
FACULDADE DE TECNOLOGIA DARCY RIBEIRO_FTDR 

COORDENAÇÃO  DE PÓS- GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO LATU SENSO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

 

 IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NO PROCESSO DA 

APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

Ozaíra Emiliano Pinto 

Artigo apresentado como requisito para obtenção do título de Especialista em Educação 

Inclusiva tendo sido aprovado pela Banca Examinadora composta pelos professores: 

 

Banca Examinadora: 

 

_______________________________________ 

Profa.Ms. Raimunda Cid Timbó 

(Orientadora-FTDR) 

_____________________________________ 

Prof.Ms.Cleilson Luís Rabelo 

(Coordenador do Curso) 

 

FORTALEZA, 15 de maio de 2013  



IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NO PROCESSO DA 

APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

                                                                                                      Ozaíra Emiliano Pinto¹ 

RESUMO 

O presente artigo apresenta uma abordagem sobre a importância dos jogos e 

brincadeiras no espaço escolar, notadamente com crianças deficientes intelectuais. Essa 

pesquisa tem como objetivo compreender a relevância dessas atividades lúdicas 

enquanto ações e opções metodológicas pelos quais contribuem no processo de 

aquisição do conhecimento de crianças com Deficiência Intelectual. A finalidade deste 

estudo é enfatizar a importância dos educadores terem em mente os objetivos e os fins 

dos jogos lúdicos, para desenvolver uma reflexão sobre possibilidades teóricas e 

práticas saber observar as condutas dos educandos para avaliar e elaborar estratégias de 

trabalho, identificando, desta forma, as dificuldades e os avanços dos mesmos. Este 

estudo está fundamentado nas pesquisas bibliográficas com autores que abordam a 

importância dos jogos e das brincadeiras em sala de aula e a interação entre os sujeitos 

envolvidos nesse processo. Conclui-se que o significado do brincar na educação 

especial e inclusiva é importante, pois favorece o desempenho desses alunos a partir de 

concepções de ludicidade no enfoque cognitivista e sócio histórico. 

Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Deficiência Intelectual.   

 

ABSTRACT 

 

This paper presents an approach to the importance of games and activities in the 

school, especially with children intellectually disabled. This research aims to 

understand the relevance of these fun activities while methodological choices and 

actions through which contribute in the process of acquiring knowledge of children 

with Intellectual Disabilities. The purpose of this study is to emphasize the 

importance of educators having in mind the goals and purposes of educational 

games to develop a reflection on theoretical possibilities and practical know how to 

observe the behaviors of students to assess and develop strategies work, identifying 

in this way the difficulties and the progress thereof. This study is based on 

literature searches with authors who discuss the importance of games and play in 

the classroom and the interaction between the subjects involved in this process. We 

conclude that the significance of play in special and inclusive education is 

important because it facilitates the performance of these students from conceptions 

of playfulness in focus cognitive and socio-historical. 
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INTRODUÇÃO 

 

O aluno deficiente intelectual pode e deve ser concebido como uma pessoa 

capaz de se auto-construir cognitiva, afetiva e socialmente. Para tanto o profissional da 

educação precisa conhecer esse aluno, quem ele é, qual sua história de vida, qual sua 

história cognitiva fundamentado em referenciais teóricos que lhe darão maior suporte a 

fim de que possa viabilizar mecanismos facilitadores para o processo de aprendizagem 

desses alunos. 

Nesse estudo de pesquisa bibliográfica pretende-se desenvolver uma 

reflexão sobre possibilidades teórico-práticas de trabalho junto a pessoa com 

Deficiência Intelectual (D.I) relacionadas ao brincar, onde o indivíduo lida com sua 

deficiência e constrói significados. 

A atualidade do tema e a necessidade de estudá-lo ficou demonstrada pela 

crescente demanda por informações e qualificação no campo da educação especial e 

inclusiva, pelo aprendizado de pontos básicos sociais, afetivos e cognitivos do D.I. 

Faz-se  uma análise conceitual da  deficiência intelectual mostrando sua  

identificação e prevenção, refletindo sobre algumas causas e características. 

Aborda-se  o significado do brincar na educação inclusiva a partir das 

concepções de ludicidade  no enfoque cognitivista  e sócio-histórico. 

