação no processo de organização de
conteúdos ao longo do período fundamental, que sejam
capazes de facilitar o processo de ensino e aprendizagem
dos educandos que frequentam o ambiente escolar. O
objetivo deste trabalho é desenvolver o conhecimento a
respeito

das

dificuldades

e

os

distúrbios

de

aprendizagem, suas diferenças e sua relação com o
ambiente escolar.
Para a redação deste trabalho, se fez necessário uma
revisão de algumas obras literárias que tratam sobre o
tema em questão, seu histórico, as políticas educacionais
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que falam do mesmo assunto e as práticas educativas
que enfatizam os trabalhos com alunos que fazem parte
da educação especial e inclusiva nas escolas.
A realidade atual, tanto a escolar, a familiar como também
a social, tem exigido da escola o cumprimento de um
papel de mediadora do aluno com o mundo atual. Mundo
esse que tem vivenciado novas experiências em relação
àmedicina, à comunicação e às situações sociais, nos
levam a compreender e respeitar as diferenças. Discutir
sobre as questões da Educação Especial e Inclusiva é
uma tarefa difícil devido as diferentes vertentes que esse
tema vem assumindo no cotidiano de cada indivíduo.
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) assegura que
todas as pessoas com necessidades especiais devem ter
acesso à educação básica. A preocupação em relação a
tal acesso é se o mesmo tem sido oferecido pela escola
para essas pessoas de maneira que todos aprendam
realmente os conteúdos curriculares e desenvolvam
suas habilidades e competências, ouseu oferecimento
tem acontecido somente para cumprir a legislação.
As salas de aula que os professores enfrentam
atualmente apresentam muitos e diferentes problemas de
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aprendizagem que dificultam o desempenho escolar e a
aquisição de conhecimento das crianças que apresentam
necessidades especiais.
O processo de ensino e aprendizagem se dá através de
diferentes

experiências

motoras,

capazes

de

proporcionar o desenvolvimento total decada indivíduo,
aprimorando suas diferentes habilidades, como correr,
andar, entre outras.
A realidade atual, tanto escolar, familiar como também a
social, temexigido da escola o cumprimento de um papel
de mediadora do aluno com o mundo atual.
Discutir sobre as questões da Educação Inclusiva é uma
tarefa difícil devido às diferentes vertentes que esse tema
vem assumindo no cotidiano de cada indivíduo.
A preocupação em relação a tal acesso é se o mesmo tem
sido oferecido pela escola para cada pessoa, de maneira
que todos aprendam realmente os conteúdos curriculares
e desenvolvam suas habilidades e competências, ou
seu oferecimento tem acontecido somente para cumprir a
legislação.
Tendo em vista que a maioria dos professores que atuam
na educação básica não possui uma formação em
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educação especial, é possível que os alunos com algum
tipo de deficiência não tenham o mesmo atendimento que
osdemais estudantes.
A falta de formação especializada em educação especial
da maioria dos

docentes acaba por dificultar o

atendimento aos alunos com algum tipo de deficiência,
não sendo possível o oferecimento de atendimento
adequado e igualitário que os demais estudantes
recebem. Eles são apenas inseridos noespaço escolar,
porém não desenvolvem o aprendizado a que têm direito.

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Ao longo dos anos, existe entre os educadores uma
preocupação com a maneira adequada de contribuição de
cada profissional com a formação de um indivíduo crítico,
responsável e que se integre plenamente na sociedade,
sendo necessário

para

tanto

que

as dificuldades

encontradas pelos alunos em sala de aula sejam
trabalhadas de maneiras diferenciadas no cotidiano da
escola.
É essencial, para o desenvolvimento da criança de
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maneira

