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RESUMO 

 

Este artigo apresenta uma discussão sobre o lúdico no processo de aprendizagem de 

pessoas com Paralisia Cerebral, enquanto possibilidade de estímulo para o desenvolvimento, 

mental, corporal e social. Estabelecendo uma perspectiva de expressões corporais com as 

pessoas portadoras de Paralisia Cerebral, observando os sentidos propostos no movimento 

corporal e a reação através do uso do Lúdico. Sendo campo desse estudo uma turma de 

crianças com paralisia cerebral da “Escola Especial João Cardoso do Nascimento Junior” em 

Aracaju. Nesse sentido, realizamos entrevistas com pessoas especializadas no assunto (pais, 

professores, pedagogo, especialista) desse grupo. A coleta foi feita desde o início do primeiro 
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semestre de 2007. Do ponto de vista teórico-metodológico, optamos pelo Estudo de caso, e 

recorremos às concepções e estudos de autores como: Antunes (1998), Alves (2003) e Souza 

(2005). O que observamos é que, apesar da historia, diagnóstico, a severidade da Paralisia 

Cerebral, no sentido de compreender a função do uso do lúdico como instrumento de avanço 

no desenvolvimento mental, corporal e de modo geral, rompem barreiras e limites 

estabelecidos pela disfunção e se estimulados como uma relação de experiência, entre o aluno, 

o professor, pais, e especialistas pode trazer resultados positivos. Enfim observamos que o 

lúdico contribui para a cidadania, sendo também uma forma de prazer onde as pessoas com 

P.C. se identificam, tornando-se uma motivação para a superação na vida dessas pessoas. 

Assim, esse artigo apresenta uma reflexão sobre as possibilidades que o “lúdico” proporciona 

para que as pessoas com Paralisia Cerebral possam maximizar suas potencialidades. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Aprendizagem; Lúdico; Paralisia Cerebral. 
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O LÚDICO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE PESSOAS COM 

PARALISIA CEREBRAL1 

 

INTRODUÇÃO 

 

As discussões a cerca da Paralisia Cerebral-(PC) e o uso do Lúdico como 

instrumento de aprendizagem para o desenvolvimento corporal e intelectual em práticas 

pedagógicas voltadas para a inclusão, há muito vem sendo objeto de investigação. O artigo 

retoma alguns aspectos importantes ao assunto, mas se volta principalmente para os tempos 

atuais, onde os portadores de alguma “necessidade especial”, as pessoas com Paralisia 

Cerebral sofrem diversos problemas, que vão: da severidade do distúrbio, disfunção, até os 

fatores sociais que dentre eles encontra-se o estigma da segregação. 

Ao longo deste trabalho serão adotadas as siglas PC para paralisia Cerebral, e 

PNEE’s para Portador de Necessidades educativas especiais por ser a terminologia adotada 

pelo MEC até o momento. 

Para Carmo (2004), “as pessoas portadoras de deficiência, idosas ou doentes nos 

primeiros tempos, eram toleradas, ou sofriam, o desprezo da outra parte da população dita 

como “normal”... 

 Com a chegada do séc. XX, notou-se que o homem cada vez mais em ascensão, 

dava outros segmentos e descoberta a sua forma de organização em sociedade, com isso o que 

ocorre é  o chamado  “desenvolvimento”, que  se agrega  de comportamentos ético e do 

coletivo. 

 

   
1 ‐ Esse artigo é fruto do Trabalho de Conclusão de Curso dos alunos Ana Carla dos Santos, Francislene Nascimento Santos, 
Osvaldo Moreira Júnior do curso de Pedagogia em 2007, orientado pela professora Msc. Rita de Cácia Santos Souza. 
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Ao pesquisarmos algumas das práticas de educação, através de leitura de alguns 

livros e autores interessados sobre o assunto, dirigimos o nosso olhar ao que acontece com o 

aluno Portador de Paralisia Cerebral-PC, quando trabalhado, estimulado em atividades e 

práticas escolares, com o uso do lúdico (jogos) e objetos de diversão, bola, figuras, música, 

atividades lúdicas, como o fazer e o criar, o que além de aliviarem o agravante da sua 

disfunção, gera caráter, positivo: como meio de intervenção, condição de desenvoltura, um 

melhor desenvolvimento. 

