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introdução
Após dez anos da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclu-

siva - PNEEPEI (BRASIL, 2008; MANZINI, 2018), a ludicidade se estabeleceu como uma alternativa, 
recurso e estratégia para a Educação para trabalhar com estudantes com ou sem deficiência, matriculados 
em escola regular, com oportunidades de ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico no 
sistema educacional.

De forma geral, o brincar favorece a interação social, a autoestima e a linguagem, propiciando 
condições de aprendizagem que despertam novos mecanismos de cognição, além de instigar a autonomia 
nas brincadeiras, as descobertas, explorações e criatividade contribuem para o desenvolvimento pedagógi-
co do estudante e favorecem seu avanço acadêmico. 

No desenvolvimento infantil de uma criança com deficiência, o brincar faz parte de algo 
além dos fatores citados acima, por possibilitar a estimulação e a descoberta de habilidades e meios de 
aprendizagem e expressão, que podem ser potencializados para que a experiência dessa criança, por meio 
da experimentação, da invenção, da reinvenção, enriqueça a interação e sociabilização desta com o meio. 

Segundo Vygotsky (1983) o papel fundamental da brincadeira, além da diversão, é desenvol-
ver aspectos do comportamento da criança ligados à aprendizagem e ao seu próprio desenvolvimento. Na 
brincadeira do “Faz de conta”, por exemplo, a criança aprende a elaborar/resolver situações que vivencia 
em seu dia a dia. Posteriormente, a simplicidade dá lugar ao mais elaborado com atitudes próprias e a sua 
imaginação possibilita que uma vassoura represente um cavalo ou uma espada; assim como uma caixa 
pode representar um carro, e, com os jogos simbólicos, a imaginação começa a comandar a brincadeira. 
Com a criança com deficiência, que dependendo de suas condições fisiológicas e neurobiológicas, pode 
apresentar dificuldades ao se expressar, o que não significa que não possa brincar ou usufruir do mundo 
da imaginação por meio da ludicidade.

[...] As atividades lúdicas possuem grandes vantagens para o trabalho com a criança com defi-
ciência, pois estas vivenciam muitas situações de fracasso no seu dia a dia e o uso da ludicidade 
pode contribuir para aliviar as pressões em relação aos seus resultados. Porém, isto dependerá 
muito da postura do professor que deverá sempre orientar a turma para a aceitação das diferenças. 
(ZAPPAROLI, 2014, p. 21)

Em materiais ou brincadeiras adaptadas, o lúdico na prática pedagógica torna as aulas mais 
dinâmicas e prazerosas sem que para isso, a criticidade e a construção de saberes sejam colocadas de lado 
ou anuladas. Trata-se de uma associação entre aprender divertido e a construção do conhecimento. É 
fundamental, portanto, que o professor resgate uma proposta pedagógica que oportunize um encontro 



 Anais do Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais, Marília, v.2, 2019                                                       76

DefSen V Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais
Faculdade de Filosofia e Ciências

18 e 19 de março de 2019 ISSN  2594-9802

saudável por meio da possibilidade lúdica, capaz de provocar um interesse maior por parte dos estudantes 
na construção do conhecimento. 

O despertar do desejo em estar na escola participando, sentindo-se ator principal do processo 
de aprendizagem, sendo acolhido, olhado e ouvido dentro de um espírito de ludicidade, conduzem o 
sujeito para o exercício de valores, princípios, virtudes, conduta humanitária, democrática e solidária que 
se faz pertinente nos tempos atuais. 

Pelo lúdico, a vida passa a ter mais sentido e as possibilidades do sonho, criação e fruição são 
permitidos e estimulados, facilitando uma aproximação de fato com as várias linguagens de aprendizagem 
articuladas a postura do pertencimento. Shevin (1992) nos apresenta que as

[...] Comunidades inclusivas são aquelas em que todos os membros consideram-se pertencentes e 
as quais acham que podem dar uma contribuição; os alunos não podem constituir uma comuni-
dade, não podem ficar à vontade se acharem que o preço a pagar é a indiferença às suas próprias 
diferenças e às de seus colegas. (SHEVIN, 1992, p.288)

O brincar, o jogo, o brinquedo e a atividade lúdica, de uma forma geral, planejados e orga-
nizados, com a intenção clara de exercício pedagógico, poderão ser objeto de articulação no sentido de 
aproximação e de criação de vínculos positivos entre os sujeitos envolvidos nesse processo, na superação 
do preconceito para com as diferenças, em que aceitando os alunos que não se enquadram nos padrões 
que a sociedade exige e determina, precisa ser eixo de reflexão no ambiente escolar.

