
UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 
 

LUANA MOREIRA PEREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUDICIDADE NO PROCESSO DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAIBURGO 
2021 



LUANA MOREIRA PEREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUDICIDADE NO PROCESSO DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
 

Projeto apresentado como exigência para 
obtenção do título de Licenciatura, do 
Curso de Pedagogia, da Universidade Alto 
Vale do Rio do Peixe - UNIARP 

 
Orientador: Cirlei de Souza Moreira Dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FRAIBURGO 
2021 



2 

 
 

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE  

 

 

Declaro para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade pelo 

aporte ideológico conferido ao presente trabalho, isentando a Universidade Alto Vale 

do Rio do Peixe – UNIARP, a coordenação do Curso de Pedagogia, a Banca 

Examinadora e o Orientador de toda e qualquer responsabilidade acerca do mesmo. 

 

Fraiburgo, 02/07/2021. 

 

Acadêmico: LUANA MOREIRA PEREIRA 

 

 

 

LUANA MOREIRA PEREIRA 

Assinatura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
 

 

 

 

 



4 

 
 

AGRADECIMENTOS  

A Deus, pela vida e pelos dons que sou agraciada, porque em nossa vida 

diária, esquecemos, tantas vezes, de agradecer-lhe. 

A minha família que me auxilia nos momentos difíceis dando apoio, atenção e 

carinho e que sempre me incentivaram a prosseguir,e hoje compartilham comigo a 

alegria de ter alcançado esta meta tão almejada. 

E aos meus professores e orientadores pela paciência, e apoio durante o 

processo de desenvolvimento do Trabalho De Conclusão De Curso (TCC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
 

RESUMO 

A inclusão é a adequação na forma de trabalhar de toda a equipe escolar, desde 
professores, alunos, gestão para que obtenham sucesso no processo de ensino 
aprendizagem. Nessa perspectiva, o projeto tem como tema: Ludicidade no 
processo de inclusão de crianças com deficiência intelectual no ensino fundamental. 
Objetiva aprofundar os conhecimentos teóricos sobre a inclusão de alunos com 
deficiência intelectual. Para enriquecer o estudo pesquisou-se a importância dos 
jogos lúdicos no processo de inclusão de alunos com deficiência nas escolas 
regulares e as contribuições das atividades lúdicas no ensino e aprendizagem dos 
alunos com deficiência intelectual. Investigou-se e analisou-se como os professores 
de séries iniciais utilizam atividades lúdicas para desenvolver aspectos de interação 
social, desenvolvimento motor e corporal dos alunos com deficiências e quais 
práticas utilizam. Este projeto pautou-se em um estudo bibliográfico, qualitativo e 
quantitativo, e uma pesquisa de campo com alguns profissionais do ensino 
fundamental. Após a coleta de dados realizou-se a tabulação e analise dos 
resultados obtidos. Conclui-se que, a inclusão ainda causa insegurança nos 
profissionais, que precisam estar em constante aperfeiçoamento, formação 
continuada, buscando novas estratégias e didáticas diferenciadas para trabalhar 
com esses alunos. Conhecer cada aluno, suas particularidades, habilidades e 
limitações é fundamental para entender como aprendem e assim, propor atividades 
lúdicas significativas para a aprendizagem. Somente dessa forma, será concretizado 
uma aprendizagem inclusiva.   
 

 
Palavras-chave: Inclusão. Ludicidade. Deficiência Intelectual. Formação 
continuada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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ABSTRACT 

Inclusion causes a change in the educational perspective, as it is not limited to 
helping only students who have difficulties in school, but supports all teachers, 
students, management so that they can succeed in the teaching-learning process. 
From this perspective, the project's theme is: Playfulness in the process of inclusion 
of children with intellectual disabilities in elementary school. It aims to deepen 
theoretical knowledge about the inclusion of students with intellectual disabilities. To 
enrich the study, the importance of recreational games in the inclusion process of 
students with disabilities in regular schools was investigated and the contributions of 
recreational activities in the teaching and learning of students with intellectual 
disabilities. It was investigated and analyzed how the teachers of initial grades use 
ludic activities to develop aspects of social interaction, motor and body development 
of students with disabilities and which practices they use. This project was based on 
a bibliographic, qualitative and quantitative study, and a field research with some 
elementary school professionals. After data collection, the results were tabulated and 
analyzed. It is concluded that, the inclusion still causes insecurity in the 
professionals, who need to be in constant improvement, continuous formation, 
looking for new strategies and different didactics to work with these students. 
Knowing each student, their particularities, skills and limitations is essential to 
understand how they learn and thus, propose meaningful play activities for learning. 
Only in this way will inclusive learning be achieved. 
 
Keywords: Inclusion. Playfulness. Intellectual Disability. Ongoing training. 
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INTRODUÇÃO 

Ainda no século XXI, a educação inclusiva é vista como um dos maiores 

desafios para o sistema educacional, pois compreende-se que se baseia em incluir 

os alunos com necessidades educacionais especiais ao espaço escolar regular. 

Segundo Diniz (2019, p. 1), o objetivo da educação inclusiva é “desenvolver nas 

crianças ditas “normais” a capacidade de aceitar e respeitar o “diferente”, e dar a 

oportunidade a esses “diferentes” a oportunidade de ter uma vida melhor”.  

A inclusão não é apenas para o aluno que possui uma limitação em sua 

função intelectual, motora, física ou sensorial, ela é voltada para inclusão das 

diferenças, sejam elas relacionada a raça, religião, cultura. Sabe-se que cada 

criança é única e possui suas especificidades, seja dentro do âmbito educacional, 

emocional ou social, mas todos possuem limitações e habilidades. É preciso ter um 

olhar especial para cada uma delas. Compreender e aceitar essas especificidades 

são atos de inclusão, a qual baseia-se na dimensão humana e sociocultural 

(CAMARGO, 2017).   

No Brasil, por mais que a legislação garanta os direitos dos alunos com 

deficiência e o sistema educacional envolva uma política de inclusão, tem-se um 

processo de construção de como inclui-los de verdade na comunidade escolar. 

Segundo Ribeiro (2018, p. 200), “o acesso e a permanência são garantidos 

legalmente e depende da parceira de todos os profissionais envolvidos neste 

processo de escolarização”. 

O direito das crianças com deficiência intelectual receberem um atendimento 

e educação de qualidade tornou-se uma legalidade, com a Declaração de 

Salamanca (1997), a qual “estabeleceu a dimensão singular dos alunos especiais 

reconhecendo como únicas suas habilidades e necessidades de aprendizagem e 

vem pautando as políticas na perspectiva da inclusão” (COELHO; LIMA; SOARES, 

2019, p. 1).  

Nesta perspectiva, compreende-se que a escola deve acolher todas as 

crianças, independentemente de suas condições intelectuais, físicas, sociais, 

emocionais, dessa forma, estará contribuindo para o fim da exclusão e valorizando 

às especificidades dos alunos (KUPSKE, 2019). 

A ludicidade e o brincar são atos espontâneos das crianças. Através do jogo a 

criança desenvolverá a capacidade de perceber suas atitudes de cooperação, 
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descobrindo suas próprias habilidades, expressando emoções e sentimentos por 

meios de gestos e ações. As atividades lúdicas são importantes para o 

desenvolvimento do sujeito independente das limitações que o mesmo possua 

(DINIZ, 2019).  

 A escola deve proporcionar aos estudantes com deficiência ocasiões onde 

possam “reconhecer suas capacidades, desenvolver sua personalidade e possibilitar 

a participação ativa na vida social e no mundo do trabalho são os objetivos principais 

da educação especial” (BATISTA, 2021, p.12).  

Nessa perspectiva, o presente projeto com o tema: Ludicidade no processo 

de inclusão de crianças com deficiência intelectual no ensino fundamental, tem como 

objetivo geral aprofundar os conhecimentos teóricos sobre a inclusão de alunos com 

deficiência intelectual e tem como objetivos específicos investigar a importância dos 

jogos lúdicos no processo de inclusão de alunos especiais nas escolas regulares. 

Identificar quais contribuições as atividades lúdicas podem proporcionar no ensino e 

aprendizado dos alunos com deficiência intelectual no contexto do ensino 

fundamental. Analisar se os professores de séries iniciais utilizam atividades lúdicas 

para desenvolver aspectos de interação social, desenvolvimento motor e corporal 

dos alunos com deficiências e quais práticas utilizam. Conhecer as ideias mais 

comuns na organização da aprendizagem com o lúdico em espaço escolar. Para 

enriquecer o estudo será pesquisado qual a importância dos jogos lúdicos no 

processo de inclusão de alunos especiais nas escolas regulares e quais 

contribuições as atividades lúdicas podem proporcionar no ensino e aprendizado dos 

alunos com deficiência intelectual.  

Será investigado e analisado se os professores de séries iniciais utilizam 

atividades lúdicas para desenvolver aspectos de interação social, desenvolvimento 

motor e corporal dos alunos com deficiências e quais práticas utilizam.  

Este trabalho de conclusão de curso pautar-se-á em um estudo bibliográfico, 

qualitativo e quantitativo, o qual será realizado uma pesquisa de campo com alguns 

profissionais do ensino fundamental, onde os mesmos irão responder a um 

questionário. Após a coleta de dados, será tabulado e analisado os resultados 

obtidos.  

Esse trabalho justifica-se pela necessidade de se efetivar uma inclusão de 

qualidade no ensino regular. E sabendo que os jogos e brincadeiras são estratégias 
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facilitadoras desse processo, será aprofundado os estudos para identificar qual a 

melhor forma lúdica para contribuir com o desenvolvimento dos aspectos físicos, 

emocionais, cognitivos e mentais das crianças.  

Tem como questão problema a seguinte questão já que a educação inclusiva 

é um processo em que se amplia a participação de todos os estudantes nos 

estabelecimentos de ensino regular, desse modo, as escolas têm a necessidade de 

oferecer condições adequadas para atender toda a demanda, valorizando e 

respeitando as igualdades e as diferenças de cada cidadão, diante disso, as 

atividades lúdicas contribuem com o processo de aprendizagem do aluno com 

deficiência intelectual?  

  

O primeiro capítulo, trata sobre as políticas da educação inclusiva, conceitual 

o que é inclusão, faz um resgate histórico sobre as políticas da educação inclusiva 

no contexto histórico e faz um aparato sobre o Atendimento Educacional 

Especializado para alunos com deficiência intelectual. Na sequência o estudo 

destaca os fatores de risco da deficiência intelectual, fazendo uma trajetória teórica 

sobre a importância da ludicidade no processo de ensino aprendizagem.   

No segundo capitulo, expõe-se a metodologia de pesquisa utilizado nesse 

estudo. Na sequência, será apresentado os resultados e discussões coletados no 

estudo de caso, e por fim apresenta-se as considerações finais.  