integral,

que o

processo

de

ensino

118

e

aprendizagem seja adequado para que o educando
adquira

conhecimentos,

informações

e

interaja

socialmente.
Mesmo sendo de grande importância os conteúdos
apresentados de maneira acadêmica para os educandos,
se faz necessário que os mesmos saibam e consigam
trabalhar em grupos, para com isso serem capazes de
aprender e de viver em sociedade.
Aprendendo, processo que faz parte do mundo da
criança, o indivíduose socializa com mais facilidade e vive
melhor, desenvolvendo mais seu ser social e se tornando
capaz de tomar decisões e descobrir com maior
tranquilidade como enfrentar o mundo adulto.
Para que todo o processo de ensino e aprendizagem se
torne significativo, é necessário que seja realizada uma
nova organização na prática pedagógica do professor. Tal
prática tem que ser revisitada constantemente, deixando
os moldes da educação tradicional para trás e passando
a utilizar o lúdico como o instrumento principal para o
desenvolvimento da criança, dando ênfase para o
desenvolvimento que apresenta dificuldade no processo
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de ensino-aprendizagem, seja tal dificuldade devido os
distúrbios, os transtornos ou até mesmo os métodos
adotados em sala de aula.
O ambiente familiar, social e educativo no qual a criança
está inserida pode ser uma das causas que interferem no
seu desenvolvimento em relação ao processo de ensinoaprendizagem, por isso se faz necessário discutirmos a
maneira mais adequada para atendermos essa criança,
uma vez que esta podenão apresentar nenhum distúrbio
de aprendizagem, mas apenas não se adaptar ou não
conseguir aprender da mesma maneira que as demais
crianças, às vezes por causa da prática pedagógica
assumida

pelo

professor

e

outras

por

falta

de

acompanhamento por parte da família.
Muitas crianças podem não conseguir se desenvolver
integralmente nas diferentes linguagens educacionais,
não apresentando nenhum fator externo a elas que lhe
causem

limitações

no

processo

de

ensino

e

aprendizagem, é o caso das crianças que apresentam
distúrbio de aprendizagem. Elas demonstram suas
deficiências e dificuldades através de problemas de
linguagem, alteração na audição, além de diversas
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situações que prejudicam significantemente o processo
de aprendizagem da leitura e da escrita, como também o
processo de aprendizagem do raciocínio matemático.
Os conteúdos que devem ser apresentados na educação
escolar, respeitando a individualidade de cada aluno,
podem ser ensinados de maneira prazerosa, utilizando
recursos e métodos que alcancem cada um de acordo
com sua dificuldade ou deficiência.
Para que tal aprendizagem seja alcançada, se faz
necessário que o professor conheça seus alunos na sua
individualidade, oferecendo para isso, um ambiente
estimulador, atividades diferenciadas, estruturas de
ensino capazes de levar o aluno a construir seu
conhecimento de maneira adequada que facilite suas
vivências individuais e coletivas.
Ao longo dos anos, existe entre os educadores uma
preocupação com a maneira adequada de contribuição de
cada profissional com a formação de um indivíduo crítico,
responsável e que se integre integralmente na sociedade,
sendo necessário para tanto que as dificuldades
encontradas pelos alunos em sala de aula sejam
trabalhadas de maneiras diferenciadas no cotidiano da
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escola.
Muitas crianças podem não conseguir se desenvolver
integralmente nas diferentes linguagens educacionais,
não apresentando algum outro fator externo a elas que
lhes cause limitações no processo de ensino e
aprendizagem. É o caso das crianças que apresentam
distúrbio de aprendizagem. Essas crianças manifestam
tais

dificuldades

através

de “déficits”

linguísticos,

alteração no processamento auditivo, além de vários
fatores que podem prejudicar de maneira significativa o
aprendizado da leitura e da escrita, como também o
aprendizado de matemática.
O conceito dado para distúrbio, transtorno, dificuldade ou
problema de aprendizagem tem feito parte de grandes
discussões entre os especialistas que trabalham com tais
diagnósticos, com a prevenção e a reabilitação do
processodos indivíduos que apresentam as dificuldades
de aprendizagem.