Por fim, discute-se a importância do brincar, os brinquedos e jogos 

destinados a alunos deficientes intelectuais e como o professor deve intervir nesse 

processo ensino-aprendizagem nessa abordagem lúdica de forma consciente, intencional 

e séria, revendo posições metodológicas tradicionais. Com isso, o professor reflete 

sobre a construção da aprendizagem do D.I. tentando utilizar-se da escolha de 

procedimentos, métodos e técnicas de ensino dada a partir da descrição da própria 

dificuldade do aluno requerendo o máximo de sua capacidade, dentro das possibilidades 

individuais de cada um, considerando o lúdico como um processo facilitador da 

construção desse conhecimento. 

  

 

 

 

 



1 CONHECENDO A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

Deficiência intelectual é a nomenclatura usada atualmente para definir o que 

antigamente chamávamos de deficiência mental. O termo foi aprovado em agosto de 

2006, em uma Convenção Internacional de Direitos Humanos das Pessoas com 

Deficiência, da Organização das Nações Unidas ( ONU). 

A D.I. Não é considerada uma doença ou um transtorno psiquiátrico, e sim 

um ou mais fatores que causam um prejuízo das funções cognitivas que acompanham o 

desenvolvimento diferente do cérebro. As Deficiências Intelectuais podem variar de 

leve à grave, diferenciando muito a intervenção de quem trabalha com este aluno. 

É considerado D.I. pessoas com funcionamento intelectual 

significativamente inferior à média, com manifestações antes dos dezoito anos e 

limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

comunicação, habilidades sociais, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e 

trabalho. 

 

 É importante ressaltar que diagnósticos feitos antes dos seis anos de idade 

devem ser reavaliados, pois, nesta fase de desenvolvimento, muitas mudanças e 

estimulações podem ocorrer, alterando as características da criança. 

 

1.1 Como Identificar a D.I. 

A deficiência intelectual pode ser identificada precocemente ( às vezes, 

ainda durante a gestação) porém, é bastante comum que a suspeita surja na escola, 

quando se espera mais da criança e de sua capacidade de aprendizagem. 

Nestes casos, é de fundamental importância confirmar este diagnóstico, 

antes de enviar a criança para a sala especial para que não a tratem de forma pejorativa 

ou discriminatória. O diagnóstico de D.I. Deve ser feita por uma equipe de profissionais 

especializados (médico e psicólogo) e confirmado por um pedagogo. Além dos testes 

específicos, estes profissionais devem levar em conta o momento de vida que a criança 

atravessa e verificar o ambiente em que ela vive. 

Se for confirmada a condição de D.I., após todos esses procedimentos, a 

criança tem direito a receber apoio especializado e sua família deve ser orientada, a fim 

de favorecer sua aprendizagem e seu desenvolvimento. 

Que sinais podem ser observados? 



É importante tornar a enfatizar que o diagnóstico de D.I. Só pode ser feito 

por especialistas, após a realização de exames. Há casos que assumem aspectos trágicos, 

de pessoas que passam pela vida carregando este “rótulo”, sem que sejam realmente 

deficientes intelectuais. 

Porém, ao observar que a criança apresenta um comportamento diferente do 

de outras crianças, como dificuldades em estabelecer relações de aprendizagem no seu 

cotidiano ( na sala de aula, pátio, passeios e em outros espaços)_tal fato deve ser 

relatado ao especialista e o professor e a família devem buscar orientação junto aos 

serviços especializados de sua comunidade. 

 

1.2 Causas e Fatores de Risco 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, inúmeras causas e fatores de 

risco podem levar à deficiência intelectual, mas é muito importante ressaltar que muitas 

vezes não chega a estabelecer com clareza a causa da D.I. 

 Fatores de risco e causas pré-natais: Desnutrição materna; má assistência à 

gestante; doenças infecciosas na mãe; rubéola; toxoplasmose; fatores tóxicos da mãe, 

como, alcoolismo, consumo de drogas, meningite e outras doenças infecciosas a 

infância quando complicadas podem produzir dano cerebral; agentes tóxicos: os 

venenos, as drogas e substâncias tóxicas podem comprometer as células do tecido 

cerebral e impedir seu funcionamento normal; lesões pré-natais, natais e pós-natais: 

podem produzir lesões cerebrais na etapa pré-natal como consequência de irradiação ou 

radiatividade, da carência de oxigênio devido asfixia materna, grave anemia maternal ou 

grave hipotensão arterial. 

 

2. JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS COMO RECURSO 

PEDAGÓGICO 

 

O brincar faz parte dos primeiros atos da criança. Desde o nascimento a 

criança descobre o mundo brincando, seja através do contato com seu próprio corpo, 

seja pela referência dos seus pais. 

