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Este trabalho é resultado da ação do projeto de intervenção “Brincadeiras”, realizado durante 

o 7º e 8º período do curso de pedagogia. Foram feitas observações participantes e regências na 

Centro Educacional Especial Helena Antipoff – APAE- Complexo I.Percebeu-se que devido 

às limitações das crianças, as dificuldades psicomotoras observadas nas crianças pelos 

professores e profissionais, as atividades propostas em sala de aula estiveram voltadas 

também para esses aspectos. Chamou a atenção o esforço dos profissionais voltados para 

consolidar atividades que promovam interação e socialização entre todos os envolvidos. 

Sendo assim, proporcionar atividades diferenciadas voltadas ao desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores torna-se significativo e relevante para estabelecer mediações realizadas 

por meio de instrumentos e signos. Cada mediação representa uma experiência de 

aprendizagem, aprendizagem esta que antecede o desenvolvimento (Vygotsky, 1989). 

Destacamos uma das atividades realizadas para trabalhar a psicomotricidade, um dos aspectos 

fundamentais e necessários ao desenvolvimento das crianças com dificuldades de movimentos 

dos membros superiores e inferiores, da fala e da atenção. O subtema do projeto sobre a 

socialização “Meu amigo faz de conta” foi eleito para promover entre as crianças de dois anos 

de idade uma atividade de contação e dramatização de historia “A historia do Lino” que tem 

como objetivo estimular os movimentos e os sentidos (audição, tato e visão) envolveu as 

crianças e professores de forma que as crianças demonstravam grande interação e participação 

na atividade. A mediação proporcionada pelas professoras de forma lúdica deu sentido à 

brincadeira compreendida como uma linguagem fundamental para o processo de 

desenvolvimento das crianças da educação infantil. Esses aspectos permitem que possamos 

refletir sobre o processo de uma escola inclusiva e dos avanços de autonomia que se pretende 

alcançar a partir de planejamentos voltados aos objetivos que visam a sociabilidade e 

adaptação no mundo da cultura. A brincadeira em situações educacionais proporciona um 

meio real de aprendizagem como também oportuniza aos professores em formação condições 

para compreender onde as crianças “estão” em sua aprendizagem e desenvolvimento geral, 

como também pode ser compreendida como ponto de partida para novas aprendizagens nos 

domínios cognitivos e afetivos, ou seja, de um novo ciclo que permite ao professor a 

realização de uma avaliação concreta. O brincar apresenta uma gama de possibilidades para a 

criança, satisfazendo suas necessidades e tornando mais evidente sua aprendizagem explícita, 

devido à aquisição de regras, de organização e planejamento.  Ao proporcionar situações de 

brincar o professor é mediador da aprendizagem, pois também se envolve, participa e 

identifica a complexidade do processo de desenvolvimento das crianças em interação. 

Segundo Oliveira (2000) a brincadeira também contribui para desenvolver a capacidade 

criativa, respondendo emocional e intelectualmente as experiências sensoriais. Relacionada à 

educação estética, a criatividade está ligada às artes, à linguagem e do desenvolvimento da 

representação simbólica.  
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