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
No

quadro

atual

da

educação,

muitas

crianças

Rosangela Gomes dos Santos Souza

121

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 30, n. 7, p. 1-139, jul. 2021

122

apresentam dificuldades no aprendizado da leitura,
escrita e até mesmo na aprendizagem dos conceitos
matemáticos, dificultando assim seu rendimento escolar.
Diante dessas dificuldades, as crianças se deparam com
o fracasso passando a desenvolver diversos problemas
emocionais, passando a acreditar que são incapazes de
acompanhar o processo de ensino e aprendizagem
apresentado pelos professores que fazem parte do seu
cotidiano.
Por vezes também, essas crianças visitam vários
profissionais, de diferentes áreas para passarem por
avaliações que acreditam ser suficientes para concluírem
quanto à sua dificuldade no processo de ensino e
aprendizagem.
Muitos

fatores

podem

favorecer

situações

que

desencadeiam as dificuldades de aprendizagem: os
fatores emocionais, os fatores físicos ou sensoriais, os de
deficiência na linguagem, a falta de estímulos apropriados
para a aquisição da base alfabética, dislexia, entre outras.
Segundo Oliveira:
Os problemas de aprendizagem surgem
por meio de uma associação de causas.
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Quando a dificuldade de aprendizagem
está relacionada àescola, o motivo pode ser
a

metodologia

utilizada,

motivação

escassa, relacionamento professor-aluno,
a

necessidade

de

uma

adaptação

curricular, entre outros. Alguns alunos vêm
para a escola com diversas deficiências,
com níveis de maturidade desiguais ou
inferiores ao que se espera em sua idade
cronológica. Muitos trazem uma bagagem
cultural, social, intelectual, neurológica
muito defasada em relação aos seus
companheiros, e isto se constitui em
desvantagens

cruciais

para

a

aprendizagem da leitura, escrita e cálculo.
(OLIVEIRA, 2009, p. 120)

A criança que apresenta alguma deficiência física ou
sensorial necessita de um acompanhamento médico
adequado, que atenda às suas dificuldades e permita que
ela encontre uma maneira satisfatória para aprender.
As dificuldades em relação a linguagem também afetam
a

aprendizagem da

leitura,

pois

essa

depende

imensamente da oralidade.
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Para se dar início ao processo de alfabetização é
necessário que o educando apresente um certo nível de
maturidade, pois tal aprendizagem se dá através de
experiências adquiridas anteriormente.
Crianças que apresentam dificuldades no processo de
ensino e aprendizagem, em sua maioria demonstram
problemas emocionais, enfrentam momentos de tristeza
e

ansiedade,

e

apresentam

desinteresse

pela

aprendizagem, chegando até mesmo a se isolar. Porém,
com atendimento apropriado e atividades psicomotoras
adequadas, as dificuldades de aprendizagem existentes
podem ser superadas.
Pain afirma:
Os fatores ambientais interferem muito,
como a questão da nutrição eda saúde da
criança, bem como a criança que não
dorme muito bem, ou seja, o necessário.
Uma carência alimentar tanto quantitativa
quanto qualitativa pode ocasionar em déficit
alimentar crônico e que acarreta em
distrofia

generalizada,

afetando

sensivelmente a capacidade de aprender.
(..) essas perturbações podem ter como
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consequência problemas cognitivos mais
ou menos graves, mas não configuram por
si sós um problema de aprendizagem. Se
bem não são a causa suficiente, aparecem,
no entanto, como causa necessária. (PAIN,
1989, p. 29)

Todo o ambiente de aprendizagem se compõe de
elementos de oposição e fatores facilitadores. Relatar um
problema ou obstáculo é fundamental ao professor de
aprendizagem. Nos registros que faz de cada contexto
estarão as observações que representarão pontos de
melhoria.
O exercício dessa prática, porém, é terreno minado
para

ele

quando essa leitura é imprecisa, pois

desencadeará ações com alto risco, sendo imprecisas
porque teriam sido coletadas com ferramentas igualmente
imprecisas. Daí a importância de atrelar a eficácia do
processo à eficiência da coleta de dados a partir de
metodologias apuradas – por sua vez, alheias à formação
do profissional, e pertinentes a esferas de conhecimento
que ele não domina.
A Educação não é uma esfera estática. Intrinsecamente,
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é um conjunto de processos que prevê contínuas
discussões, aprimoramentos, revisão pedagógica. Somese a isso a compreensão de que o cérebro é, por sua vez,
uma estrutura moldável a partir de estímulos externos, e
é ele o órgão responsável pelo aprendizado e memória
do aprendiz. Conhecer esse funcionamento contribui de
forma eficiente para que o processo passe por
aprimoramentos de fato eficientes.