A brincadeira é a oportunidade de desenvolvimento onde a criança 

experimenta, descobre, inventa, exercita e ainda confere suas habilidades. 

O brincar estimula a curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança. Também 

proporciona aprendizagem, desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da 



concentração e da atenção. Os jogos e brincadeiras são estimuladores da cognição, 

afeição, motivação e criatividade. 

Segundo Piaget (1975), através da brincadeira, a criança se apropria de 

conhecimentos que possibilitarão sua ação sobre o meio em que se encontra. 

Para Vygotsky (1998), as maiores aquisições de uma criança são 

conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de 

ação real e moralidade. 

Tanto Piaget, quanto Vygotsky atribuíram ao brincar da criança um papel 

decisivo na evolução dos processos de desenvolvimento humano, como maturação e 

aprendizagem, embora com enfoques diferentes. 

Ao contrário do que muitos pensam a brincadeira não é um mero 

passatempo. Ela ajuda no desenvolvimento das crianças, promovendo processos de 

socialização e descoberta do mundo. Brincar desenvolve as habilidades da criança de 

forma natural, pois brincando aprende a socializar-se com outras crianças, desenvolve a 

motricidade, a mente, a criatividade, sem cobrança ou medo, mas sim com prazer. 

Partindo da concepção de que a brincadeira e os jogos são atividades 

imprescindíveis para o desenvolvimento global da criança, favorecendo sua autoestima 

e auxiliando na aquisição e aprendizagem de novos conceitos, a escola deve valorizar e 

incentivar o trabalho pedagógico pautado em atividades lúdicas. 

De acordo com Kishimoto (2008), ao atender as necessidades infantis, o 

jogo infantil torna-se forma adequada para a aprendizagem dos conteúdos escolares. 

Os jogos e brincadeiras ao serem utilizados na prática pedagógica, 

transformam conteúdos maçantes em atividades interessantes e prazerosas, pois com os 

mesmos há motivação, disciplina e interesse pelo que está sendo ensinado. 

Porém, o professor deve estar consciente de que os jogos ou brincadeiras 

pedagógicas devem ser desenvolvidos como provocação a uma aprendizagem 

significativa e estímulo à construção de um novo conhecimento com o desenvolvimento 

de novas habilidades. 

Pensar na atividade lúdica enquanto um meio educacional significa pensar 

não apenas no jogo pelo jogo, mas no jogo como instrumento de trabalho, como meio 

para atingir objetivos pré-estabelecidos. O jogo pode ser útil tanto para estimular o 

desenvolvimento integral da criança como para trabalhar conteúdos curriculares. 

Os jogos e as brincadeiras podem e devem fazer parte das atividades 

curriculares, sobretudo nos níveis pré-escolares e nas séries iniciais.  



Segundo Kishimoto (2008), O jogo contempla várias formas de 

representação da criança ou suas múltiplas inteligências, contribuindo para a 

aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Quando as situações lúdicas são 

intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a estimular certos tipos de 

aprendizagem, surge a dimensão educativa. Utilizar o jogo na educação infantil 

significa transportar para o campo do ensino-aprendizagem condições para maximizar a 

construção do conhecimento. 

A prática pedagógica pautada em situações lúdicas traz enorme prazer e 

alegria às crianças, promovendo assim, o desenvolvimento afetivo, cognitivo, social, 

psicomotor e linguístico do educando. 

No entanto, o professor deve definir, previamente, seus objetivos e o espaço 

de tempo que o jogo irá ocupar em suas atividades. Os objetos, brinquedos ou outros 

materiais a serem utilizados devem também ser providenciados previamente. 

Esses são requisitos práticos fundamentais para começar o trabalho lúdico. 

Ao utilizar o lúdico no processo ensino-aprendizagem, quando o educador tem o 

objetivo de desenvolver no aluno: o raciocínio, a formação de conceitos sobre os 

conteúdos, como também o desenvolvimento da linguagem, deve ter o cuidado de 

utilizar jogos adequados e que consigam atingir os objetivos propostos. 

Para tanto, os educadores devem ter conhecimento dos diferentes tipos de 

jogos que podem ser utilizados em sala de aula e principalmente dos objetivos que com 

eles poderão ser alcançados. 

O jogo pode ser considerado um recurso pedagógico indispensável, uma vez 

que é a forma primordial de construção dos conhecimentos pela criança. Cabe aos 

educadores conhecer esses recursos e utilizá-los de forma adequada, proporcionando 

jogos criativos ou com regras já estabelecidas. 