 Desse modo, é imprescindível que os profissionais da educação, ofereçam 

condições adequadas e facilitadora para o processo de ensino aprendizagem de 

forma prazerosa, valorizando e respeitando as igualdades e as diferenças de cada 

cidadão.  
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1  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Historicamente, a sociedade é excludente e o maior desafio da escola é 

proporcionar um ambiente de inclusão, que possibilite o desenvolvimento da 

educação para todos, contribuindo para a construção da sociedade mais justa e 

igualitária. Para que isso aconteça, é necessária mudança da prática do sistema 

educacional inclusivo que possibilite a transformação das relações sociais e 

históricas que produziam discriminação e exclusão durante muitos anos 

(CAMACHO, 2018).  

Para entender as políticas da educação inclusiva se faz necessário obter um 

claro entendimento sobre o que é inclusão.  

1.1.1 Inclusão  

A Inclusão é um processo que visa a igualdade de gênero, classe social, raça, 

etnia, religião.  É a inserção da igualdade a todas as pessoas, indiferentes de suas 

peculiaridades e diferenças.  Fonseca e Silva (2010, p. 4) defendem que “Inclusão 

envolve a reestruturação das culturas, políticas e práticas nas escolas de forma que 

elas respondam à diversidade de alunos de sua localidade atendendo as suas 

diferenças e peculiaridades”. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial 

(BRASIL, 2001, p. 56): 

Inclusão, portanto, não significa, simplesmente matricular os educandos 
com necessidades especiais na classe comum, ignorando suas 
necessidades específicas, mas significa dar ao professor e à escola o 
suporte necessário à sua ação pedagógica.  

O conceito de inclusão para Tédde (2012, p. 33) “se refere à vida social e 

educativa e todos os alunos devem ser incluídos nas escolas regulares e não 

somente colocados na ‘corrente principal’ “.  O objetivo é incluir os alunos ao ensino 

regular desde o início da vida acadêmica.  

Em concordância, Diniz (2019) considera a Educação inclusiva um dos 
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maiores desafios do sistema educacional, onde propõe a inclusão de alunos com 

necessidades especiais na escola regular, com o intuito de desenvolver nas crianças 

o respeito e a aceitação do diferente.  

Santos (2020, p. 3) ressalta que o propósito desse movimento de educação 

inclusiva é [...] “a construção de uma escola democrática, na qual as necessidades 

específicas de cada aluno sejam contempladas nos planejamentos pedagógicos, e a 

diversidade seja reconhecida e valorizada como uma característica intrínseca de 

cada sujeito”. 

 No entanto, para a construção de uma escola inclusiva, é preciso 

modificações na parte organizacional, estrutural, na forma de pensar e agir, na 

filosofia e na prática. “É importante que cada escola aprenda a identificar seus 

problemas e necessidades, planejar soluções e construir estratégias para colocá-las 

em prática, principalmente quando se trata da inclusão” (NOZI; VITALIANO, 2020, p. 

2).  

[...] a inclusão escolar exige também que transformações aconteçam na 
implementação de política educativa inclusiva de qualidade, no processo de 
formação de docentes, de gestores, de funcionários da escola, na mudança 
de atitudes e de comportamentos em relação às pessoas com DI 
(PIMENTA; GARCIA; SILVA, 2020, p. 89).  

Segundo Tédde (2012, n.p) “a inclusão causa uma mudança de perspectiva 

educacional, pois não se limita a ajudar somente os alunos que apresentam 

dificuldades na escola, mas apoia a todos: professores, alunos, pessoal 

administrativo, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral”.  

Quando a escola identifica a necessidade em se adaptar e modificar as 

políticas educativas exercidas no âmbito escolar, ela passa a reformular a didática 

utilizada em sala de aula e em todos os espaços da escola. Nessa concepção a   

inserção dos alunos com deficiências na escola regular é algo positivo, pois os 

mesmos irão ter acesso a conviver com o outro e a interagir com igualdade de 

condições (DINIZ, 2019).  

Segundo as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação 

Básica são considerados alunos com necessidades educacionais especiais aqueles 

que: 

[...] no decorrer do processo educacional, apresentam dificuldades 
acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo do 
desenvolvimento que dificultam o acompanhamento das atividades 
curriculares em decorrência de causas orgânicas ou vinculadas às 
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condições, disfunções, limitações ou deficiências, dificuldades de 
comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando 
a utilização de linguagens e códigos aplicáveis. Também se incluem nessa 
categoria alunos com altas habilidades (superdotação) e facilidade de 
aprendizagem, expressas no domínio de conceitos, procedimentos e 
atitudes (BRASIL, 2001, n.p).  

Ainda hoje, existe motivos que dificultam o processo de inclusão no ensino 

regular como: “a falta de profissional na área e de recursos, muitas vezes a escola 

tem material adaptado e inclusivo, mas não tem pessoas preparadas para usar, falta 

de segundo professor para poder trabalhar [...] e ajudar nas atividades” (DIAS, 

2021).  

Para que a inclusão ocorra e obtenha resultados positivos, é preciso que 

todos estejam dispostos a enfrentar desafios diários, e acreditem que é possível 

realizar uma educação de qualidade para todos. (SANTOS, 2021).  

1.1.2 As Políticas da Educação Inclusiva no Contexto Histórico 

Para compreender as políticas da educação inclusiva é preciso compreender 

como surgiu a necessidade em se debater e lutar pelos direitos a igualdade 

inclusiva. “Em meados do século XX, se intensificou os movimentos sociais de luta 

contra todas as formas de discriminação que impede o exercício da cidadania das 

pessoas com deficiência emerge em nível mundial a defesa de uma sociedade 

inclusiva” (BRASIL, 2016, p. 12).  

No Brasil, processo de política educacional inclusiva legalmente iniciou em 

1988 onde foi instituído na Constituição Federal (CF) o objetivo da República 

Federativa do Brasil “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (Artigo 3º, Inciso IV) 

(GOES, 2017). Em seu Artigo 5º, a Constituição garante o princípio de igualdade:  

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade (BRASIL, 1996, p. 21).  

A Constituição Federal em seu Art. 205, garante que a educação é direito de 

todos e dever do Estado e da família. Em seguida, no Artigo 206, estabelece que 

todos os alunos devem ter igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola. O Artigo 208, Inciso III, prevê que o Atendimento Educacional Especializado, 

deve ser oferecido preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1996). 
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Portanto, todo aluno tem direito de estar matriculado no ensino regular independente 

se possui alguma limitação ou deficiência.  

 Em 1990, na Conferência Mundial de Educação para Todos, foi tratado sobre 

à educação dos alunos com deficiência. Em relação a educação o documento diz:  

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 
deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 
garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo 
(BRASIL, 1996, p. 4).  

A Conferência Mundial de Salamanca sobre Educação para pessoas com 

Necessidades Especiais defendeu a ideia da educação inclusiva (UNESCO, 1994). 

No contexto do movimento político para alcance das metas da educação para todos, 

a UNESCO em 1994, propõe aprofundar a discussão problematizando os aspectos 

acerca da escola da inclusiva todos os estudantes (FERREIRA; CARNEIRO, 2016).  

Nesse sentido, refletem sobre as práticas educativas que resultam na desigualdade 

social de diversos grupos sociais e com deficiências  

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), reforçou essa referência à matrícula 

preferencial na rede regular de ensino, registrando que o poder público deve adotar 

como alternativa prioritária a ampliação do atendimento aos educandos com 

necessidades especiais na própria rede regular de ensino, independentemente do 

apoio às instituições especializadas (BRASIL, 1996).  

No que diz respeito à Educação Especial, é importante destacar que a LDBEN 

garante, em seu Artigo 59, que os sistemas de ensino assegurarão aos alunos com 

necessidades especiais: 

I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades;  

II - Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, n.p).  

O direito das crianças com deficiências a serviços de educação de qualidade 

tornou-se um consenso desde que a Declaração de Salamanca (1997) onde 

“estabeleceu a dimensão singular dos alunos especiais reconhecendo como únicas 

suas habilidades e necessidades de aprendizagem e vem pautando as políticas na 

perspectiva da inclusão” (COELHO, 2019, p. 1).  
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O Ministério Público Federal divulgou em 2004, o documento intitulado: “O 
Acesso de Alunos com deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede 
Regular”. Objetivo era propagar as ideias e diretrizes mundiais para a 
inclusão, retificando o direito e os benefícios da escolarização de alunos/as 
com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular. Em 2005 é 
implantado em todos os estados e no Distrito Federal os Núcleos de 
Atividade das Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S) para o atendimento 
educacional especializado, orientação familiar e formação de professores 
garantindo assim o atendimento aos/as alunos/as da rede pública de 
ensino (ROCHA, 2020, p. 71989).  

No ano de 2006, ocorreu a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, a qual foi aprovada pela Organização das Nações Unidas – ONU e 

assegura, o direito de todos os alunos frequentarem o ensino regular, não podendo 

haver discriminação em razão de alguma deficiência.  

1.1.3 Atendimento Educacional Especializado Para Alunos Com Deficiência 

Intelectual 

O desenvolvimento da educação especial envolveu uma série de estágios, 

onde as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, têm como objetivo orientar 

os sistemas educacionais acerca da educação de alunos com necessidades 

educacionais especiais na sala comum das escolas da rede regular e oferecer 

subsídios para a constituição das diversas modalidades de atendimento 

(especializado, hospitalar e domiciliar) ao estudante com deficiência (BRASIL, 2001).  

 Em seu Art. 2º, as Diretrizes Nacionais estabelecem que: 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com 
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 
necessárias para uma educação de qualidade para todos (BRASIL, 2001, p. 
54). 

Este documento define que todos os alunos têm acesso à educação de 

qualidade, e prevê que aqueles que possuem dificuldades acentuadas de 

aprendizagem, associadas ou não à deficiência, ou dificuldades de comunicação e 

expressão ou mesmo apresentam (altas habilidades/superdotação), também 

possuem direito à matrícula em classes comuns da educação regular e o também 

direito ao atendimento educacional especializado (BRASIL, 2001).  

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva define que:  
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O atendimento educacional especializado tem como função identificar, 
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando 
suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas 
na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse 
atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com 
vistas à autonomia e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008, p. 
15).  

 Da PNEE, teve dois documentos que regulamentam a oferta do AEE, a 

Resolução nº 4/2009 e o Decreto nº 7.611/2011.  

O primeiro sustenta que esse atendimento deve ser oferecido no turno 
inverso ao da escolarização, podendo ocorrer na mesma escola onde o 
aluno está matriculado, em outra da rede regular ou demais instituições 
desde que conveniadas ao poder público. No que se refere ao lócus de 
realização desse serviço, a resolução indica “prioritariamente” a Sala de 
Recursos Multifuncionais (SRM), o que demonstra a prevalência deste em 
relação aos demais locais na escola (RIBEIRO, 2021, p. 72).  

Para Ribeiro (2021) é importante salientar, que o atendimento na sala de AEE 

não deve ser confundido com reforço escolar, pois a sala de AEE, tem o intuito de 

desenvolver o indivíduo num todo. O professor deverá de forma criativa e inovadora 

buscar atividades e recursos que estimulem o aprendizado do aluno em todas as 

áreas, e não apenas focar nas áreas que o aluno tem dificuldade, mas pelo contrário 

sempre valorizar as habilidades dos alunos (RIBEIRO, 2021).  