OS DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM
Nos últimos anos, o conceito e os temas que discorrem
sobre os distúrbios de aprendizagem, tem despertado
grandes discussões, que levantaram diferentes opiniões
a respeito de qual profissional deve intervir e atender os
educandos que apresentam tais dificuldades seja como
ato de prevenção ou como atendimento terapêutico.
Para que o atendimento, preventivo ou terapêutico, seja
realizado se faz necessário consideraras as diferentes
causas dos distúrbios de aprendizagens, estudar os
diversos problemas educacionais que podem dificultar o
processo de ensino e aprendizagem, observar o ambiente
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que a criança vive e o método utilizado pelas escolas
antes de escolher o tratamento.
As crianças que apresentam distúrbios de aprendizagem
não são incapazes de aprender, elas podem apenas não
ter se adaptado ao ritmo da sala ou não ter conseguido
aprender determinado conteúdo com o método escolhido
pelo professor, como também a falta de estímulos em sala
de aula e em casa.
Uma

criança

é

considerada

com

distúrbio

de

aprendizagem quando não se adéqua a situação
educacional referente a sua idade, mesmo quando lhe
são apresentados métodos adequados de aprendizagem;
apresenta dificuldadena sua expressão oral e escrita, nas
habilidades de leitura, na realização do cálculo e
raciocínio lógico-matemático.
Para que a criança seja incluída no grupo de portadoras
de distúrbio, ela deverá apresentar problemas de
aprendizagem em uma ou mais áreas; apresentar uma
lacuna significativa entre seu potencial e seu desempenho
real, a criança terá desempenho inconstante no mesmo
tipo de tarefa.
Alguns pesquisadores e alguns profissionais acreditam
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que se pode dialogar entre várias concepções sobre
dificuldades de aprendizagem, podendo assim ter um
campo mais amplo de atuação e resolução de problemas,
facilitando a eficácia de alguns tratamentos através da
complementação de várias teorias que se relacionam
mutuamente.
EDUCAÇÃO: ESPECIAL E INCLUSIVA
Por muitos anos os Portadores de Necessidades
Educativas Especiais foram esquecidos, porém de um
tempo pra cá esse quadro mudou e essegrupo de
educandos passou então a ser a maior preocupação dos
pensadores da história da Educação Especial.
Por esse motivo, alguns estudiosos passaram a dedicar
maior parte do seu tempo para pesquisa em processos
educativos

especializados

para

crianças

com

necessidades educativas especiais. Através de vários
estudos, tais pesquisadores puderam perceber que o
ensino da Arte era essencial para as crianças, pois a arte
tem como objetivo a participação individual e coletiva de
cada uma e a possibilidade delas sentirem prazer no
processo de aprendizagem.
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Segundo FERRAZ & FUZARI
[…] a importância da Arte na formação de
crianças, jovens e adultos, na educação
geral e escolar, está ligada à: “função
indispensável que a arte ocupa na vida das
pessoas

e

na

sociedade

desde

os

primórdios da civilização, o que o torna um
dos fatores essenciais de humanização”.
(FERRAZ & FUZARI, 1993, p. 16)