Pretende-se assim, com esse conteúdo, levar o profissional a utilizar de forma adequada esse 
recurso com seriedade e competência. Não se trata, simplesmente, de abrir uma caixa com brinquedos 
ou jogos e brincar com a criança, pois neste momento, estão sendo trabalhados conteúdos socioculturais, 
cognitivos, emocionais e neurobiológicos.

Objetivo
Pretendeu-se, por meio do relato de experiência na área da educação especial, descrever ati-

vidades realizadas em uma sala de recursos com crianças e adolescentes com deficiência, em uma escola 
estadual localizada em uma cidade do interior do Paraná. 

Método
Por meio do relato de experiência em uma sala de recursos, buscou-se descrever atividades lú-

dicas e materiais adaptados elaborados e utilizados estudantes na faixa etária de 08 a 23 anos de idade, que 
foram descritos no corpo do texto em contexto com algumas fotos do acervo pessoal de uma das autoras.

Resultados e discussão
Alguns pesquisadores como Antunes (2002), Aguiar (1998), Kishimoto (2001), Freire (2002) 

enfatizam a importância da ludicidade e da possibilidade de se trabalhar o corpo e o movimento em sala 
de aula, partilhando conhecimentos em diversas disciplinas, em que os professores possam desenvolver 
seus conteúdos estruturantes. 

Pelo lúdico, o aluno poderá apresentar mais interesse e motivação na aprendizagem, quando 
a brincadeira envolve o jogo / atividade e pode partilhar com o outro, demonstrando as potencialidades 
dos participantes, suas emoções, suas aptidões, limites e quando se propõe desafios.
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Por meio de brincadeiras e jogos, será proporcionado ao estudante, a oportunidade do desen-
volvimento de capacidades indispensáveis à sua futura atuação profissional e social: afetividade, concen-
tração e habilidades perceptuais e/ou psicomotoras necessárias ao seu desenvolvimento cognitivo, uma vez 
que a criança se torna operativa (AGUIAR, 1998). 

A atividade lúdica, então, é reconhecida por favorecer à criança um ambiente agradável, mo-
tivador, planejado e enriquecedor, que possibilitará no desenvolvimento da criatividade, na inteligência 
verbal-linguística, coordenação motora, entre outras habilidades metacognitivas2 necessárias facilitadoras 
da aprendizagem. 

Partindo do pressuposto de que as atividades lúdicas contribuem para o desenvolvimento 
intelectual da criança, Aguiar (1998) cita Platão que ensinava a matemática no formato de jogo, preco-
nizando a necessidade dessas em se ocuparem com jogos educativos, permitindo-lhe uma facilidade na 
aquisição das aprendizagens e na socialização, ou seja, aprender a matemática de forma mais dinâmica 
(buscar o interesse da criança no aprendizado); língua portuguesa e geografia por meio de coreografias; 
história por meio da dança; educação física por meio do movimento, porém, isso poderá ocorrer se houver 
um trabalho interdisciplinar no processo de produção e busca do conhecimento, além da preocupação do 
professor em querer superar as dificuldades dos alunos no desenvolvimento das inteligências múltiplas3, 
na compreensão dos conteúdos científicos oferecidos pela escola.

Aguiar (1998) considera o jogo como uma atividade que aumenta todo o repertório compor-
tamental de uma criança, desenvolvendo suas capacidades e habilidades. Para Kishimoto (2001) o uso do 
brinquedo e do jogo educativo com fins pedagógicos, o que remete à relevância desse instrumento para 
situações de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento infantil, ao trabalhar o cognitivo, afetivo, físico 
e social dos estudantes. 

Para tanto, a brincadeira ou jogo sem uma finalidade pedagógica na escola, permitirá somente 
o jogo pelo jogo em que a criança logo se dispersará da atividade. A formação lúdica, então, possibilitará 
ao educador, conhecer-se como pessoa, suas possibilidades, resistências, e até desbloqueá-las, além de ter 
uma visão clara sobre a importância do jogo e do brinquedo para a vida da criança, do jovem e do adulto 
(ALMEIDA, 2006). 