Os alunos com DI fazem parte do grupo que têm assegurado pela 
legislação nacional o direito às adaptações curriculares que se fizerem 
necessárias para o atendimento às suas necessidades educacionais, 
levando em consideração suas limitações e potencialidades. Para eles, 
também deve ser ofertado o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
que, no espaço das escolas comuns, acontece na Sala de Recursos 
Multifuncional (SRM) (BRASIL,, 2011 apud NOZI; VITALIANO, 2020, p. 82). 

Os professores de sala de Atendimento Especial Especializado  (AEE), devem 

realizar um trabalho  que privilegie  e desenvolvimento e a superação daquilo que 

lhes é limitado, de forma que os alunos com deficiência intelectual, possam aprender 

o que vai além do currículo do ensino comum (NOZI; VITALIANO, 2020) dando 

preferência ao que realmente possa “ultrapassar as barreiras impostas pela 

deficiência, complementando ou suplementando a formação dos alunos para a 

autonomia e independência dentro e fora da escola” (BRASIL, 2007, p.3). 

1.1.4 Deficiência Intelectual 

 A Convenção de Guatemala define deficiência como: “[...] uma restrição 
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física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a 

capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou 

agravada pelo ambiente econômico e social” (TÉDDE, 2012, p. 18).  

O Código Internacional de Doenças (CID 10),1 classifica a deficiência de 
acordo com a dificuldade do aprendizado e comprometimento do 
comportamento tendo o Retardo Mental (F 70)2 dividido em leve, indicando 
o nível de comprometimento e menção a ausência de habilidades 
especificas (TÉDDE, 2012, p. 14).  

Em agosto de 2006, na Convenção de Direitos Humanos de Pessoas com 

Deficiência, na ONU, foi adequado a nomenclatura para se referir às pessoas com 

retardo mental. Ficou definido que o termo correto é indivíduo com deficiência 

intelectual (ABREU, 2019).  

O uso do conceito de deficiência intelectual na escola, destituído de outras 
ações pedagógicas, além de arrancar a subjetividade do indivíduo, não 
indica quais são os motivos do déficit de um aluno, nem tampouco mostra o 
que e como fazer (MANFEZONI, 2020, p. 148). 

Lima (2019, p.19) complementa que a deficiência intelectual apresenta 

“déficits cognitivos concomitante a não funcionamento adaptativo, o qual interfere em 

pelo menos duas áreas: na comunicação, habilidades sociais/interpessoais, 

[...]independência, habilidades acadêmicas, saúde, segurança e vida doméstica” 

(LIMA, 2019).  

 Para o diagnóstico é necessário um conjunto de fatores biomédicos, 

comportamentais, sociais, educacionais e etiológicos.  

O diagnóstico de deficiência mental está a cargo de médicos e psicólogos 
clínicos, realizando-se em consultórios, hospitais, centros de reabilitação e 
clínicas. Equipes interdisciplinares de instituições educacionais também o 
realizam. De um modo geral, a demanda atende propósitos educacionais, 
ocupacionais, profissionais e de intervenção (CARVALHO et al., 2007, p. 
12).  

                                            
1
 A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (também conhecida como 

Classificação Internacional de Doenças – CID 10) é publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e visa 
padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. A CID 10 fornece códigos 
relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, 
queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças. A cada estado de saúde é 
atribuída uma categoria única à qual corresponde um código CID 10. 
2  CID 10 - F70    Retardo mental leve 
CID 10 - F70.0    Retardo mental leve - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do 
comportamento 
CID 10 - F70.1    Retardo mental leve - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância 
ou tratamento 
CID 10 - F70.8    Retardo mental leve - outros comprometimentos do comportamento 
CID 10 - F70.9    Retardo mental leve - sem menção de comprometimento do comportamento Retardo mental 
leve 
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 O autor Kupske (2019) aponta que para identificar o diagnóstico é preciso 

uma serie de ações e procedimentos.  

Os métodos para identificar os diagnósticos são diversos, os mais comuns e 
utilizados são as entrevistas de anamnese e testes psicológicos 
(particularmente de mensuração da inteligência), associando-se ao 
procedimento de analise clínica. Mediante essas análises e testes, é 
identificado o nível da deficiência intelectual, que pode variar entre leve, 
moderada e severa (KUPSKE, 2019, p.9).  

1.1.4.1 Conhecendo os fatores de risco da deficiência intelectual (DI) 

De acordo com dados retirados da Revistas Inclusão, as causas de 

deficiência intelectual podem ter diversas etiologias, podendo ser internas ou 

externas.  

As causas da DI são desconhecidas de 30 a 50% dos casos. Estas podem 
ser genéticas, congênitas ou adquiridas. Dentre as quais as mais 
conhecidas são: Síndrome de Down, Síndrome alcoólica fetal, Intoxicação 
por chumbo, Síndromes neurocutâneas, Síndrome de Rett, Síndrome do X-
frágil, Malformações cerebrais e Desnutrição proteico – calórica (TÉDDE, 
2012, p. 24).  

A ONU classifica as causas da deficiência intelectual da seguinte maneira: 

Gráfico 1 – Causas da Deficiência Intelectual 

 
Fonte: Honora e Frizanco (2008, p. 104).  

 

Existem vários níveis de deficiência intelectual, cada nível apresenta 

diferentes características na formação genética do indivíduo. Por meio do nível da 

D.I. o professor deverá selecionar atividades e métodos para trabalhar o 

desenvolvimento e a aprendizagem da criança (SANTOS, 2020).  
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Figura 1- Variação total da inteligência humana 

 
Fonte:  Gundersen (2007, p. 32). 

 

 Quanto as causas intraindividuais estão as causas que são transmitidas 

geneticamente, por origem metabólica, desordem ou por danos celebrais graves. 

(SANTOS, 2020).  

Segundo Pan (2008), as causas externas que podem ocasionar a deficiência 

intelectual no individuo, podem estar definidas pelos fatores pré-natais (antes do 

nascimento), como desnutrição materna, precariedade na assistência à gestante; 

uso de drogas pela gestante. Fatores perinatais, período entre o nascimento até um 

mês de vida do bebê, como na falta de assistência à gestante, prematuridade e 

baixo peso do bebê, incompatibilidade de fator RH. E fatores ambientais, como a 

ausência de estimulações no ambiente e empobrecimento de relações afetiva.  

Podemos reconhecer algumas peculiaridades e características em alunos 

com deficiência intelectual que pode ser observado em quatro áreas: área motora, 

cognitiva, área da comunicação e socioeducacional (LIMA, 2019). 

Segundo Honora e Frizanco (2008, p. 26), existe uma grande variação de 

capacidades e necessidades dos indivíduos com deficiência intelectual, podendo 

apresentar diferenças nas seguintes áreas: 

1. Área motora: algumas crianças, com deficiência intelectual leve, não 
apresentam diferenças significativas em relação às crianças consideradas 
“normais”, porém podem apresentar alterações na motricidade fina. Nos 
casos mais severos, pode-se perceber incapacidades motoras mais 
acentuadas, tais como dificuldades de coordenação e manipulação. Podem 
também começar a andar mais tardiamente.2. Área cognitiva: alguns alunos 
com deficiência intelectual podem apresentar dificuldades na aprendizagem 
de conceitos abstratos, em focar a atenção, na capacidade de memorização 
e resolução de problemas, na generalização. Podem atingir os mesmos 
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objetivos escolares que alunos considerados “normais”, porém, em alguns 
casos, com um ritmo mais lento. 

3. Área da comunicação: em alguns alunos com deficiência intelectual, é 
encontrada dificuldade de comunicação, acarretando uma maior dificuldade 
em suas relações. 4. Área sócio educacional: em alguns casos de 
deficiência intelectual, ocorre uma discrepância entre a idade mental e a 
idade cronológica, porém temos de ter claro que a melhor forma de 
promover a interação social é colocando os alunos em contato com seus 
pares da mesma idade cronológica, para participar das mesmas atividades, 
aprendendo os comportamentos, valores e atitudes apropriados da sua 
faixa etária. O fato de o aluno ser inserido numa turma que tenha sua “idade 
mental”, ao invés de contribuir para seu desenvolvimento, irá infantiliza-lo, o 
que dificulta seu desenvolvimento psíquico-social (TÉDDE, 2012, p.18).   

O aluno com deficiência intelectual se constitui em um desafio ao professor de 

classe comum por necessitar de apoio constante para tirar proveito das lições. Suas 

limitações dirigidas às estruturas cognitivas pedem atenção de acompanhamento 

adequado nas intervenções educativas para assimilar conteúdos programáticos 

ensinados em sala (SANTOS, 2021).  

1.2 A LUDICIDADE NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Tem-se o entendimento de que todas as crianças, de todas as épocas, e de 

diferentes classes sociais, têm em comum o brincar, e possuem um anseio natural 

pelo ato de brincar, isto é, por em prática habilidades que descobrem de várias 

formas para explorar a si própria e o ambiente ao seu redor.  

A brincadeira é um ato espontâneo da criança, e ao brincar com o outro 
estão passando pelo processo de aquisição das relações interpessoais que 
são fundamentais para desenvolvimento social do sujeito. O ato da 
ludicidade privilegia a interação do alunado no ambiente escolar, fazendo 
com que ele se sinta como parte integrante, aceito e respeitado por todos 
(SOARES, 2010 apud DINIZ, 2019, p. 8).  

Em seu modo de brincar ela expande uma grande capacidade de emoção, 

pela variedade de brincadeiras que vivencia, organiza seu mundo interior em relação 

ao exterior, ajudando-a desenvolver competências nas diversas atividades 

cotidianas. 

Ao brincar a criança estimula o prazer de aprender, esse direito como 
característico da infância é garantido por Lei e necessita ser mediado com 
atitudes significativas, para que a ação do brincar em cada etapa da vida 
tenha a oportunidade de explorar e evoluir no ser humano seu pleno 
desenvolvimento. O direito a brincar é reconhecido como primordial, assim 
como ter acesso a alimentação, educação e saúde, garantida pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) em seu artigo 24 “o 
direito ao repouso e ao lazer”. A Declaração dos Direitos da Criança (1959), 
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em seus artigos 4 e 7, estabelece aos meninos e meninas o “direito à 
alimentação, à recreação, à assistência médica” e a “ampla oportunidade de 
brincar e se divertir”. No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 
seu artigo 16, confere o direito a “brincar, praticar esportes e divertir-se” 
(KISHIMOTO, 2017, p. 201). 

Ao utilizar-se dos jogos e brincadeiras, o professor motiva seus alunos a 

participar ativamente do processo ensino e aprendizagem de uma forma prazerosa, 

fazendo com que os mesmos interajam e assimilem os conteúdos e informações 

tratadas. E assim possibilitando a criança estar permanentemente em contato com 

aquilo que a satisfaz, o brinquedo e a brincadeira (MARTINS, 2017).  