Através das diferentes linguagens artísticas, o aluno
Portador de Necessidades Educativas Especiais terá a
oportunidade de desenvolver-se tendo suas limitações
respeitadas e o direito de realizar as atividades que mais
aprecia, tornando o processo ensino aprendizagem algo
que lhe traga prazer.
A

educação

inclusiva

foca

na

transformação

da

sociedade, a fim de aumentar a inclusão social. É parte
de um processo em que se amplia a participação dos os
estudantes nas escolas e estabelecimentos de ensino
regular.
A inclusão abrange as inúmeras áreas sociais, humanas
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e políticas, crescendo hoje cada vez mais, para auxiliar no
desenvolvimento

das

pessoas

e contribuir

para

reestruturar práticas e ações cada vez mais inclusivas e
eliminarpreconceitos, tanto na escola como na sociedade
como um todo.
Para que isso aconteça naturalmente, é necessária uma
reestruturação da cultura, das práticas e políticas
vivenciadas na escola de modo que respondam às
diferenças que há entre os alunos, para percebê-los
sujeitoscom suas singularidades.
Os objetivos são o crescimento, a satisfação de cada
aluno e a inserção social deles. Segundo teóricos, um
sistema educacional só é inclusivo quando reconhece que
as crianças podem aprender, sem exceção; quando
respeita as diferenças nas crianças como idade, saúde,
gênero,

classe,

comportamento,

cor,

língua,

deficiência/inabilidade; quando permite que os espaços,
os sistemas e metodologias atendam às necessidades
das crianças sem exclusãoe/ou priorização; quando ainda
é parte de uma estratégia abrangente para a promoção
de uma sociedade inclusiva; quando é um processo
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dinâmico em constante crescimento e aperfeiçoamento.
Para que a educação inclusiva aconteça de fato, devemos
deixar de lado a ideia de compararmos as crianças e
passarmos a buscar o tratamentoigualitário de todas as
crianças em relação aos direitos e deveres de todos os
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
Em toda sala há alunos que aprendem facilmente
determinados conteúdos, e outros que têm dificuldade
para acompanhar. Problemas com metodologia são os
que frequentemente mais afetam o desempenho de
alunos.
Segundo Moojen,
Ao lado do grupo de crianças com
Transtornos de Aprendizagem decorrentes
de

retardo

do

desenvolvimento

e/ou

disfunção neurológica, há um grupo maior
de

crianças

que

têm

mais

baixo

rendimento, cujas causas são fatores
isolados ou não, interagindo entre si. As
alterações nesse contingente maior de
alunos

poderiam

problemas

ser

de

tratadas

como

aprendizagem

(MOOJEN,1999, p.21).
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A falta de interesse, os problemas de integração social, a
dificuldade de se adequar ao método ou uma mudança no
processo de ensino e aprendizagem da escola, podem
também ser considerados problemas de aprendizagem.
Pain considera a dificuldade para aprender como:
um sintoma, que cumpre uma função
positiva tão integrativa como o aprender, e
que pode ser determinado por fatores
orgânicos relacionados com aspectos do
funcionamento

anatômico,

como

o

funcionamento dos órgãos dos sentidos e
do

sistema

nervoso

central; fatores

específicos relacionados as dificuldades
específicas do indivíduo, os quais não são
passíveis de constatação orgânica, mas
que se manifestam na área da linguagem
ou na organização espacial e temporal,
dentre outros. Quando relacionado a um
sintoma, o não
significado

aprender possui um

inconsciente;

quando

relacionado a uma inibição, trata-se de uma
retração intelectual do ego, ocorrendo uma
diminuição das funções cognitivas que
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acaba por acarretar os problemas para
aprender; fatores ambientais relacionados
às condições objetivas ambientais que
podem favorecer ou não a aprendizagem
do indivíduo. (PAIN, 1981 - citado por
RUBINSTEIN,1996)

Apesar da grande importância que o saber institucional
exerce na vida das crianças, elas não sabem, ou por
vezes

não

conseguem

fazer

isso

em

grupo,

demonstrando com isso sua grande dificuldade de
aprender e de viver em sociedade.
O processo de ensino e aprendizagem deve ser
ressignificado de acordo com a prática pedagógica do
professor, que deve abandonar os padrões de uma
educação bancária e investir em atividades lúdicas que
auxiliem no desenvolvimento cognitivo das crianças com
dificuldades, sejam estas simplesmente relacionadas a
distúrbios, ou mesmo à metodologia utilizada em sala.
A escola inclusiva não deve fazer distinção entre os
alunos, todos os envolvidos no cotidiano escolar e fora
dele possuem diferenças; cada ser tem seu

ritmo

corporal e cognitivo, e merecem respeito para atuarem
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de acordocom suas possibilidades. Somente com uma
visão humanitária e revolucionária é que poderemos
participar de uma escola inclusiva que ajudará a formar
uma sociedade inclusiva.