O que permite a “atitude lúdica” em sala de aula, a forma de expressão e de comunicação, 
é o comprometimento e a iniciativa do próprio professor, embora muitas escolas ainda insistam em não 
aceitar as atividades lúdicas como um instrumento ou recurso facilitador do aprendizado da criança, sen-
do capaz de mudar o comportamento infantil, buscando a sua autonomia e valorizando a afetividade que 
envolve o processo do aprender. Brincando, aprende-se a cooperar com os colegas, a obedecer às regras do 
jogo e da vida, a respeitar os direitos dos outros, a acatar a autoridade e assumir responsabilidades, a aceitar 
penalidades que lhe são impostas, a dar oportunidade aos demais, ou seja, a viver conforme as regras da 
sociedade em que vive em seu momento social e histórico (ROJAS, 2006).

2  Entenda-se por metacognição o conhecimento do próprio indivíduo à cerca de seus processos mentais, seu controle e regulação. No 
âmbito educacional os estudos sobre a metacognição são da maior importância, particularmente no que a escola pode proporcionar de 
estratégias, que facilitem às crianças a aprender a aprender, ou seja, para que cada um perceba o seu próprio processo de aprender, com o 
compromisso de olhar para si mesmo, sentindo-se comprometido com o outro.

3  Howard Gardner estudou e concluiu que o ser humano é dotado de inteligências múltiplas (linguística; lógico matemáti-
ca; espacial; cinestésico – corporal; naturalista; intrapessoal e interpessoal), afastando o conceito que a inteligência é única e 
geral.
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Nas salas de recursos que possuem alunos com baixa visão, surdos e deficientes auditivos e 
alunos com surdocegueira e Síndrome de Patau, uma das atribuições do professor especialista é a constru-
ção e adaptação de materiais para permitir a aprendizagem significativa, conforme descrito a seguir. 

Materiais lúdicos adaptados 
O Braille é um sistema de leitura com o tato para cegos inventado pelo francês Louis Braille. 

Em 1829 foi feito o alfabeto que mostrava o alfabeto convencional cujos caracteres eram indicados por 
pontos em relevo, que pode ser adaptado um jogo de bingo para alunos com perda visual, em seu apren-
dizado inicial, com o objetivo de identificar letras e formar palavras com o alfabeto móvel em um tabu-
leiro, encaixando letras em cada espaço da cartela, que se tornará uma alfabetização lúdica e estimulará a 
sensibilidade epicrítica, ou seja, sensibilidade fina de toque e vibração.

Figura 1 - Identificação de letras para formação de palavras 

Fonte: Acervo pessoal (materiais elaborados com base em pesquisas na internet) 
 
Em outros momentos na sala de recursos, para que houvesse o apoio pedagógico à escolariza-

ção, utilizamos textos dos livros da disciplina de Geografia dos próprios alunos, que foram apresentados 
em Libras e Língua Portuguesa, com questões pertinentes ao tema, em que os alunos deveriam responder 
em Libras ou pela oralidade, o que dependeria da condição de comunicação de cada aluno.
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Figura 2 – Atividades na sala de recursos

Fonte: Acervo pessoal

O objetivo pedagógico desse atendimento foi a apresentação em maquete das diferenças exis-
tentes entre as paisagens urbanas das paisagens rurais, classificando e identificando os costumes da popu-
lação urbana e rural, de maneira a permitir a compreensão das diferentes características de cada região. 
Utilizamos o texto “O rato do campo e o rato da cidade” para ilustrar, de forma lúdica e inicialmente em 
Libras, as diferenças existentes entre as duas paisagens.

Toda a maquete foi construída com a participação dos alunos do Ensino Fundamental II e do 
Ensino Médio, atendidos nas salas de recursos surdez, surdocegueira e visual, com a utilização de palitos 
de sorvete, isopor, E.V.A., tintas e pinceis, papeis coloridos, serragem, gel, peças de árvore, carrinhos e 
animais em plástico, de maneira a permitir que o aluno se tornasse autor de sua própria aprendizagem.

Para a avaliação da aprendizagem de cada aluno, as respostas foram registradas no caderno do 
aluno, também por uma produção de texto a respeito das diferenças existentes em cada região e os bene-
fícios ou não, de se viver em cada espaço.