 

O LÚDICO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE PESSOAS COM 

PARALISIA CEREBRAL 

Breve Histórico das deficiências: 

 

A antiguidade foi caracterizada pela deficiência física e o abandono no que se refere 

ao portado de necessidades educativas especiais (PNEE’s) nessa fase pouca atenção ou 

alguma promoção voltada às pessoas com alguma deficiência existia, ou seja as mesma eram 

ignoradas, não recebia, assistência. A sociedade antiga simplesmente os rejeitava ou os 

perseguia!, com isso a humanidade em toda sua história, traz relatos e situações de exclusão, 

desde a década de 70, o que se tem visto são os tratados através de rede TV ou jornal, falando 

sobre a  “inclusão”, mas que para isso, foi preciso antes de tudo que tivesse havido um forte  

processo de exclusão e segregação. 

Na atualidade o termo “inclusão” que muito gera mudanças e perspectivas 

educacionais, vem sendo discutido, vivenciado como objeto de estudo, trabalhada pela 

sociedade de direitos e deveres, ou  os que não se limitam a ajudar. 



 

5 

 

As patogenias, as deficiências ou necessidades especiais não são fenômenos dos 

nossos dias, não ocorre só hoje, ocorre desde os primórdios, e isso fica bem claro nos livros e 

nos relatos da antiguidade. 

O que se tem visto cada vez mais e evidente, são os pedidos de mudanças nos rumos 

à evolução da natureza inclusiva, social, educacional, em que os Portadores de Necessidades 

Educativas Especiais ao que nos referimos neste artigo os PC, para que sejam vistos como 

pessoas de direito, e que onde houver um requisito mínimo de vida, deve ser trabalhado, 

respeitado, vivido. 

Tudo isso não está ligado somente aqueles que apresentam incapacidade intelectual, 

sensorial, motora, emocional de graus, leve ou severos, sem nenhuma causa ou alguma que 

seja: orgânica, casual, especifica, que manifesta dificuldade de aprendizagem, vale até mesmo 

aqueles que por um motivo ou por outro se vê excluído. 

A este objeto de estudo (pesquisa) O lúdico no processo de aprendizagem para 

pessoas com PC, foi preciso buscar muito entendimento junto a alguns atores e estudiosos  e 

suas mais diversificadas visões. 

 
 “A escola não deve ser apenas transmissora de conhecimentos, mas também deve 
preocupar-se com a formação geral dos alunos, numa formação global dos alunos, 
numa visão em que o conhecer e o intervir no real que se encontrem. (GADOTTI, 
1992, p. 52)”  

 
 
 (...) “Pesquisar deve ser um processo acumulativo, interativo num projeto de idéias 

com, idas e vidas intervindo numa situação insatisfatória... O encontro para discutir problemas 

de metodologia, pesquisa, em educação é a ocasião ideal para esclarecer pontos importantes 

do caminho traçado, o método que a nós evoca o caminho” (LUDKE,1992: p37) 

O que fica claro é que a luz de qualquer pesquisa está em sua execução, e que tudo 

quer se faça deve-se empregar o máximo de paixão, veracidade a fim de poder louvar com 

êxito o seu desfecho. 
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Então, os estudos sobre esta realidade social, a quê estivemos entregue, evidenciam, 

que ainda a sociedade como um todo não conseguiu equacionar. 

 Nesse sentido entram os estigmas criados pelo processo segregacionista, o 

despreparo dos educadores, o comodismo por parte da sociedade que só se movimento 

quando em algum momento da sua vida se vê em situação igual, ou pior nos aspectos 

determinantes desta problemática. 

No contexto da educação esta segmentação passa entre outros aspectos pela mudança 

de concepções sobre PC. 