A ludicidade é um verdadeiro exercício na vida, com as quais as crianças 
podem medir e expressar suas possibilidades, se descobrirem e também 
aos outros, desenvolvendo um papel estimulador do aprendizado. A 
atividade lúdica pode ser considerada um instrumento mediador para a 
apropriação de diversos hábitos e saberes sociais e curriculares (MAIA, 
2007apud OLIVEIRA, 2018, p. 203). 

O lúdico tem conquistado um importante espaço na educação, porque 

fortalece a essência da infância e permite que o educador realize um trabalho 

pedagógico onde a produção do conhecimento e a afetividade da criança, andam 

juntos. 

 [...] A brincadeira é para criança um espaço de investigação e construção 
de conhecimentos sobre si mesma e sobre o mundo. Brincar é uma forma 
de a criança exercitar sua imaginação. A imaginação é uma forma que 
permite às crianças relacionarem seus interesses e suas necessidades com 
a realidade de um mundo que pouco conhecem. A brincadeira é um espaço 
privilegiado de aprendizagem onde age como se fosse maior do que a 
realidade. Ela realiza simbolicamente aquilo que ainda não tem capacidade 
de fazer (LEIF,1978, p. 89). 

A partir de leituras realizadas, percebe-se que o desenvolvimento da criança, 

em relação à construção de sua aprendizagem depende da atuação do educador. 

Porque as crianças que aprendem com a presença do brinquedo, passam com mais 

facilidade estabelecer com ele uma relação natural e prazerosa, com isso 

desenvolvem habilidades e tornam-se mais criativas, expandem sua capacidade de 

sentir e, mais importante do que isso, aprendem a lidar com seus sentimentos, 

controlar suas emoções, e muitas vezes criam laços afetivos com as pessoas que as 

rodeiam (MARTINS, 2017).  

Segundo Ribeiro (2018, p. 204), “o lúdico em todos os espaços educacionais 

deve ser direcionado a aprendizagem, com objetivos claros e específicos para que 

não seja apenas mais uma brincadeira e sim um momento privilegiado de 
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aprendizagem”. Portanto, as mais diversas estratégias práticas como brincadeiras e 

os jogos são atividades sérias, de fundamental apoio para a formação de seres 

integrais, tendo papéis muito importantes na construção dos conhecimentos das 

crianças e jovens (SILVA, 2021).  

A partir dos jogos e das brincadeiras, a criança se desenvolve, torna-se 

criativa, descobre e compreende o mundo e a si própria, processa informações, 

desenvolve a capacidade de tomar decisões, ajuda no seu desenvolvimento motor, 

com tudo a criança aprende brincando (MARTINS, 2017).  

Diante disso, é fundamental que o educador seja mediador em todo processo, 

criando na sala de aula um cantinho com alguns jogos, brinquedos e outros 

materiais para que as crianças possam estar em contato direto com o brincar (SILVA, 

2021). Pois os espaços lúdicos são ambientes férteis para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento, principalmente da socialização. Podendo também ensinar as 

crianças, a produzir seus próprios brinquedos com materiais alternativos, como 

sucata entre outros (PIMENTA; GARCIA; SILVA, 2020).  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Educacionais,  

Quando brinca, a criança desenvolve atividades rítmicas, melódicas, 
fantasia-se de adulto, produz desenhos, danças, inventa histórias. Mas esse 
lugar da atividade lúdica no início da infância é cada vez mais substituído, 
fora e dentro da escola, por situações que antes favorecem a reprodução 
mecânica de valores impostos pela cultura de massas em detrimento da 
experiência imaginativa (BRASIL, 1997, p. 55). 

Enquanto educadores precisam acompanhar todo o processo da atividade, 

mediando os conhecimentos por meio de brincadeiras e jogos, afim de que estes 

possam ser trabalhados de forma rica e prazerosa. Aprendizagem lúdica é uma 

forma de aquisição do conhecimento, que permite o desenvolvimento cognitivo, 

social e o motor (SILVA, 2021).   

Segundo Sarilho (2014), fisioterapeuta da Clia Psicologia, Saúde & Educação 

o desenvolvimento motor é de extrema importância, pois é com isso que as crianças 

são capazes de controlar seu próprio corpo. O desenvolvimento motor e o processo 

no qual ocorre uma maturação do sistema nervoso central (cérebro) permitindo que 

tanto receba informações do meio quanto interaja com o meio ambiente. Isso ocorre 

através de estímulos.  

Jean Piaget, ao explicar o desenvolvimento da inteligência da criança, refere-

se a um processo que se origina de um estado no qual a acomodação ao meio está 
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indiferenciada da assimilação das coisas aos esquemas do indivíduo, estado que 

evolui até que a respectiva e recíproca assimilação.  É um processo complexo que 

resume toda a evolução da inteligência sensorial (SARILHO, 2014).  

E é por meio da brincadeira, que a criança se integra a vida social, 

funcionando como um incentivo para a formação da personalidade que está se 

constituindo (SILVA, 2021). 

1.3  A LUDICIDADE E O ALUNO DA INCLUSÃO  

A Educação Especial, como modalidade da educação escolar, organiza-se de 

modo a considerar uma aproximação sucessiva dos pressupostos e da prática 

pedagógica social da educação inclusiva, entretanto, uma das grandes dúvidas 

vivenciadas pela escola na atualidade é a inclusão de alunos com necessidades 

educativas especiais junto a alunos ditos como “normais” (BRASIL, 2001).  

A inclusão escolar ainda é um desafio para os professionais da educação, 

existe muitas dúvidas e desafios a serem vencidos nesse processo. O entendimento 

dos conceitos e diferenças entre os termos como dificuldade de aprendizagem, 

necessidade especial e necessidade educativa especial ainda trazem muitas 

angustias para os profissionais da área da educação (ROPOLI et al. [s.a]).  

No processo de inclusão o desenvolvimento de linguagem como ferramenta 
de comunicação é fundamental, e o manejo de funções e atividades 
implicadas na linguagem infantil, ou seja, em atividades lúdicas, ampliam as 
possibilidades de êxito nesse contexto (DINIZ, 2019, p. 2)  

Segundo Coelho (2019, p. 4), é preciso que os profissionais tenham o 

entendimento sobre “a importância do lúdico como veículo para o desenvolvimento 

social, intelectual e emocional, ao considerar a predominância da cultura lúdica, 

identificam no brincar o espaço da criação cultural por excelência”.  

As atividades lúdicas possibilitam a compreensão e aprendizagens para todas 

as crianças indiferente das suas limitações.   Conforme Ribeiro (2018, p. 203) “A 

ludicidade é um verdadeiro exercício na vida, com as quais as crianças podem medir 

e expressar suas possibilidades, se descobrirem e também aos outros, 

desenvolvendo um papel estimulador do aprendizado”.  

 A atividade lúdica proporciona a apropriação de diversos hábitos e saberes 

sociais e curriculares. O professor precisa proporcionar a ludicidade sempre tendo 

objetivos claros e um cunho pedagógico que possa observar durante a execução do 
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brincar, a crianças de diverte, e o professor faz a mediação do processo, interferindo 

e instigando quando necessário (RIBEIRO, 2018).  

É durante as atividades lúdicas todos são vistos como capazes de realizar a 
atividade coletivamente, dentro das suas capacidades físicas, intelectuais, 
sociais, enfim, o ato do brincar/jogar, ocasiona a interação dos educandos 
das séries iniciais, já que todos participam das atividades, proporcionando 
assim a socialização do corpo discente no ambiente educacional, desta 
maneira o educando especial é incluído através da ação lúdica (SOARES, 
2010, p.18 apud DINIZ, 2019, p. 8). 

1.3.1 O processo de ensino e aprendizagem do aluno com deficiência 

intelectual 

A educação especial não existe uma formula ou um manual a ser seguido, 

para saber como lidar com cada tipo de deficiência, pois cada indivíduo é único, e 

por mais que apresentem um grau de deficiência intelectual próximo, cada um 

responde de uma forma diferenciada aos estímulos, e aprende de uma forma única 

(SOUZA, 2021).  

Segundo Rocha et al. (2020, p. 71996) define-se a “deficiência intelectual 

como um tipo singular de deficiência, com suas características e distinções em 

relação às demais deficiências, por isso não se fala em pessoas com deficiências 

intelectuais, mas em pessoas com deficiência intelectual”.  

Para que o professor consiga desenvolver um trabalho significativo com 

alunos com deficiência intelectual é necessário compreender quais são as suas 

limitações.  

 A deficiência intelectual consiste em limitações em diferentes dimensões: 
no funcionamento intelectual (raciocínio, planejamento, abstração, 
compreensão de ideias complexas e transposição de competências para 
utilização no cotidiano); no comportamento adaptativo (habilidades 
conceituais, práticas e sociais); na saúde física, mental, emocional e social; 
na participação e interação social e na compreensão do todo a partir de 
fatores ambientais e pessoais (COELHO, 2019, p. 3).  

Após compreender as limitações pré destinadas pela deficiência, é preciso 

conhecer o aluno, sua história, observar o que lhe causa interesse, o que lhe deixa 

feliz.  Partindo dessas informações o professor poderá planejar um ambiente 

propício com atividades lúdicas de interação, que irão construir uma ponte de 

conexão com a aprendizagem do aluno (RIBEIRO, 2018).  

Em um estudo, Coelho (2019, p. 2), analisa que a “transferência de 

aprendizagem envolve a consciência de uma operação mental e para transferi-la do 
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plano da ação para o plano da linguagem, a criança precisa vivenciar situações 

similares no contexto”. Dessa forma, a criança estará fazendo parte do processo de 

aprendizagem, conseguindo relacionar uma situação a algo vivenciado, tornando -se 

assim a capaz de expressar a ação por palavras. 

 Fica evidente que a criança com deficiência intelectual, apresenta dificuldade 

de aprender em um ambiente de aprendizagem muito estruturado. Eles precisam de 

um facilitador nas mudanças cognitivas e os jogos e as brincadeiras, contribuem 

para esse ambiente informal, trazendo vivências reais e concretas de aprendizagem 

(COELHO, 2019).  

Nesse contexto, vale ressaltar que, 

A criança em todo tempo que brinca, está ao mesmo tempo 
experimentando, explorando, descobrindo o mundo ao redor, e sem dar 
conta aprende e adquire as noções de espaço e tempo, conhece e 
desenvolve seu corpo e começa a dar sentido aos objetos, pessoas e 
situações (RIBEIRO, 2018, p. 3).  

Dar sentido as coisas e objetos, fará com que automaticamente o aluno, 

compreenda antes noções abstratas e consiga se desenvolver em todas as áreas do 

conhecimento.  
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS  

2.1 TIPO DE PESQUISA 

A natureza do presente trabalho de conclusão de curso é aplicada de 

abordagem quali quantitativa e de cunho exploratório, e bibliográfico.  

O estudo bibliográfico baseou-se em livros, periódicos e materiais eletrônicos. 

Para a busca de materiais eletrônicos, utilizou-se o google acadêmico, buscando por 

palavras-chave em cada capítulo dessa monografia, conceito de inclusão, políticas 

da educação inclusiva no contexto histórico, deficiência intelectual. 