A educação lúdica, além de contribuir e influenciar na formação da criança 

e do adolescente, possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento permanente; 

integra-se ao mais alto espírito de uma prática democrática, enquanto investe em uma 

produção séria do conhecimento. A utilização de jogos educativos como recurso 

didático-pedagógico, voltado a estimular e efetivar a aprendizagem, desenvolvendo 

todas as potencialidades e habilidades nos alunos, é um caminho para o educador 

desenvolver aulas mais interessantes, descontraídas e dinâmicas, podendo competir em 

igualdade de condições com inúmeros recursos a que o aluno tem acesso fora da escola. 



Porém, o jogo deve ser praticado de uma forma construtiva e não como uma 

série de atividades sem sentido, tendo como objetivos o desenvolvimento de 

capacidades físicas e intelectuais; não esquecendo a importância da socialização através 

da sensibilização para o espírito de grupo, a cooperação, a confiança e a 

interdependência. 

Para Antunes (1998), o jogo lúdico inserido no processo ensino-

aprendizagem se tornará pedagógico e deverá ser usado com rigor e cuidado no 

planejamento, por ser marcado por etapas muito nítidas, e que efetivamente 

acompanhem o progresso dos alunos. O elemento que separa um jogo pedagógico de 

um objeto de caráter apenas lúdico, é que os jogos ou brinquedos pedagógicos são 

desenvolvidos com a intenção explícita de provocar uma aprendizagem significativa, 

estimular a construção de um novo conhecimento e principalmente, despertar o 

desenvolvimento de uma habilidade operatória. 

O aprendizado que se dá através de jogos e brincadeiras têm vários fatores 

positivos, tornando o desenvolvimento escolar da criança menos monótono e 

desinteressante que a simples exposição de conteúdos, pois na atividade lúdica ela 

participa ativamente como parte integrante do processo, fazendo com que a criança 

desenvolva-se de maneira integral, onde todas as suas habilidades e motivações são 

exploradas. 

Os jogos também promovem o crescimento emocional e social. Nos jogos 

há sempre um desafio interessante e vivo, tornando a aprendizagem natural e rápida. 

Enfim, brincar promove uma possibilidade de construção e criação do 

conhecimento. 

no ensino e na aprendizagem da criança. Ao transformarmos esse brincar 

em trabalho pedagógico, poderemos experimentar, como mediadores, o verdadeiro 

significado da aprendizagem com desejo e prazer. 

Faz-se necessário que a escola como uma instituição socializadora, 

responsável pela formação consciente e critica da criança, proporcione pleno 

desenvolvimento do aluno em todas as suas dimensões, empregando um trabalho 

dinâmico e desafiante. 

Pois o lúdico possibilita construir um novo jeito de educar e de trabalhar de 

forma solidária e conjunta. É fundamental que a educação seja capaz de atuar no âmbito 

interpessoal, fazendo com que os indivíduos percebam-se, para então, conviverem no 

mundo com consciência e responsabilidade de suas atitudes. E isso é possível por meio 



de um projeto consistente: tornar a escola um lugar de muito mais alegria a partir de 

atividades prazerosas e significativas, tendo o jogo, a brincadeira e o brinquedo como 

mediadores da aprendizagem. 

Porém, deve-se prestar atenção para não considerar a atividade lúdica como 

único e exclusivo recurso de ação, já que essa seria uma postura ingênua. O jogo é uma 

alternativa significativa e importante, mas sua utilização não exclui a utilização de 

outros caminhos metodológicos.  

 

3. O LÚDICO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA COM CRIANÇAS DEFICIENTES 

INTELECTUAIS  

 

Toda criança necessita brincar, pois brincar é um momento indispensável à 

saúde física, emocional e intelectual da criança. O brinquedo e os jogos infantis ocupam 

uma função importante no desenvolvimento, pois são as principais atividades da criança 

durante a infância. 

Com a criança deficiente intelectual não é diferente. Embora apresente 

atrasos em seu desenvolvimento cognitivo e motor, também necessita de atividades 

lúdicas no seu dia a dia. Talvez até mais do que as outras crianças, por necessitar de 

muito mais estímulos para desenvolver suas habilidades cognitivas, motoras e 

sensoriais. 

Os jogos e brincadeiras para as crianças com deficiência intelectual 

constituem atividades primárias que trazem grandes benefícios do ponto de vista físico, 

intelectual e social. 

De acordo com Vygotsky (1998), a arte de brincar pode ajudar a criança 

com necessidades educativas especiais a desenvolver-se, a comunicar-se com os que a 

cercam e consigo mesma. 