“A história da educação especial em Sergipe é em suma a historia das suas instituições. 
Sergipe conta com um número relevante de instituições, que como pudemos ver através 
desta pesquisas, estão desenvolvendo seus trabalhos, a muito custo e dificuldades, dentre 
estas instituições iremos citar: APAE “Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Autistas 
de Sergipe”, Rosa Azul, centro Educacional caminho do saber, Escola Especial João 
Cardoso de Melo Neto, de agosto, ASE Associação Equoterapia Sergipe e outros. (SOUZA, 
2005, p. 115) 

 
 

Na atualidade a educação como um direito de todos os cidadãos, estabelecidos pela 

Constituição Federal do Brasil – foi reafirmada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) lei 9.394/96. O seu artigo 58 que define que a educação dos alunos com 

necessidades educativas especiais deve ser realizada preferencialmente na rede regular de 

ensino. 

O decreto Presidencial n° 3956/2001 ela reforma que deve freqüentar o ensino 

fundamental, todas as pessoa na idade legalmente prevista. 

Com isso fica claro que o mais axial é que se cumpram os direitos dando-lhes os 

deveres de cidadão. 
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Paralisia Cerebral 

 

Paralisia Cerebral não é doença, mais um a condição médica especial que ocorre 

sempre com crianças, antes e durante ou pós-parto, relacionado quase sempre a falta de 

oxigenação ao cérebro (hipoxia Peri-natal). 

As crianças portadores de PC têm um descontrole na postura e nos movimentos do 

corpo, causadas pela lesão ao cérebro, apresentam desajeitadas, ao caminhar, falar e ao usar as 

mãos, algumas são menos afetadas, sentam sem suporte, usam as mãos, enquanto outras 

necessitam totalmente de ajuda. 

Não existem remédios ou cirurgias que possam reverte ou curar um PC, mas outros 

recursos como a estimulação precoce, a fisioterapia, a fonaudiologia, a equoterapia, a 

hidroterapia, a informática, a tecnologia e principalmente a pedagogia, colocadas a disposição 

das famílias dos portadores de PC para que estes sejam incluídos no meio social como o 

cidadãos inserido neste contexto. 

 

Tipos mais comuns de PC 

 

Estatístico e caracterizado por paralisia: o aumento de tenacidade dos músculos 

resultados das lesões no córtex. Quando um lado só é afetado chama-se hemiparesia, os 

membros superiores e inferiores afetados chamado de tetraparesia, ou só os membros 

inferiores diplegia. 

Atetose / Distonia – Caracteriza-se pelos movimentos involuntários e variações na 

tonicidade muscular (causa das lesões no interior dos hemisférios cerebrais) - Sistema Extra – 

Piramidal. 
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Ataxia – Diminuição da tenacidade muscular, incoordenação dos movimentos e 

equilíbrios com deficiência, causadas pelas lesões no cérebro e cerebelo. 

Crianças portadoras de Paralisia cerebral podem ter inteligência norma, ou até acima 

desta em alguns casos apresentam atrasos intelectual, não só pelas lesões no cérebro, mas 

principalmente, pela falta de experiência resultante das suas deficiências. 

Os movimentos da face ou problemas com a fala pode transparecer para quem não 

tem conhecimento sobre o PC, a primeira vista que se trata de um deficiente mental, 

denominação que lhe foi dada por muito tempo mais que na verdade não existe, e estes 

movimentos podem dificultar a avaliação. 

Em alguns casos a Paralisia Cerebral, pode ser de alta gravidade, com alterações no 

progresso cognitivo e trazendo distúrbios na aprendizagem. Mais não significa que são 

deficientes mentais. 

Alguns problemas que crianças com PC podem ter mais que não estão ligados 

diretamente as lesões no cérebro que são: Epitepria, Def. Mental, Def. na fala, aprendizagem e 

outros. 

 

Mitos e preconceitos 

 

Mitos e preconceitos que surgiu desde o período colonial, onde a sociedade 

valorizava o corpo com beleza força e perfeição, as crianças que não atendessem as 

características não tinham como continuar entre eles, entres os espartanos. 

Essa concepção é muito antiga, mas, já na idade media esse pensamento começava a 

mudar, porque as pessoas estavam desmistificando a relação da diferença física ao pecado, 

pois acreditava-se que pessoas más, mereciam filho com deficiência, e com as mais diferentes 

aberrações corno castigo dos seus pecados. 