Buscou-se também compreender a importância da ludicidade e o lúdico como 

estratégia didática para se efetivar a inclusão.  

Sobre a pesquisa bibliográfica, entende-se que: 

[...] é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas 
de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 
que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, 
porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações 
ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 
resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

Chizzotti (2001, p. 84), ainda, destaca que nessa modalidade de pesquisa 

“todos os fenômenos são igualmente importantes e preciosos: a constância das 

manifestações e sua ocasionalidade, a frequência e a interrupção, a fala e o silêncio. 

É necessário encontrar o significado manifesto e o que permaneceu oculto”. 

No que se refere a questão qualitativa, cabe destacar, conforme Lakatos e 

Marconi (2000, p. 109), “[...] a abordagem qualitativa são características observáveis 

ou determináveis de um objeto de estudo ou classe de fenômenos”. 

2.2 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO 

Para Lakatos e Marconi (1991, p.81), a delimitação do universo “consiste em 

explicitar que pessoas ou coisas, fenômenos, etc. serão pesquisados, enumerando 

suas características comuns, como por exemplo, sexo, faixa etária, organização a 

que pertencem comunidade onde vivem etc.”.  

Na visão de Vergara (2004), a delimitação do estudo refere-se a moldura que 

o autor coloca em seu trabalho. É o momento em que se define o que fica dentro do 
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estudo e o que fica de fora. 

 Essa pesquisa terá cunho quanti qualitativa, o qual irá ser realizado por meio 

de um questionário eletrônico para coletar informações referentes ao tema da 

pesquisa.  

2.3 POPULAÇÃO 

 O questionário foi aplicado com professores que atuam com alunos com 

deficiência na Educação Básica no município de Fraiburgo no estado de Santa 

Catarina. 

2.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 Para a coleta de dados foi utilizado o Google Forms – um aplicativo de 

gerenciamento de pesquisa lançado pelo Google. O questionário consta no Apêndice 

“A” e nomeado como Questionário Investigativo.  

 O Questionário Investigativo, apresenta a busca de informações dos 

profissionais, não apresentando nomes, sendo caracterizado por informações 

laborais, profissionais e pessoais. Também o Questionário aborda temática do qual o 

estudo está sendo realizado. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o intuito de aprofundar os conhecimentos teóricos sobre a inclusão de 

alunos com deficiência intelectual, foi realizado o questionário com profissionais da 

educação em diferentes modalidades.  O google forms facilitou a coleta de dados 

possibilitando compreender a importância dos jogos lúdicos no processo de inclusão 

de alunos especiais nas escolas regulares e quais contribuições as atividades 

lúdicas podem proporcionar no ensino e aprendizado dos alunos com deficiência 

intelectual.  

 Participaram dessa coleta de dados, 10 profissionais da rede de educação do 

município de Fraiburgo (Gráfico 2).  

Gráfico 2 - Dados de identificação: sexo  

 
Fonte: A autora (2021).  

 

 O Gráfico 2 acima apresenta os dados sobre o sexo dos entrevistados. 80% 

dos mesmos são do sexo feminino e 20% masculinos.  

 Ainda hoje, a educação infantil e ensino fundamental I, são ambientes 

destinados a professoras mulheres, porém nos últimos anos, o número de 

professores homens aumentou, onde os mesmos estão se especializando e 

lecionando nas escolas. Segundo   Silva e Veloso (2018, p.6), as séries iniciais,  

[...] sempre foi tida como um espaço destinado à figura feminina, porém, nos 
últimos dez anos, os cursos de Pedagogia estão tendo uma quantidade 
significativa de acadêmicos do gênero masculino em todo o Brasil, embora 
esse número seja muito inferior em relação às mulheres. Mas, estes 
homens professores, não podem ser suprimidos e nem desconsiderados 
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nas produções literárias, em que, comumente, se referem sempre às 
“professoras” da educação infantil, sem apontar que os homens também 
estão lá, presentes como professores. 

Indiferente do sexo, o profissional dos anos iniciais deve cuidar e muitos mais 

educar. Estudos ainda apresentam a visão histórica voltada ao gênero feminino ou 

relacionar ao papel da maternidade.  

[...] o gênero feminino está apto para exercer tal função educativa de atuar 
na educação infantil, pelo fato de serem mulheres e exercerem o papel da 
maternidade, constroem um ideal de que a presença de homens é 
prejudicial ao “bom” andamento da educação de crianças, ou seja, apontam 
para a inadequação do gênero masculino para esta função. 
Consequentemente, assumem que somente a mulher é que sabe e pode 
transmitir afeto, carinho e amor às crianças, como se o professor homem 
não fosse capaz de demonstrar os mesmos sentimentos, atitudes, embora 
não das mesmas formas que as mulheres (SILVA; VELOSO, 2018, p.8).  

Cabe ressaltar que ambos os sexos recebem a formação para atuar nessas 

etapas da educação e ambos possuem potencial para realizar um trabalho de 

excelência (Gráfico 3).  

Gráfico 3 – Idade  

 
Fonte: A autora (2021).  

 Ao ser questionado sobre a idade dos entrevistados, pode-se observar que 

30% dos entrevistados estão entre 30 a 35 anos, 20% estão entre 25 a 30 anos, 

outros 20% entre 40 a 50 anos, 10% 35 a 40 anos, 20 a 25 anos e mais de 50 anos.  

 A idade não é fator determinante da profissão de educador, pois ela prevalece 

em todas as etapas de idade. Cabe a cada professor, indiferente da sua idade, 

buscar estar em constante aprendizagem e evolução, participando sempre de 

formação continuada e especializações (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Escolaridade  

 
Fonte: A autora (2021).  

Ao ser questionado sobre a escolaridade dos profissionais 70% dos mesmos, 

possuem especialização Pós-Graduação e outros 30% são graduados.  

Nas ações de educação inicial e continuada de professores, a partir do seu 
contexto de trabalho, naturalmente surge a necessidade de discussão de 
estratégias de ensino e de recursos didáticos. Nesse sentido, uma questão 
preocupante é o significado do ensinar e do aprender e as implicações para 
as estratégias de ensino adotadas pelos professores. A dissociação entre o 
ensinar e o aprender está presente tanto no discurso cotidiano como em 
teorias psicológicas sobre a aprendizagem e sobre o desenvolvimento 
psicológico (SANTOS et al. 2018, p. 7). 

Sendo a Educação uma prática produtora do saber, é fundamental que os 

professores sejam capazes de conhecer a realidade e dar explicações sobre o 

mundo real e suas contradições, sabendo assim, fundamentar e defender suas 

ações. O que do ponto de vista da prática docente significa o rompimento de alguns 

mitos e preconceito que historicamente tem contribuindo para mascarar a realidade. 

 Com tanta evolução tecnológica, faz com que os Professores busquem 

sempre inovar e se aperfeiçoar na área, pois precisam dominar as estratégias para 

poder trabalhar de forma que desperte curiosidade e interesse nos alunos em querer 

estar em constante aprendizagem, sendo o protagonista de sua aprendizagem 

(Gráfico 4).  
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Gráfico 4 – Área de formação acadêmica 

 
Fonte: A autora (2021).  

 Sobre a área de formação dos indivíduos, 40% possuem Graduação de 

pedagogia e educação especial, os outros 50% são graduados e apenas uma 

pessoa entrevistada está cursando a graduação.  

 Diante das inovações e da nova BNCC, o profissional precisa estar em 

constante aprimoramento, primeiramente para entender a nova proposta de currículo 

a nível nacional para a educação, para então, rever suas estratégias didáticas e 

adaptar as novas necessidades.  

 A formação inicial, ou seja, ensino superior, não é suficiente, pois o 

profissional da educação deve sempre estar buscando mais conhecimento, mais 

capacitação. Os estudos mostram uma grande evolução na sociedade e na ciência, 

onde o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e mais exigente, de 

forma que cabe a cada um de nós buscar especialização para garantir seu lugar na 

sociedade (SILVA, 2020) (Gráfico 5).  

Gráfico 5 - Tempo de docência  

 
Fonte: A autora (2021).  
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  Ao analisar o tempo de docência dos entrevistados, 60% estão na área da 

educação em um intervalo de 5 á 10 anos sendo a maioria, 30% estão iniciando a 

carreira profissional e 10% estão na docência a 20 anos ou mais. 

 Os docentes, quanto mais tempo de serviço, mas experiencia adquirem, mas 

é importante se manter atualizando em formação permanente, pois a sociedade 

evolui, os métodos de aprendizagem trazem novas concepções, nesse sentido, unir 

a experiência profissional e o constante estudar, pesquisar é a chave para 

proporcionar uma aprendizagem significativa.  

[...] a profissão docente requer uma busca permanente pela formação. Estar 
num movimento de procura implica ter a consciência de que somos seres 
incompletos e não podemos parar de aprender, de estudar, de pesquisar, 
de interrogar e de problematizar a realidade (SOARES, 2020, p. 165).  

Gráfico 6 – Quanto tempo de atuação em docência com alunos com deficiência intelectual? 

 
Fonte: A autora (2021).  

Quando questionado sobre o tempo de atuação com alunos com deficiência 

intelectual 20% estão atuando a mais de 7 anos, outros 20% a 5 anos, um 

profissional de educação especial entrevistado atua a 21 anos com alunos especiais 

e possui uma grande caminhada profissional. Os demais estão na média de 9 meses 

a 3 anos atuando com alunos com Deficiência Intelectual (Gráfico 6).  
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Gráfico 7 – Curso especifico para inclusão de alunos com DI 

 
Fonte: A autora (2021).  

Ao ser questionado sobre a participação em algum curso específico para 

trabalhar com a inclusão de alunos com Deficiência Intelectual, 100% dos 

entrevistados já participaram (Gráfico 7).  

Nessa perspectiva, Silva (2019, p.1880), afirma  que,  

a formação continuada possibilita ao docente a aquisição de conhecimentos 
específicos da profissão, se tornando assim seres mais capacitados a 
atender as exigências impostas pela sociedade, exigências estas que se 
modificam com o passar dos tempos. Para tal, o educador deve manter-se 
atualizado. 

Quadro 1- Quantidade de cursos e mudança de pensamento em relação a inclusão social  

2- Em caso positivo, de quantos já participou e como estes contribuíram para ampliar o seu 
olhar em relação à educação inclusiva.  
A Já participei de vários cursos na área e atualmente estou cursando Educação Especial. 

Cada aprendizado é bem-vindo, a cada dia percebo que ainda há muito a aprender para 
podermos realmente incluir nossos alunos, não só em sala de aula mas também na 
sociedade em todo. 

B Um  
C 2 excelentes cursos 
D 1 mostrando uma visão mais ampla de como se deve trabalhar com cada aluno dependo do 

seu laudo. 
E 2 cursos, possibilitou conhecer melhor as especialidades dos estudantes. 
F Participei de vários cursos ao longo da minha carreira, com certeza foram muito importante e 

contribuíram de forma significativa para minha formação profissional. 
G Participei de 4 cursos, contribuíram com conhecimento na área.  
H Participei de 3 cursos, os quais paguei para realizar para adquirir mais conhecimento em 

relação a deficiência intelectual. 
I Uns 3, contribuem sempre de forma positiva pois direciona um olhar e uma metodologia 

diferente. 
J Os cursos de aperfeiçoamento servem para nos orientar em nossa prática e para 

aprendermos a ver cada pessoa em sua individualidade, e pensar na prática voltada para o 
desenvolvimento pessoal de cada criança com a qual atuamos. 