Através dos jogos e brincadeiras a criança com deficiência intelectual pode 

desenvolver a imaginação, a confiança, a autoestima, o autocontrole e a cooperação. Os 

jogos e brincadeiras proporcionam o aprender fazendo, o desenvolvimento da 

linguagem, o senso de companheirismo e a criatividade. 

Considera-se o jogo como exercício e preparação para a vida adulta. A 

criança aprende brincando e assim desenvolve suas potencialidades, pois é um ser em 

desenvolvimento, e cada ato seu, transforma-se em conquistas e motivação. 



Educar através do lúdico contribui e influencia na formação da criança e do 

adolescente com deficiência intelectual, favorecendo um crescimento sadio, pois 

possibilita o exercício da concentração, da atenção e da produção do conhecimento; 

promovendo ainda, a integração e a inclusão social. 

Desse modo a criança deficiente intelectual, com a ajuda do brinquedo, terá 

a possibilidade de relacionar-se melhor com a sociedade na qual ela convive, já que o 

brinquedo busca o desenvolvimento cognitivo e oportunidades de crescimento e 

amadurecimento. Também através do jogo comprova-se a importância dos intercâmbios 

afetivos e interpessoais das crianças entre elas mesmas ou com os adultos (pais e 

professores). 

A utilização do jogo como recurso didático pode contribuir para o aumento 

das possibilidades de aprendizagem da criança com D.I, pois, através desse recurso, ela 

poderá vivenciar corporalmente as situações de ensino-aprendizagem, exercendo sua 

criatividade e expressividade, interagindo com outras crianças, exercendo a cooperação 

e aprendendo em grupo. 

Segundo Ide (2008), O jogo possibilita à criança D.I aprender de acordo 

com seu ritmo e suas capacidades. Há um aprendizado significativo associado à 

satisfação e ao êxito, sendo este a origem da autoestima. Quando esta aumenta, a 

ansiedade diminui, permitindo à criança participar das tarefas de aprendizagem com 

maior motivação. 

O professor poderá possibilitar à criança com D.I o acesso ao conhecimento 

através da vivência, da troca, da experiência, propiciando uma educação mais lúdica e 

significativa. Aprender pode e deve ser extremamente agradável e motivador para a 

criança. 

A importância do jogo no universo infantil e na vida escolar tem sido 

evidenciada por vários estudiosos da aprendizagem e do desenvolvimento infantil, como 

um fato indiscutível, pois o jogo constitui um dos recursos mais eficientes de ensino 

para que a criança adquira conhecimentos sobre a realidade. 

Durante o jogo a criança estimula o pensamento através da ordenação do 

tempo, espaço e movimento, como também o respeito pelas regras. Trabalha com o 

cognitivo, o emocional e o motor, construindo através dessa interação o seu 

conhecimento. 



Os estudos de Piaget (1975) proporciona a concepção de que os jogos não 

são apenas uma forma de entretenimento para gastar a energia das crianças, mas meios 

que contribuem para o seu desenvolvimento intelectual. 

Os jogos e brincadeiras são instrumentos metodológicos através dos quais 

os educadores de crianças com necessidades educativas especiais podem estimular o seu 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, moral, linguístico e físico-motor; como 

também propiciar aprendizagens curriculares específicas. 17 IDE (2008), comenta que 

Os jogos educativos ou didáticos estão orientados para estimular o desenvolvimento do 

conhecimento escolar mais elaborado: calcular, ler e escrever. São jogos fundamentais 

para a criança D.I por iniciá-la em conhecimentos e favorecer o desenvolvimento de 

funções mentais superiores prejudicadas. 

Porém, as atividades lúdicas devem ser orientadas de acordo com os 

objetivos que se quer alcançar. Podendo ser o desenvolvimento das habilidades motoras, 

habilidades perceptivas ou a noção de tempo e espaço. Em outro momento pode dar 

ênfase na formação de noções lógicas, como seriação, conservação e classificação. O 

objetivo também pode ser o trabalho em grupo, como forma de desenvolver a 

cooperação e a socialização. 

Brincando, a criança desenvolve seu senso de companheirismo. Jogando 

com os amigos, aprende a conviver, a criar e a respeitar as regras. Sob o ponto de vista 

do desenvolvimento da criança com deficiência intelectual, a brincadeira traz vantagens 

sociais, cognitivas e afetivas. Ainda segundo IDE, A possibilidade de exploração e de 

manipulação que o jogo oferece, colocando a criança deficiente mental em contato com 

as normais, com adultos, com objetos e com o meio ambiente, propiciando o 

estabelecimento de relações e contribuindo para a construção da personalidade e do 

desenvolvimento cognitivo, torna a atividade lúdica imprescindível na sua educação. 