 

9 

 

Houve um novo tempo para homens e mulheres, foi no século XV em que estes 

sairiam do reino da necessidade e partiram para o reino da liberdade, mas as pessoas com 

deficiências estavam sendo tratadas pela sociedade como anormais. 

As crianças com deficiência devem ser inclusas no sistema educacional, porque a 

escola não e só um local de transmissão dos conteúdos, mas é um lugar onde se educa para a 

vida. 

As crianças com deficiência passam por vários obstáculos: desde a estrutura física da 

própria escola e os preconceitos embutidos nas pessoas que em pleno século XXI, mitos e 

preconceitos tão antigos ainda predominam uma grande parte da sociedade, palavras e frases 

erradas e mal colocadas, corno ter um filho normal e outro não, o educador diz: “Apesar do 

deficiente, ele é um ótimo aluno”, surgi então um preconceito partindo do próprio professor, 

que deveria dizer “Ele é deficiente e é um ótimo aluno” e ate questões de informações de 

parentes, amigos e quando dizem “Etc. teve paralisia cerebral”, mas na verdade é “Etc. tem 

paralisia cerebral”, urna vez que esta permanecerá com ele. 

Existem ainda hoje professores e escolas que trabalham com sistema fechado, 

rotulando alunos de capazes e incapazes e dentro desse contexto que a educação inclusiva 

entra para transformar uma escola de poucos em uma escola de todos. 

 

 

O lúdico no processo de ensino aprendizagem 

 

Na antiguidade o brincar era uma atividade característica tanto nas crianças quanto 

nos adultos isso fica evidente nos filmes e em algumas obras que retomam aspectos da 

antiguidade. 
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A ação de brincar e o interesse da criança evoluem conforme sua faixa etária e seu 

desenvolvimento sócio-afetivo, seus hábitos culturais. 

A criança sempre brinca independentemente da época ou de estruturas civilizações, 

“brincar” é uma característica universal. 

De acordo com Piletti (2003). A aprendizagem é uma modificação na disposição ou 

capacidade do homem, modificação essa que pode ser anulada e que não pode ser 

simplesmente atribuída ao processo de crescimento.  

No conceito de jogo o mais importante é o processo através da busca da descoberta e 

da aprimoração do mundo que os seres humanos inventam e reinventam palavras, ações, 

objetos, leis, cumprem e descumprem normas, seguem as leis do jogo. 

Portanto o jogo é uma atividade excitante, que necessita de esforço voluntário, dois 

elementos que co - existem no lúdico (jogo). 

No meio educacional o brincar, a ludicidade, o jogo, Não deve ser menor qualificado, 

nem menos atribuído como uma atividade excitante, importante, mecanismos que também 

propicia o desenvolvimento. 

 O desenvolvimento pessoal, social e cultural colabora para uma boa saúde mental, 

prepara para um estado interior, facilita os processos da socialização, comunicação, expressão 

e construção do conhecimento 

A pedagogia tradicional exclui o lúdico de qualquer atividade educativa útil ou 

formal, existe a falta do jogo e uma compreensão do conhecimento sobre o lúdico. 

No processo de inclusão nas mais recentes mudanças pedagógicas se faz importante 

a presença o uso do lúdico em sala de aula como recurso pedagógico. O professor antes de 

colocar em prática qualquer atividade lúdica deve organizar e trocar estas atividades devendo 

considerar a idade, cultura, e desenvoltura dos alunos.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, OPERACIONAIS E 
DISCUSSÃO 

 
 

Caracterização da escola campo de pesquisa 
 
 

A escola na qual vamos falar é o centro de Educação PROF. JOÃO CARDOSO 

NASCIMENTO JÚNIOR - CEESP, integrante da rede estadual de ensino, localizado na Rua 

Humberto Pinto Maia, s/n, bairro Grageru, na cidade de Aracaju/Se, foi criado pelo decreto 

número 10.313, de 07 de 03.1989, autorização 18/12/03, Parecer 170/03/CEE, oferece no 

campo de Educação Especial, os serviços de Educação Infantil nas modalidades Estimulação 

Precoce I, (0 a 3 anos e onze meses), Estimulação Precoce II, (3 anos, onze meses a 5 anos e 

onze meses), Maternal, para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos e onze meses de idade, 

Jardim e Infantil, (4 a 6 anos de idade ), Pré - Alfabetização, Alfabetização, (7 a 12 anos de 

idade). 