Pela apresentação final da maquete ter chamado a atenção de um aluno de 07 anos, em es-
tágio inicial de atendimento e em processo de avaliação, aproveitamos para inseri-lo na língua de sinais 
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(Libras), por não apresentar oralidade e utilizar sinais próprios com significados somente entre os fami-
liares e o aluno.

Figura 3 – Mosquito da dengue: como evitá-lo

 

Fonte: Acervo Pessoal 

A Secretaria da Educação do Paraná elaborou uma campanha para a conscientização dos alu-
nos da rede estadual a combaterem a Dengue, Zica Vírus e Chikungunya. Além de folhetos informativos 
e atividades como quebra-cabeça com formas de se evitar o contágio da Dengue e caça-palavras, os alunos 
construíram um mosquito, com o apoio das professoras, em um ambiente propício ao mosquito dispor 
seus ovos, com a utilização de materiais recicláveis, tinta, isopor e fita adesiva preta.

Para os alunos surdos e com surdocegueira, a Libras e Libras tátil foi inserida, assim como 
a escrita em braille, e, mesmo que a proposta do atendimento seja direcionada a alunos do Ensino Fun-
damental II, pudemos aproveitar o mosquito e os folhetos informativos que apresentavam informações 
visuais, com alunos do Ensino Fundamental I.

Outra atividade realizada na sala de recursos e que se estende às sessões de terapias e biblio-
terapias em bibliotecas, clínicas, hospitais ou nos momentos em família é a hora do conto. Com histórias 
criadas/adaptadas pelo professor ou já existentes, no mercado editorial, além de trazer a diversão e o pro-
porcionar o prazer da leitura, “[...] podem contribuir, não só na formação da personalidade da criança, como 
também, na compreensão da realidade, na superação de medos, no desenvolvimento da imaginação e atuar na 
descoberta e resolução de conflitos infantis.” (WELLICHAN; LINO, 2018, p.2). 
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Figura 3 – Hora do Conto

Fonte: Acervo pessoal

No contexto das histórias, Preto (2009) descreve que, mesmo sem apropriar-se das informa-
ções de forma semelhante à de outras crianças (sem deficiência), é possível buscar nos sentidos (tátil, audi-
tivo e olfativo) formas para realizar a leitura e decodificar o texto, mesmo sem saber (ou poder) ler. Para o 
atendimento em contexto ao apoio pedagógico ao aluno surdo e com deficiência visual, a história contada 
foi adaptada para a Libras e para o braile. A importância da diversificação de materiais, portanto, torna-se 
essencial, para que crianças que não possam ver vivenciem a história de acordo com as suas possibilidades, 
por meio das experiências multissensoriais (WELLICHAN; LINO, 2018). 

conclusão
Ao trabalhar com o lúdico, almeja-se, primeiramente, que a criança se divirta e que consiga 

por meio dessa diversão aprender e se expressar, mesmo dentro de suas condições restritivas ou limitado-
ras. 

Desde pequena a criança pode compreender a forma como ela aprende, pela metacognição. 
Se Professores e Profissionais Especialistas conhecerem as estratégicas metacognitivas, ou seja, de reco-
nhecimento do próprio sujeito sobre a sua maneira de aprendizagem, a paciência e competência poderão 
estimular o desenvolvimento da criança, permitindo-a tornar-se um adulto mais desenvolto, reflexivo e 
eficaz em seus processos de aprendizagens. Mas, quando não se potencializa as próprias aprendizagens, 
outras limitações, além da deficiência existente, podem ocorrer durante a aquisição de leitura, escrita e 
matemática.

Assim, o professor precisa estar ciente de que acreditar na capacidade de cada criança é o passo 
principal para que a linguagem seja valorizada e esteja associada à experiência de todos ali envolvidos. In-
dependentemente da idade, a ludicidade favorece relações de aprendizado, de convivência e socialização, 
e podem ser aproveitadas em diferentes contextos na educação.

A PNEEPEI objetiva a interação entre as pessoas com deficiência, embora barreiras atitudi-
nais prevaleçam na sociedade atual, mas a participação do estudante com algum tipo de deficiência na 
sociedade e na escola, já é um direito legal garantido pela transversalidade da modalidade da educação 
especial em todos os níveis da educação, e contempla da modalidade de ensino, à política pública e for-
mação do professor.
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A principal motivação de um professor é manter o amor à profissão, pois somente assim, ele 
poderá realizar momentos que de fato ofereçam aprendizado significativo, conhecimento e diversão em 
um processo de desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem. 
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