Ter consciência de que a criança com deficiência intelectual é um todo 

integrado, é condição básica para o êxito do seu desenvolvimento com o brinquedo. E o 

professor que assume uma postura metodológica pautada no lúdico deverá organizar o 

seu trabalho de forma a estimular ao máximo o desenvolvimento das habilidades do seu 

aluno, estando sempre ao seu lado, participando, mediando e orientando-o nas 

atividades realizadas com o brinquedo. 

 

 



4. INTERVENÇÃO EDUCATIVA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

 

A educação especial e a psicopedagogia propiciam uma forma mais 

aprofundada de se trabalhar com o aluno com necessidades educacionais especiais. Elas 

levam em consideração as necessidades específicas de cada aluno, privilegiando-se a 

“escuta” do que está realmente acontecendo naquele momento. Isso porque o sistema 

simbólico e imaginário do aluno é único, não se devendo lidar com ele a partir de 

esquemas generalizados. 

O deficiente intelectual é sempre único. O material pedagógico construído 

interiormente por ele também o será. O professor precisa estar atento às necessidades 

específicas de cada um.  

Ciente disso, o professor pode estruturar as atividades propostas, ensinando, 

por exemplo, as diferentes texturas de objetos: áspero, liso, aveludado, etc. Ou pode 

pedir para que a criança fale de suas percepções, investigando o modo como ela constrói 

o objeto. 

O professor deve partir desse aspecto para ensiná-la, ou seja, conhecer as 

modalidades de aprendizagem de cada aluno para perceber suas habilidades e se fixar 

não no seu déficit, mas no desenvolvimento do seu potencial. 

O fundamental é perceber o aluno em toda sua singularidade, conhecer sua 

habilidades e complementos atendendo as suas necessidades especiais. É essa percepção 

que irá nortear o processo ensino-aprendizagem de pessoas deficientes intelectuais. É 

preciso que o professor altere a  sua forma de conceber esse processo, não como sendo 

linear e contínuo que se encaminha numa única direção, mas sim, multifacetado, 

apresentando paradas, saltos, transformações. 

O que norteará a ação docente de um professor será tudo aquilo da qual ele 

se apropriou enquanto estudante pesquisador, sempre embasando-se em teorias 

fundamentadas para nortear sua prática pedagógica. 

 

 

 

 

  

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de pesquisar o lúdico enquanto processo facilitador da 

aprendizagem do aluno D.I, o presente trabalho possibilitou perceber a importância de 

se usar metodologias e estratégias enriquecedoras no processo de ensino-aprendizagem. 

A reflexão através do estudo contribuiu e deriva ações educativas por considerar que o 

aluno com D.I, como qualquer outro aluno, precisa desenvolver a sua criatividade, a sua 

capacidade de conhecer o mundo e a si mesmo. 

 A relação entre brincadeira e aprendizagem deve ser bem definida na 

escola. As brincadeiras com as crianças com necessidades educacionais especiais devem 

conduzir à integração, aceitação e respeito às diferenças. Ao professor cabe a tarefa de 

desmistificar a condição da criança conduzindo à inclusão, favorecendo a amizade e o 

companheirismo entre os alunos. 

 

Não existem “receitas” prontas para o trabalho com alunos com deficiência 

intelectual, ou com outra deficiência, quanto com os sem deficiência. Devemos ter em 

mente que cada aluno é um e que suas potencialidades, necessidades e conhecimentos 

ou experiências prévias devem ser levados em conta, sempre. 

Criar situações de aprendizagens positivas  significativas, usar situações e 

formas o mais concretas possíveis, dividir as tarefas em partes, aumentando as 

dificuldades gradualmente, respeitando o ritmo do aluno, motivar, elogiar o sucesso e 

valorizar a autoestima, vivenciar situações do cotidiano no campo dos conhecimentos 

acadêmicos e, principalmente acreditar que o aluno com D.I pode aprender como outra 

criança são algumas dicas importantes para o trabalho com estes alunos. 

O lúdico possibilita que a criança com D.I se torne cada vez mais autônoma, 

melhorando a autoestima e a consciência corporal. Pelo jogo, a criança aprende, 

verbaliza, comunica-se com as pessoas, internaliza novos comportamentos e, 

consequentemente, se desenvolve.  
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