Fonte: A autora (2021).  

Todos os entrevistados participaram de cursos específicos para deficiência 

Intelectual. Essas formações são importantes para nortear o trabalho do professor, 

possibilitando um olhar clinico para cada aluno e valorizando a especificidade de 
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cada indivíduo.  

A entrevistada(o) J, afirmou que, 

“Os cursos de aperfeiçoamento servem para nos orientar em nossa prática e 

para aprendermos a ver cada pessoa em sua individualidade, e pensar na prática 

voltada para o desenvolvimento pessoal de cada criança com a qual atuamos”.  

Nesse contexto, SILVA (2019, p. 1885) apresenta que,  

[...] são três os aspectos fundamentais que norteiam o processo de 
formação continuada de professores: o contexto escolar como privilégio de 
formação; a valorização do saber docente; e o processo de vida dos 
educadores. A formação continuada passa a ser um dos pré-requisitos 
básicos para a mudança e transformação do educador, pois é somente 
através da pesquisa, do contato com o novo que acontece a mudança. A 
mudança só ocorre quando nos deparamos com o novo, se esse novo não 
surgir fica muito difícil ocorrer essa mudança. 

O entrevistado F, faz consideração sobre a participação á cursos específicos,  

“Participei de vários cursos ao longo da minha carreira, com certeza foram 

muito importante e contribuíram de forma significativa para minha formação 

profissional”.  

Quadro 2 – Incentivo da unidade escolar em aperfeiçoamento inclusivo  

3- A escola em que você trabalha incentiva a participação do corpo docente em cursos específicos 

relacionados à educação de alunos com Deficiência? Justifique sua resposta. 

A 
Não. Sinto que quando se fala em educação inclusiva, ainda há muita resistência por parte 

de alguns professores. Normalmente cursos são direcionados apenas aos segundos 

professores. 

B Sim.  

C Não.  

D Sim, incentiva fazer a inclusão do aluno. 

E Sim, sempre motivando os docentes na formação continuada 

F Sim, sempre que possível ou que sejam ofertados curso na área a escola favorece e 

incentiva a participação.  

G Sim, fazemos reuniões, discutimos sobre os assuntos. 

H Sim. A equipe gestora sempre repassa as orientações sobre cursos de capacitação, 

formação continuada e demonstra a importância do professor estar em constante 

aprendizagem. 

I Em parte, o que vem da secretaria de educação. 

J Sim, os cursos são oferecidos muitas vezes pela secretaria de educação, de forma a atender 

as necessidades do público alvo de nossa rede. 

Fonte: A autora (2021).  
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Ao questionar sobre os incentivos da unidade escolar para que todos os 

profissionais da área da educação   se especializem e mantenham-se atualizados 

sobre o tema muito pertinente.  

80% dos entrevistados afirmaram que as unidades escolares incentivam a 

formação continuada, onde muitas vezes são os cursos oferecidos pela Secretaria 

de Educação, e em algumas unidades a direção instiga os professores a ir além do 

que é oferecido, mas buscar novos conhecimentos, novos métodos e estratégias 

que possam facilitar a aprendizagem dos alunos.  

  A gestão escolar deve incentivar os professores a buscar novas 

especializações pois, é importante que todas as licenciaturas possuam em seus 

currículos, alguns componentes voltados para o entendimento da organização 

administrativa e pedagógica da educação escolar, das políticas públicas de 

educação e da gestão do processo educativo e educação especial.  As   

especializações devem ser realizadas pelos profissionais como interesse de 

formação complementar, como busca de novos interesses e conhecimentos 

(FREITAS, 2020).  

Importa ressaltar que a formação é de responsabilidade não apenas 
individual, mas cabe, sobretudo, às instituições formadoras. É preciso 
repensar a formação de professores, principalmente quando se configura 
como ações isoladas, fragmentadas e desarticuladas da prática, que não 
partem das reais necessidades e dos problemas vivenciados pelos (as) 
educadores(as) no seu fazer cotidiano (SOARES, 2020, p. 156).  

Sabe-se que o espaço escolar é visto como uma fonte de experiências e de 

aprendizagens, e que, a organização desse espaço e sua influência, perpassa pela 

preocupação da eficiência e eficácia no processo de ensino e aprendizagem, cabe 

aos profissionais da educação buscar sempre novos conhecimentos, estudar novas 

teorias e estratégias que possam contribuir para a aprendizagem significativa dos 

alunos (BRASIL, 2019). 

Quadro 3 -   Disponibilidade de recursos pedagógicos para DI 

4- A escola em que você trabalha disponibiliza recursos pedagógicos específicos para trabalhar 
com a inclusão de alunos com Deficiência Intelectual? Se sim, quais? Caso contrário, por que 
você acha que isso não acontece? 
A Em nossa escola há alguns recursos para o trabalho com esses alunos. O lúdico, jogos, 

materiais adaptados e tecnologias assistivas. 
B Sim temos jogos, laboratório para trabalhar com materiais que auxiliam atividades 

diferenciadas. 
C Sim.  
D Sim, auxilia com materiais práticos e apoio de profissionais capacidades para dar o apoio e 



39 

 
 

tirar as dúvidas encontradas. 
E Sim.  
F Sim, a escola tem o AEE e tem uma quantidade considerável de materiais concretos e lúdico 

para serem usados pelos alunos.  
G Sim. Materiais concreto.  
H Em partes, a escola disponibiliza materiais, jogos que a escola recebeu, mas nunca 

adquiriram materiais extras. 
I Alguns.  
J A escola possui uma sala de AEE e conta com profissional habilitado para auxiliar em nossa 

prática pedagógica, bem como atender extracurricularmente na medida do possível cada 
aluno que apresenta dificuldade de aprendizagem. Porém ainda se encontram algumas 
barreiras para a realização de um trabalho totalmente satisfatório para a criança nas salas de 
aula regulares. 

Fonte: A autora (2021).  

Ao ser questionado se a escola disponibiliza recursos pedagógicos 

específicos para trabalhar com a inclusão de alunos com Deficiência Intelectual.   

Todos os entrevistados falaram que sim, que a escola oferece alguns materiais.  

A entrevistada A, relatou,  

“Em nossa escola há alguns recursos para o trabalho com esses alunos. O 

lúdico, jogos, materiais adaptados e tecnologias assistivas”.  

A entrevistada B,  

“Sim temos jogos, laboratório para trabalhar com materiais que auxiliam 

atividades diferenciadas”.  

A entrevistada F, afirmou que,  

“O aluno com Di, precisa de estimulação visual concreta, buscar diferentes 

estratégias didáticas, uso de softwares, aplicativos educativos”.   

As escolas que possuem sala de AEE, recebem apoio do professor 

responsável, o qual orientada e auxilia no desenvolvimento de estratégias para 

trabalhar com os alunos com DI.  

A entrevistada J, assinala que,  

“A escola possui uma sala de AEE e conta com profissional habilitado para 

auxiliar em nossa prática pedagógica, bem como atender extracurricularmente na 

medida do possível cada aluno que apresenta dificuldade de aprendizagem. Porém 

ainda se encontram algumas barreiras para a realização de um trabalho totalmente 

satisfatório para a criança nas salas de aula regulares”.  

Ao se trabalhar com alunos DI, o professor precisa buscar diferentes 

estratégias, conhecer o aluno, estudar a deficiência intelectual, para compreender 

como pode auxiliar o aluno no processo de ensino aprendizagem, que vai muito 

além de ler e escrever, mas orientar para a vida diária, ensinar a conviver na 
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sociedade, tomar decisões (Gráfico 8).  

Gráfico 8 – Recursos físicos, materiais e pedagógicos disponíveis na escola 

 
Fonte: A autora (2021).  

Ao ser questionado sobre a estrutura escolar, os recursos físicos, materiais e 

pedagógicos, quais são as principais barreiras da inclusão dos alunos com 

Deficiência Intelectual, os entrevistados indicaram que falta tempo disponível para 

adaptação de atividades e planejamento é a principal barreira (70%).  

A falta de espaço físico diferenciado para estimulação dos alunos e falta de 

recursos pedagógicos apropriados dificultam o trabalho. Ambos tiveram 40% de 

indicação.   E 30% das opiniões foram destinadas a falta de materiais para 

confecção de materiais alternativos. 

Sabe-se que o ensino é um ato coletivo, onde o professor disponibiliza a 
todos os alunos, sem exceção, um mesmo conhecimento.  Nestes termos, 
ao invés de adaptar e individualizar/diferenciar o ensino para alguns, a 
escola comum precisa recriar suas práticas, mudar suas concepções, rever 
seu papel, sempre valorizando e reconhecendo as diferenças (OLIVEIRA; 
LOPES, 2020, p. 819).  

 A escola deve disponibilizar aos professores e alunos um espaço adequado 

para propor atividades diferenciadas aos alunos com deficiência intelectual e demais 

alunos. E os professores devem construir materiais alternativos que auxiliam essa 

aprendizagem de forma significativa.  

As tecnologias oferecem muitos softwares os quais são possíveis realizar um 

trabalho com aprendizagem significativa, cabe ao professor buscar esse 

conhecimento, pesquisar, selecionar as melhores opções e recursos para se 

trabalhar com esses alunos.  

Segundo BNCC (2020) “[...] o professor não precisa ser o detentor do 
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conhecimento técnico sobre o uso das ferramentas disponíveis, mas sim o mediador 

que vai auxiliar os estudantes na reflexão sobre os melhores usos possíveis das 

TDICs” (Gráfico 9).  

Gráfico 9 - Convivência e interação dos alunos em sala de aula  

 
Fonte: A autora (2021).  

Ao ser questionado como é a convivência dos alunos em sala de aula regular 

em relação com os alunos especiais, 70% considera boa e 30% regular.  

A interação dos alunos de inclusão com os demais, geralmente é bem 

tranquila, existe uma boa aceitação. Depende de cada realidade escolar e social. 

Cabe ao professor trabalhar a cooperação, o respeito ao próximo, as diferenças e a 

inclusão.   

As crianças aprendem por exemplo, e o aluno de inclusão ele tem algumas 

limitações assim como os demais tem. É preciso sempre valorizar as habilidades de 

todos os alunos para que os mesmos valorizem uns aos outros.  

Quadro 4 –Ludicidade em sala de aula  

7-Como você compreende a questão da ludicidade em sala de aula? 
A É preciso utilizar o lúdico para trabalhar, principalmente com os especiais. 
B Importante para desenvolvimento dos alunos. 
C Para os alunos de inclusão o lúdico é importante. 
D Na minha opinião ajuda o aluno contribuir e receber contribuições dos colegas, assim 

fazendo com que haja interação do aluno na sala de aula não deixando o excluído. 
E Contribui para a aquisição do conhecimento do estudante. 
F A ludicidade é um excelente recurso para ser usado em sala de aula para a construção de 

signo e significado.  
G Fraca. 
H A ludicidade é o meio mais efetivo de tornar a aprendizagem significativa. Através dela é 

possível construir conceitos fundamentais para o processo de ensino aprendizagem e 
aquisição de conhecimento de forma divertida. 