A escola funciona em dois turnos, manhã e tarde, de segunda a sexta-feira e 

excepcionalmente terá alguns sábados letivos; possui 33 salas onde, 18 são usadas no turno 

da manhã e 16 são utilizadas no turno da tarde, possui também 01 diretoria, 01 equipe 

técnica, 01 secretaria, 02 salas de arte, 01 sala de psicologia, 01 área de recreação, 01 cantina 

e 04 banheiros.  

O número de alunos matriculados é um total de 177, sendo que 98 pela manhã e 79 à 

tarde, a escola tem uma capacidade para 180 alunos. 

O prédio está em ótimas condições, passou por uma reforma há um ano; seus 

equipamentos estão em bom estado de conservação, salas grandes todas com ar-

condicionado, barras laterais em toda sua extensão, quadra esportiva coberta, uma pequena 
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piscina as tropiques ficam estacionadas no pátio externo da onde sai todo fluxo de alunos e os 

carros ficam estacionados tendo uma melhor comodidade para os professores.   

A administração da escola funciona da seguinte forma: Diretora: Edileuba Solange 

Santos de Melo, Coordenador Pedagógico: Ana Ruth de Oliveira Conceição e secretária: 

Josefa Elizabete da Graça. Todas são pós-graduadas, elas têm em média de 22 a 26 anos de 

experiência no magistério e assumiram a direção por meio de eleição política. Todo o corpo 

docente da rede possui nível superior, exceto três professoras. O corpo discente abrange todos 

os níveis sócio-econômicos. O Centro de Educação Especial “João Cardoso do Nascimento 

Júnior” dispõe de quatro transportes escolares, o mesmo possui um roteiro amplo de diversos 

pontos da nossa cidade, é daí que temos diversas classes sociais.  

A escola possui projeto político pedagógico, possui conselho escolar e eleição para 

diretores. 

O planejamento das atividades curriculares é feito anualmente, será elaborado pelos 

professores, comitê pedagógico, coordenadoria de ensino e direção e demais componentes da 

comunidade escolar, o plano anual de trabalho tem por finalidade estabelecer metas e definir 

ações para o ano letivo, tendo em vista os objetivos gerais do CEESP. 

A avaliação dos alunos conforme o regimento interno, Art. 36 “Avaliação” nos diz 

que serão avaliados as adaptações nas áreas da socialização, comunicação, cuidados próprios, 

cognição, psicomotricidade, afetividade e saúde. 

Serão considerados os dados qualitativos mediante o processo de observação 

sistemática e continua.  

Serão registrados pelo professor regente da sala de aula na Ficha de 

Acompanhamento Individual os dados obtidos: comportamento e aquisições que foram 
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adquiridos pela criança e os que não adquiriram. Auxílios que necessitam para superar e 

elaborar novos comportamentos, resgatando potencialidades do educando com vistas a sua 

promoção e ou remanejamento no processo educacional. 

As informações e registros possibilitarão a criação de recursos que promoverão a 

superação de dificuldades relacionadas a aspectos específicos do aluno nas áreas de seu 

desenvolvimento global. Nesse sentido o professor na sua prática cotidiana buscará caminhos 

mais adequados a cada aluno. 

Os registros nas fichas de acompanhamento individual serão arquivados após o 

encerramento do ano letivo na pasta do aluno e será considerado documento de caracterização 

e/ou histórico escolar do aluno. 

Após a análise pela equipe multiprofissional dos dados obtidos na ficha de 

acompanhamento individual, serão realizados as: promoções (nível) remanejamento, e 

encaminhamento para a integração parcial ou total no ensino regular os encaminhamentos 

visando à inclusão total ou parcial dos alunos PNEEs, serão dirigidos a Diretoria de Educação 

DEA, que se encarregará de inserir em escolas que atendam ás necessidades de cada aluno.  