O AUTISMO E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
O transtorno autista é algo que precisa ser entendido
pelos indivíduos que compõem a comunidade escolar, em
especial os educadores, o corpo docente, de modo que
não se crie uma aversão aos indivíduos autistas. É uma
síndrome classificada como um transtorno global do
desenvolvimento (TGD), pois afeta a socialização e o
comportamento. É também, atualmente, chamado de
Transtorno do Espectro Autista, pois a Síndrome de
Asperger também é colocada em seu espectro.
A dificuldade de olhar nos olhos, comunicar-se e
desenvolver aspectos da comunicação e linguagem, bem
como a socialização, são sintomas que definem um
indivíduo no espectro autista. Não há um perfil específico
para o autista. Tal fato dificulta o diagnóstico e o
enquadramento, no entanto há uma série desses
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sintomas já citados que se manifestam de maneiras
diversas, devido ao desenvolvimento infantil, em especial,
fase muito importante para o desenvolvimento do ser
humano.
O respeito às diferenças é o aspecto principal a ser
ressaltado na educação inclusiva. É necessário que a
solidariedade seja estimulada, assim como os afetos e
relações humanas dentro do ambiente escolar, através da
inclusão dos alunos autistas na escola pública. No
entanto, faz-se necessária uma formação adequada para
os educadores terem consciência das necessidades e
características diferentes desses alunos, conseguindo
adaptar suas metodologias para a inclusão.
Educação inclusiva, quando em relação a transtornos do
desenvolvimento, como no caso do autismo, deve sempre
ter relação com os alunos em si, ou seja: o professor deve
estar disposto a compreender as dificuldades relativas a
cada processo de ensino aprendizagem, uma vez que não
é um perfil específico o da criança autista.
O papel do educador também se dá ao nível de passar
uma visão ao aluno, principalmente prática, de como se
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relacionar com diferentes pessoas em sua vida cotidiana,
tenham elas necessidades especiais ou não.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola inclusiva deve possibilitar a entrada e a
permanência de todas as crianças, inclusive aquelas com
necessidades especiais, pois todas têm direito à
Educação no ensino básico e regular.
Espera-se que a criança com deficiência, que passa a
conviver noambiente escolar deixe de ser discriminada e
passe a ser

acolhida, contribuindo assim para a

construção de um espaço inclusivo e democrático na
Unidade Escolar a qual faz parte. A escola inclusiva tem
o

dever

de

atender

a

todos

os

educandos,

independentemente de suas diferenças ou limitações,
atendendo

a

cada

um

de

acordo

com

suas

potencialidades e necessidades.
A educação inclusiva tem como fundamento principal a
valorização da diversidade de cada indivíduo. O processo
de inclusão busca o rompimento com os preconceitos
sociais e a manutenção de uma sociedade mais justa,
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mais segura, que possibilite uma interação social
significativa e de qualidade.
Quando uma criança passa a conviver com um colega
que apresenta necessidades especiais, respeitando-o e
aceitando-o como igual, o processo de ensino e
aprendizagem

se

torna

mais

rico

e

significativo,

permitindo com isso a formação de cidadãos mais
comprometidos com uma sociedade mais inclusiva e mais
agradável para se conviver.
Se a família, a escola, a comunidade se preocuparem em
realizar seu trabalho com destreza e responsabilidade,
conquistaremos uma melhor qualidade pedagógica para
os

nossos

alunos

Portadores

de

Necessidades

Educativas Especiais.
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