I Que é uma ferramenta que estimula e contribuem muito para a aprendizagem, porém deve 
ser bem planejada tendo claro os objetivos específicos. 
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J A ludicidade faz parte da criança e sua aprendizagem passa pelo processo lúdico, entendo 
que proporcionar a aprendizagem por meio da ludicidade na grande maioria das vezes 
facilita o trabalho do professor. Mas precisa ser dosado da maneira correta. 
 

Fonte: A autora (2021).  

Em modo geral os participantes da entrevista, consideram a ludicidade uma 

ferramenta positiva para a aprendizagem, apenas um dos entrevistados não 

concordou.  

 A participante F, afirma que,  

“A ludicidade é um excelente recurso para ser usado em sala de aula para a 

construção de signo e significado” 

 Em concordância, a participante H, diz que,  

“A ludicidade é o meio mais efetivo de tornar a aprendizagem significativa. 

Através dela é possível construir conceitos fundamentais para o processo de ensino 

aprendizagem e aquisição de conhecimento de forma divertida”. 

Segundo Silva, Silva e Bacelar (2021, p. 2) “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”.   

 A entrevista J, contribui,  

“A ludicidade faz parte da criança e sua aprendizagem passa pelo processo 

lúdico, entendo que proporcionar a aprendizagem por meio da ludicidade na grande 

maioria das vezes facilita o trabalho do professor. Mas precisa ser dosado da 

maneira correta”. 

As autoras, ainda citam que “O brincar na escola oferece um aprendizado 

instigante, prazeroso, desafiador, constrói conhecimento, alcança bons resultados e 

disponibiliza a criatividade”.  

A ludicidade diminui a barreira das diferenças  

A participante I, faz uma ressalva importante para a questão do uso da 

ludicidade.  

“É uma ferramenta que estimula e contribuem muito para a aprendizagem, 

porém deve ser bem planejada tendo claro os objetivos específicos”.  

O lúdico sem planejamento não tem o caráter de aprendizagem amplo. 

Precisa ser relacionado com a proposta de aprendizagem da professora, com 

objetivos e interdisciplinar.   

O brincar está relacionado a muitas dimensões, a dimensão motora onde o 
experimento toma conta do corpo, quando se percebe o corpo atuando no 
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espaço, a dimensão efetiva, quando a criança se envolve emocionalmente e 
com intenção nessa brincadeira o que garante a criança a perpetuar nessa 
brincadeira ganhar o prazer de brincar. Tem a dimensão cognitiva, quando a 
criança pensa no brincar, quando aprende atuando com seus pares, com os 
adultos, com o ambiente, com a situação que se apresenta vai ter ganhos 
de entendimento, de informações (SILVA; SILVA; BACELAR, 2021, p. 5).  

Nesse contexto, toda ação planejada, irá desenvolver os alunos, em 

diferentes aspectos, desde dimensão motora, afetiva, emocional e cognitiva (Gráfico 

10). 

Gráfico 10 – Planejamento x Inclusão x ludicidade. 

 
Fonte: A autora (2021). 

Quando questionado sobre o planejamento direcionado a inclusão e que 

contemplasse a ludicidade, 40% afirmou que nas unidades escolares a qual atuam 

existe um planejamento inclusivo lúdico, e os 60% restante indicaram que esse 

planejamento ocorre em partes.  

 A inclusão escolar e o planejamento têm visões diferentes conforme a 

unidade escolar.  A legislação é a mesma para todo o território nacional, porém cada 

escola tem o seu PPP (Projeto Político Pedagógico), documento norteador das 

práticas pedagógicas, organizacionais, planejamento, missão e metas escolares.    

Portanto, a gestão escolar e toda equipe traçam metas e organizam a prática 

para ser desenvolvida nas unidades escolar, visando como deverá ser o 

planejamento das aulas, a interação, participação e a autonomia dos alunos, bem 

como o relacionamento com a comunidade, a avaliação das atividades pedagógicas 

e os elementos estruturais e materiais utilizados nessas práticas (OLIVEIRA; 

VASQUES-MENEZES, 2018). 
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Quadro 5 – Planejamento e o contexto da inclusão  

9- Descreva como é desenvolvido o planejamento nesse contexto de inclusão 
A Às vezes é difícil planejar, tendo em vista que muitos não são a favor das adaptações em 

sala. 
B Através da atividade do professor adaptamos o conteúdo para que o aluno compreenda. 
C Em conjunto com os demais professores. 
D É realizada atividades que estejam relacionadas ao assunto trabalhado pelo professor titular. 
E Toda semana os professores planejam de forma integrada, adequando os conteúdos 

conforme as especialidades do aluno. 
 

F Em nossa escola o segundo Professor é o responsável, juntamente com a Professora do 
AEE e em diálogo com o Professor titular para adequar os conteúdos e atividades para que 
se torne acessível ao aluno de inclusão. 

G Conforme a necessidade do aluno e o que é necessário para a realidade do cotidiano do 
aluno. 

H O planejamento é individualizado. Todos os professores seguem o currículo do Município, o 
qual é adequado com a Bncc. 

I Professores regentes e auxiliares adaptam as atividades sempre que necessário. 
J O planejamento transcorre concomitantemente com o planejamento para os demais alunos, 

e deve atender a necessidade de cada criança, proporcionando a ela a melhor compreensão 
possível sobre o que se está sendo trabalhado, de forma que ocorra para ela uma 
aprendizagem mais significativa e concreta. 

Fonte: A autora (2021).  

A entrevistada B, relatou que o planejamento para os alunos com DI acontece:  

“Através da atividade do professor adaptamos o conteúdo para que o aluno 

compreenda”.  

Nessa mesma concepção a entrevista D, relatou: 

“É realizada atividades que estejam relacionadas ao assunto trabalhado pelo 

professor titular”. 

Nesses casos as pessoas entrevistadas são segunda professora de um aluno 

com DI, nos anos finais, onde os professores titulares passam a ela, o conteúdo que 

será trabalhado com os demais alunos e ela faz a adaptação.  

A entrevistada F, afirma que, 

“Em nossa escola o segundo Professor é o responsável, juntamente com a 

Professora do AEE e em diálogo com o Professor titular para adequar os conteúdos 

e atividades para que se torne acessível ao aluno de inclusão”.  

 Os alunos com deficiência intelectual devem estudar o mesmo conteúdo que 

os demais alunos. Porém, o ensino proposto para alunos com deficiência intelectual 

tem uma tendência a reduzir e simplificar as tarefas propostas (PADILHA, 2018).  

Ao contrário das pessoas entrevistadas acima, a entrevistada E, compartilha 

que,  

“Toda semana os professores planejam de forma integrada, adequando os 

conteúdos conforme as especialidades do aluno”.  
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 A literatura da área tem pontuado que a adaptação curricular envolve o 
planejamento da turma, como um todo, deve respeitar o ritmo e as 
especificidades de cada aluno. Ao planejar o conteúdo e pensar nas 
atividades relacionadas a esse conteúdo, o professor deve realizar um 
questionamento, analisando, a priori, o objetivo principal, de como fazer 
para que todos participem, inclusive o aluno com deficiência intelectual, que 
atitudes, habilidades e conteúdos devem priorizar e quais expectativas deve 
ter em relação ao aluno com deficiência intelectual (NUNES, 2020, p.20).  

Nem sempre é fácil adaptar uma atividade, mas se o professor planeja 

pensando no todo, em sua sala de aula, analisando e refletindo sobre as habilidades 

e conteúdo que devem ser priorizados e quais expectativas deve ter em relação ao 

aluno com deficiência intelectual torna-se mais fácil (Gráfico 11).  

Gráfico 11 - Estratégias didáticas e lúdicas relevantes a aprendizagem dos DI 

 
Fonte: A autora (2021).  

Ao questionar sobre quais as melhores estratégias didáticas e lúdicas são 

mais relevantes para a aprendizagem do aluno com DI, 100% dos entrevistados 

afirmaram que é necessário utilizar atividades adaptadas e jogos concretos, 

desenvolvendo projetos que estejam relacionados ao cotidiano dos alunos (80%).  

70% dos entrevistados indicaram que trabalhos coletivos, atividades 

significativas e uso de tecnologias e jogos interativos digitais são estratégias que 

teria um bom retorno da aprendizagem dos alunos.  

O computador e as ferramentas tecnológicas têm boa aceitação ao se 

trabalhar com diferentes modalidades de ensino, pois atualmente, existem variados 

softwares que atende as especificidades de cada deficiência. Porém é necessário 

saber selecionar o software educativo de acordo com o planejamento   educacional.  

A escolha do software educativo a ser usado requer atenção e 
planejamento por parte do professor. É necessário que as escolhas 
convirjam com os objetivos a serem alcançados na aprendizagem, e 
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diferenciem os que objetivam testar conhecimentos dos que procuram levar 
o aluno a interagir com o programa, de maneira a construir o conhecimento 
(PEDRO, 2013, p. 10).  

 É importante salientar que a mediação do professor durante as intervenções 

se faz necessário para que que o aluno compreenda o que deve ser feito, e o 

professor possa acompanhar o desenvolvimento da atividade para avaliar o 

desenvolvimento da aprendizagem e fazer interferências quando necessário.  

Quadro 6 – Desafios e dificuldades encontrados na docência e a inclusão   

11- Em sua opinião, quais são os principais desafios e dificuldades, em relação ao trabalho 
docente com a inclusão? 
A A aceitação. 
B Aceitação do aluno 
C Penso que o maior desafio é trabalhar com 3 ou 4 alunos e todos com laudos diferentes. 
D A compreensão do aluno em alguns assuntos específicos, que não podem ser 

demonstrados.  
E Resistência de alguns professores para adequar conteúdo. 
F Eu penso que a principal barreira ainda é a barreira atitudinal. 
G A contribuição dos professores regente 

H Os maiores desafios é buscar sempre novos métodos e estratégias diferenciadas para atingir 
o grau de maturação e de compreensão dos alunos. É conseguir observar que está fazendo 
o diferencial na vida dos alunos. 

I Insegurança, falta de conhecimento específico da deficiência intelectual do aluno. 
J Formação específica para atender globalmente as necessidades de cada indivíduo. Pouco 

tempo para planejamento. Escassez de material concreto. Habilitação dos auxiliares 
educacionais ou a necessidade de se ter um profissional educacional pedagogo para atender 
o aluno paralelo ao professor regente. 

Fonte: A autora (2021).  