Nos casos com mais complexidade e difícil diagnóstico serão encaminhados ao 

CREESE para reavaliação/estudo de caso junto à equipe deste CEESP. 

A avaliação da Pré - Escola não implicará no julgamento de aprovação, mesmo para 

o acesso ao Ensino Fundamental. 

A avaliação deverá ser feita a partir da observação e análise das diversas formas de 

expressão da criança, podendo recorrer aos pais, quando necessário, para obter informações 

complementares. 
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A escola desenvolve projeto pedagógico que fundamenta nos princípios da educação 

escolar contidos no regime referencial das escolas públicas do Estado de Sergipe e de modo 

específico na política Nacional de Educação especial. Os recursos utilizados são: jogos 

educativos, livros infantis, livros didáticos de apoio ao aluno e ao professor (cartilhas), 

matérias específicos, lupas, refletes, bengalas, cadeiras de roda, mesas de plásticos 

resistentes, cadeiras de madeira adaptadas, computadores com tela de proteção (proteção de 

teclado), máquina de Braille perckson.  

De acordo com a política Nacional de Educação Especial, as turmas devem 

permanecer assim: Deficiência Mental com 8 a 10 alunos, autismo com no máximo quatro 

alunos, Paralisia Cerebral também com quatro alunos por turma a Deficiência Auditiva e 

Visual é entre 10 e 15 alunos por turma.  

A sala a qual aplicamos a oficina com o lúdico possui 04 alunos com Paralisia 

Cerebral, ministrada por duas professoras uma pedagoga e a outra de Educação Física, nós 

observamos que a sala possui barras em toda sua extensão, janelas e portas fechadas devido o 

ar-condicionado, mesas e cadeiras de tamanhos apropriados para as crianças, um colchão, um 

lavabo. A faixa etária das crianças é de 08 a 11 anos, sua freqüência é baixa devido à saúde 

delicada das mesmas.  

A alimentação é no recreio entre as 15h30min as 16h00minh com o 

acompanhamento dos devidos pais, durante a aula os pais ficam do lado de fora da sala de 

aula para um melhor desenvolvimento, mas sempre que precisar podem ser chamados. Para 

alguns pais percebe-se a falta de informação a respeito das limitações do aluno, gerando 

assim expectativas de cura da deficiência, há também muita ansiedade em ver seu filho ou 

parentes lendo e escrevendo não tendo em vista, limitações e potencialidades de cada aluno.  
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Caracterização da sala de aula e aspectos dos alunos 
 
 

A escola especial João Cardoso do Nascimento Júnior, dispõe de profissionais 

capacitados para trabalhar com portadores de necessidades educativas especial, a turma 

observada foi um segundo ciclo estimulatório de PC, onde as ações são integradas para 

possibilitarem a construção do processo pedagógico. 

As atividades são feitas sempre por duas profissionais, e os pais que os acompanha a 

todo o momento, o objetivo maior é favorecer a interação das crianças com pessoas e objetos, 

desenvolver o controle cefálico, o sentar, engolir, andar. Também desenvolver a coordenação 

motora, fortalecendo as mãos, os braços, atenção visual e o tato no sentido de buscar direção 

dentro do normal. 

A sala de aula é bem agradável, limpa, climatizada, com ar condicionado, bem 

iluminado, com cadeirinhas, mesa, e objetos de adaptação para os PC’s 

Com relação aos recursos pedagógicos, são bons, mas ainda estão aquém do ideal, a 

rotina da sala de aula é praticamente a mesma das demais escolas, tem acolhimento, com 

música, oração, quantos somos, como está o tempo hoje, e outras coisas mais. 

Logo após as crianças são submetidas a exercício de estimulação e coordenação dos 

movimentos, fala olhar, rir, com a intenção maior de estimular. 

O grupo de alunos que foi observado apresenta características uniformes como: não 

andam, não falam, atende ordens simples, alguns conseguem balbuciar, não fazem 

necessidades fisiológicas sozinhas (ir ao banheiro), usam calça plástica e a faixa etária de 

idade está entre os cinco e os onze anos. 

Ao estudarmos as limitações físicas e cognitivas de crianças com Paralisia Cerebral, 

procuramos desenvolver mecanismos cabíveis que os auxiliem na difícil tarefa de vencer 

obstáculos e dificuldades deixando-as mais próximas de desfrutar a democratização do saber. 
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METODOLOGIA 
 
 

A vivência deste instrumento de estudo, tem como objetivo auxiliar na tarefa de 

trazer coisas novas, para crianças que apresentam limitações físicas em especial os portadores 

de PC, paralisia cerebral. 

(...), “tenho respeito em todas as oportunidades possíveis que, primeiro todos têm direitos 
iguais à educação e esse direito obviamente se estende ás pessoas com deficiência 
seguindo enquanto a ignorância geral sobre o potencial das pessoas com deficiência. 
(RODRIGUES, 2006, p. 222) 

 
 Detectamos a necessidade de tentar possibilidades e alternativas viáveis que sejam 

eficazes na democratização do saber. 

A metodologia constitui-se em uma ferramenta preestabelecida, de suma importância 

na execução de um estudo. È durante a sua escolha que qualquer estudo ganha forma é por ela 

que vamos direcionar os objetivos esperados, sendo assim optamos pelo estudo de caso. 

Como um estudo, uma pesquisa não se faz ao acaso, e a mesma necessita ser 

planejada com extremo rigor, esta pesquisa se dá por meio de leitura, entrevista, e a própria 

vivencia o que se denomina o estudo de caso. 

Através de orientações feitas através das reuniões com as professoras orientadoras 

docente da UNIT-Universidade Tiradentes, cujas quais nos instruiu passo a passo sobre 

delimitação do tema, hipóteses, metodologia, cuidados com os fenômenos, veracidade dos 

fatos, normas que se cumprem, divisão e execução dos dados, livros indicados, autores mais 

citados, catalogação, montagem, divisão e execução da oficina, para que sejam cumpridas em 

tempo hábil. 

Os objetivos eram muitos, porém em sua substancia de caráter inclusivo, tínhamos 

como meta vivenciar o lúdico como elemento facilitador na aprendizagem com portadores de 

PC, os resultados foram positivos, onde o que observamos foi que quando este elemento é 
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trabalhado de forma coesa, persistente, estimulatoria, se obtém avanços nos aspectos mental, 

corporal e geral dos PC. 

Até aqui estivemos engajados a este estudo de caso a fim de proporcionar a expansão 

e generalizar de forma ampla proposições teóricas a cerca do assunto, sabemos que os estudos 

demandam de muito tempo para serem realizados e que seus resultados têm de ser consistente, 

a este estivemos por três períodos acadêmicos dando seqüência, a nós coube dar caráter 

continuo ao estudo ou ao menos possibilitar que novas pessoas e pesquisas possam estar 

sendo propagadas sobre o assunto 

 
Como recurso executável, optamos pela oficina pedagógica, baseada na pedagogia de 

projetos, embasada na teoria de estudiosos em educação. 

 
 A formação dos profissionais de ciências humanas, educação , não se trata de impor aos 
discentes uma documentação enciclopédica, mas o submeter a uma pedagogia de unidades 
(...) onde o conhecimento do homem e do mundo é tarefa do homem, o conhecimento do 
mundo do homem é a edificação do homem no mundo. (GADOTTI,1981, p. 15-16).         
           
 
Baseados no tema geral: O meu corpo fala como projeto desenvolvido na escola 

campo de investigação: João Cardoso do nascimento Júnior, e com o propósito de estimular, 

um sorriso, um olhar, um gesto qualquer que fosse, aplicamos a oficina com o sub tema: 

através de teatrinho de bonecos, o meu corpo fala. 

Foi possível confeccionar um texto relacionando o cotidiano escolar e vida dos 

alunos portadores de PC, da escola campo de estudo: João Cardoso do Nascimento Junior, 

cujos recursos utilizados foram bonecos de Mão (fantoches), com teatrinho de bonecos, 

associando menino, menina, seus respectivos nomes, quem são seus pais, fazendo jogo de 

perguntas para explorar a capacidade de concentração e auto-reconhecimento. 