A questão 11 da entrevista, questionava sobre os principais desafios e 

dificuldades, em relação ao trabalho docente com a inclusão.  Os relatos foram que 

aceitação por parte dos alunos, a compreensão do aluno em alguns assuntos 

específicos, que não podem ser demonstrados, ou seja, conteúdos abstratos que 

não se utiliza no cotidiano, resistência de alguns professores para adequar 

conteúdos e a contribuição dos professores regente com planejamento e 

adaptações (Relatos dos entrevistados A, B, D, F, G).  

A entrevistada H, afirma que.  

“Os maiores desafios é buscar sempre novos métodos e estratégias 

diferenciadas para atingir o grau de maturação e de compreensão dos alunos. É 

conseguir observar que está fazendo o diferencial na vida dos alunos”.  

Em contrapartida a entrevistada I, relata que,  

“Insegurança, falta de conhecimento específico da deficiência intelectual do 

aluno”. 
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A busca constante por novos métodos, estudos relacionados a deficiência 

intelectual, a falta de apoio e recursos pedagógicos causa insegurança na maioria 

dos professores.  

Nas ações da educação e formação continuada de professores, a partir do 
seu contexto de trabalho, naturalmente surge a necessidade de discussão 
de estratégias de ensino e de recursos didáticos. Nesse sentido, uma 
questão preocupante é o significado do ensinar e do aprender e as 
implicações para as estratégias de ensino adotadas pelos professores. A 
dissociação entre o ensinar e o aprender está presente tanto no discurso 
cotidiano como em teorias psicológicas sobre a aprendizagem e sobre o 
desenvolvimento psicológico (SANTOS et al. 2018, p. 7). 

E finaliza a entrevistada J,  

“Formação específica para atender globalmente as necessidades de cada 

indivíduo. Pouco tempo para planejamento. Escassez de material concreto. 

Habilitação dos auxiliares educacionais ou a necessidade de se ter um profissional 

educacional pedagogo para atender o aluno paralelo ao professor regente”.  

 Além da insegurança, a entrevista relatou a falta de tempo para desenvolver 

um planejamento mais elaborado e que atenda as necessidades dos alunos 

especiais.  

 As horas atividades nem sempre são suficientes para a organização de 

materiais e correção de trabalhos, provas e planejamento.  

A hora-atividade pode ser considerada como um momento reservado ao 
professor para planejar as suas aulas, estudar, corrigir trabalhos e 
avaliações, preencher documentos, atender pais, trocar ideias com seus 
pares, isto é realizar atividades correlatas a função docente 
(CHOLOCHUSKI, 2017, p.17541).  

Porém com tantos atributos, nem sempre é possível realizar todos afazeres 

nessas horas atividades. Nesse contexto, o apoio de um profissional formado na 

área como segundo professor, é de extrema importância, mas nem todos os 

municípios e estados dispõe de profissional capacitado para ser segundo 

professor.  

Quadro 7 – Recomendações para quem irá trabalhar com Deficientes Intelectuais 

12- Que recomendações você daria para o professor que irá atuar em sala de aula com aluno 
com Deficiência Intelectual? 
A Adaptar e planejar conforme as necessidades do aluno e da turma. 
B Ter paciência, ser amigo e principalmente interagir tanto com o aluno quanto com a classe 

trabalhando com todos em atividades diferentes para colocar seu aluno dentro da turma 
fazendo ele sentir-se incluso aos demais. 

C Ter muito amor pela profissão. 
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D Fazer atividades voltadas para seu dia a dia com exemplos simples e de fácil compreensão, 
trabalho com materiais concretos ajuda muito na compreensão dos mesmos. 

E Ser acolhedor com o estudante, e ter um planejamento que contemple a diversidade em sala 
de aula. 

F Primeiramente faz-se necessário conhecer o nível de aprendizado do aluno para traçar 
metas e objetivos a serem alcançados. Lembrando que cada pessoa é um ser único e cada 
um tem uma forma particular de aprender.  

G Observar e trabalhar com o que é necessário para o aluno. 
H Conheça o aluno, converse com ele, identifique através de algumas atividades lúdicas suas 

habilidades e dificuldades. 
I Buscar compreender a deficiência intelectual do aluno, conhecer os pontos fortes do aluno, 

suas preferências, adequar as atividades respeitando os limites do aluno, mas sem deixar de 
desafiar o progresso no processo da aprendizagem. 

J Busca por formação na área da educação inclusiva, perseverança, muito diálogo com 
colegas que podem oferecer uma troca significativa de experiência. 

Fonte: A autora (2021).  

Para finalizar o estudo, foi questionado quais recomendações eles dariam 

para os professores que irão atuar em sala de aula com alunos deficientes 

intelectuais.  

Dentre as respostas, a entrevistada B, recomenda,  

“Ter paciência, ser amigo e principalmente interagir tanto com o aluno quanto 

com a classe trabalhando com todos em atividades diferentes para colocar seu aluno 

dentro da turma fazendo ele sentir-se incluso aos demais”.  

Entrevistada D, aconselha,  

“Fazer atividades voltadas para seu dia a dia com exemplos simples e de fácil 

compreensão, trabalho com materiais concretos ajuda muito na compreensão dos 

mesmos”.  

A entrevistada E, complementa,   

“Ser acolhedor com o estudante, e ter um planejamento que contemple a 

diversidade em sala de aula”.  

Vale ressaltar a resposta dada pela pessoa entrevistada F, a qual salienta,  

“Primeiramente faz-se necessário conhecer o nível de aprendizado do aluno 

para traçar metas e objetivos a serem alcançados. Lembrando que cada pessoa é 

um ser único e cada um tem uma forma particular de aprender”.  

A deficiência intelectual é uma limitação em pelo menos duas das 

seguintes habilidades: comunicação, autocuidado, vida no lar, adaptação 

social, saúde e segurança, uso de recursos da comunidade, determinação, 

funções acadêmicas, lazer e trabalho (RODRIGUES, 2019).  

 Uma criança com deficiência precisa ser vista com um olhar 

diferenciado em sala de aula pelo professor, o qual deverá criar situações que 
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permitam o desenvolvimento intelectual de todos os alunos, e para isso, 

precisará conhecer as habilidades e dificuldades de cada um, para assim 

conseguir propor diferentes estratégias e meios que favoreçam a construção 

da aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda no século XXI, a inclusão é um desafio para a sociedade e para a 

escola, a qual prevê a igualdade de direitos e deveres e busca qualidade para todas 
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as pessoas com ou sem deficiência.  Falar sobre esse tema é complexo, pois 

depende de uma mudança nos valores sociais, comportamentais e de certa forma 

uma mudança institucional.  

A Inclusão é um processo que visa igualdade de gênero, classe social, raça, 

etnia, religião. Ela é muito importante no âmbito escolar, pois ela garante a todos o 

acesso à educação. Nessa expectativa, proporcionar a inclusão em espaços de 

educação regular proporciona ao desenvolvimento socioemocional e psicológico das 

crianças com necessidades especiais. 

As escolas inclusivas precisam reconhecer e responder às diversas 

necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de 

aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos por meio de 

currículo apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino, usam de 

recursos e parceiras com a comunidade assegurando assim uma educação efetiva. 

Alunos com deficiência intelectual ainda são visto como grandes desafios para 

se trabalhar em sala de aula, pois eles precisam de uma organização diferenciada, 

rotina, atividades de atenção e concentração, para então estar preparado para 

receber uma informação e compreender um conteúdo. Não basta repetir infinitas 

vezes um exercício para ele, se não preparar o ambiente para a aprendizagem.  

Nesse sentido, o Professor, sendo o mediador do conhecimento na Escola, 

tem muitos desafios para sua prática pedagógica, desde a reformulação em seus 

planejamentos e principalmente na sua didática. Serão necessários novos estudos, 

dedicação a formações continuadas, na busca pela construção de novos olhares e 

uma nova concepção da aprendizagem.  

Para garantir o acesso, participação e aprendizagem dos alunos com 

deficiências, a escola deve estar adaptada e preparada para receber esses alunos 

de forma a proporcionar uma aprendizagem significativa e um ambiente interativo. 

Para isso, o profissional deve conhecer as especificidades dos alunos, para realizar 

um planejamento flexível, que atenda os objetivos propostos de forma lúdica e com 

estratégias diferenciadas.  

O professor precisa ir além do tradicional, precisa inovar buscar novas 

estratégias, conhecer o aluno, criar um ambiente propício para a aprendizagem, com 

estratégias diferenciadas e lúdicas que envolva o aluno e permita a construção do 

conhecimento e uma aprendizagem realmente significativa.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

Sou Luana Moreira Pereira, acadêmica do curso de pedagogia da UNIARP.  

O presente questionário foi elaborado para subsidiar a construção dos dados 

que compõem o meu TCC.  Peço, por favor, que responda às questões abaixo com 

a maior sinceridade possível. Ressalto que sua identidade será mantida em sigilo 

durante todo o processo de construção e divulgação dos dados. Desde já, agradeço 

pela sua participação e colaboração.  

Dados de identificação: 

 Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino  

Idade: ___ anos 

 Escolaridade: ( ) Ensino Médio ( ) Ensino Superior ( ) Especialização ( ) 

Mestrado ( ) Doutorado  

Área de formação acadêmica: 

___________________________________________________  

Tempo de docência: ___ anos  

Quanto tempo de atuação em docência com alunos com deficiência 

intelectual: ___ anos  

Categoria 1: Formação docente  

Você já participou de algum curso específico para trabalhar com a inclusão 

escolar de alunos com Deficiência Intelectual? Em caso positivo, de quantos já 

participou e como estes contribuíram para ampliar o seu olhar em relação à 

educação inclusiva. Se não, por que ainda não foi possível participar? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________  

A escola em que você trabalha incentiva a participação do corpo docente em 

cursos específicos relacionados à educação de alunos com Deficiência? Justifique 

sua resposta. 

 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Categoria 2: A escola e a inclusão de alunos com Deficiência  

 

A escola em que você trabalha disponibiliza recursos pedagógicos específicos 

para trabalhar com a inclusão de alunos com Deficiência Intelectual? Se sim, quais? 

Caso contrário, por que você acha que isso não acontece? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

2. Observando a estrutura da escola em que trabalha, no que diz respeito aos 

recursos físicos, materiais e pedagógicos, quais são as principais barreiras para a 

inclusão de alunos com Deficiência Intelectual?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Como você percebe a convivência dos alunos em sala de aula regular em 

relação aos colegas com Deficiência Intelectual?  Qual é a sua percepção acerca do 

seu papel na mediação desse diálogo?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Categoria 3: O professor e o trabalho docente com alunos com 

Deficiência Intelectual.   

 

1- Como você compreende a questão da ludicidade em sala de aula?   

 

2. Na escola em que você atua, há um planejamento para trabalhar com a 

inclusão de alunos com Deficiência Intelectual que contemple a ludicidade? 

Descreva como ele é desenvolvido.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. Quais estratégias didáticas e lúdicas você considera relevante para a 

aprendizagem dos alunos com Deficiência Intelectual?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Em sua opinião, quais são os principais desafios e dificuldades, em relação 

ao trabalho docente com a inclusão? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Que recomendações você daria para o professor que irá atuar em sala de 

aula com aluno com Deficiência Intelectual?   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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