Sabendo-se que muitas das vezes existe uma mente intacta sem seqüelas presa a um 

corpo que não responde, tentamos e com o auxilio das mães, professoras regentes, alunos, 

fizemos o acolhimento, conversamos com as mães, após alguns minutos montamos o cenário 
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que compunha um teatrinho de bonecos e em seguida trabalhamos: nomes dos meninos , 

nomes das meninas,gestos como, sorrir , olhar, apontar, sonorizar.  

As crianças ficaram eufóricas, deram boa receptividade, reagiram com risos, 

movimentos dos membros, olharam, ouviram, o que diz respeito a um ponto positivo!. As 

mães também participavam ficaram muito felizes ao ver seus filhos sendo bem tratados e 

estimulados de forma tão precisa. 

Com isso o processo de ampliação e aplicação do lúdico através de oficina, torna-se 

mais dinâmico, facilitando a aprendizagem fornecendo uma serie de constatação de objetivos, 

antes hipóteses, que estão introspectados no processo de estimulação, propiciando ao aluno 

junto ao professor uma vivencia ás praticas de sua percepção positivos. 

 

Análise dos dados 

 

Os argumentos aqui trazidos irão evidenciar a analise dos dados pesquisados, onde o 

que antes eram hipóteses, ao final deste instrumento, se constituem em concretizações. 

Isso se faz possível por que: O lúdico no processo de aprendizagem para pessoas 

com paralisia Cerebral, hipotetizou: a sua funcionalidade como elemento inclusivo, a sua 

aplicação como elemento não recreísta, a sua aceitação quanto elemento de práticas 

pedagógicas, a sua funcionalidade como instrumento facilitador no processo de 

ensino/aprendizagem? 

Os fatores determinantes a esta pesquisa seriam a relação entre o lúdico e o 

desenvolvimento de PC, cuja relação se dá no processo de inserção, estimulação de um 

aplicado ao outro. 
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O efeito gerado na aplicabilidade de atividades lúdicas em sala de aula para os 

portadores de PC é de Carter positivo, isso ocorre mediante o surgimento como resposta de: 

um olhar, um gesto, um sorriso, emissão de algum som, entre outros. 

No ensino tradicional não inclusivo a sua aplicação, visa apenas a uniformização 

cognitiva por um todo sem evidenciar o potencial de cada indivíduo, o que não deve ocorrer 

com os PC’s, pois cada um tem sua limitação, tem seu agravante , e sua característica própria. 

Relacionando os dados com o que foi vivenciado como objetivo, o que podemos 

atestar é que os valores desta tese se deram em caráter positivo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

As dificuldades para a inclusão são muitas e vividas não só em escolas de Aracaju, 

como é o caso da escola especial, João Cardoso do Nascimento Júnior, mas em todo o país. 

O lúdico como elemento inserido no processo de aprendizagem de pessoas com 

Paralisia Cerebral, vivenciado como instrumento de pesquisa, onde valores sociais estão 

inseridos, nos fez sentir e caminhar por estudos subjacentes e dando-nos o direito de escolha 

de seguir ou não a vocação; para o exercício do magistério onde encontraremos barreiras, que: 

se não forem vencidas dificultam muito o casamento entre a profissão e vocação. 

Ser um educador desse cunho não é tarefa fácil, o que torna significativo o valor de 

adentrar por esse caminho, porém a maior satisfação está em ser sensível e conhecedor de 

causas educacionais. 

Conforme foi exposto ao longo desta pesquisa, aliar trabalhar o lúdico com 

portadores de PC , com suas limitações, dificuldades, causas, não foi tarefa impossível, era 

uma especulação que aos poucos foi ganhando enfoque e algumas dificuldades lentamente se 
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transformaram em conquista, predominando o enriquecimento de conceitos, a vivencia 

positiva de mais uma causa, até chegarmos aos conhecimentos finais. 

Portanto da concepção que seria possível, vivenciá-lo como elemento de 

desenvolvimento educacional para pessoas com PC, podemos considerar que através dos 

propostos, os resultados foram positivos.    
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