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RESUMO:  O  presente  trabalho tem por  intuito  discorrer  acerca  das
práticas  pedagógicas  na formação humana,  ao longo deste  artigo foi
discutido  o  ensino  lúdico  e  a importância  do professor  na formação
humana dos alunos.  O objetivo geral da pesquisa se concentrou em
mostrar aos leitores as grandes vantagens dos jogos e brincadeiras nas
salas de aulas, o objetivo especifico se discorreu sobre os professores,
diretores, como eles deveriam agir e colocar em prática essas atividades
lúdicas  dentro  da  sala  de  aula,  e  também  foi  frisado  a  grande
importância deste método na aprendizagem. A metodologia empregada
na pesquisa consistiu  em uma análise  bibliográfica.  A pesquisa teve
como finalização da ideia, que o professor não tem somente a função de
ensinar a disciplina, e sim também de forma cidadão.
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ABSTRACT: The present work aims to discuss the pedagogical practices
in human formation,  throughout  this  article,  ludic  teaching  and the
importance  of  the teacher  in the human formation of  students  were
discussed.  The  general  objective  of  the  research  was  focused  on
showing  readers  the  great  advantages  of  games  and  games  in  the
classroom,  the  specific  objective  was  about  teachers,  directors,  how
they should act and put into practice these ludic activities inside the
classroom. , and the great importance of this method in learning was
also  stressed.  The  methodology  used  in  the  research  consisted  of  a
bibliographical  analysis.  The  research  ended  with  the  idea  that  the
teacher does not only have the function of teaching the discipline, but
also in a citizen way.
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1 INTRODUÇÃO 

Brincar oferece as crianças a oportunidade de descobrir,  criar,

inventar, reestruturar o que já sabem, gerar novos conhecimentos sobre

o  que  acontece  na  vida  cotidiana,  ajuda  a  expandir  o  vocabulário,

desenvolver  o  pensamento  e  dar  às  crianças  a  oportunidade  de  se

concentrar no momento especial.

Este  trabalho  adota  discorre  sobre  as  práticas  pedagógicas

inovadoras centradas na formação humana,  o trabalho ficou voltado

para o lúdico no processo de aprendizagem, frisando a sua importância

para  os  alunos,  afinal,  o  brincar  ensina  as  crianças  a  conviver  em

sociedade, como por exemplo, na escola, quando começam a ter contato

com outras crianças, o primeiro contato é com jogos e brincadeiras que

os professores oferecem, até a criança ir  se adaptando a rotina, por

meio  da  brincadeira  lúdica,  as  crianças  adquirem boa  saúde  física,

intelectual  e  emocional,  tornando-se  adultos  responsáveis.

        É responsabilidade do professor proporcionar entretenimento em

sala de aula para que os alunos aprendam de forma mais prazerosa e

com resultados de maior qualidade. Estudos de referência que tratam

do brincar na aprendizagem infantil na educação infantil objetivaram

compreender  o uso do brincar no ensino e  aprendizagem, discutir  a

importância do brincar na aprendizagem e na formação do professor no

cotidiano escolar, discutir a aplicação do brincar no ensino.

Portanto  o  objetivo  geral  da  pesquisa  se  concentrou  na

lucidicidade  no  processo  de  aprendizagem,  objetivo  especifico  se

concontrou em discorrer  as vantagens da lucididade no aprendizado

dos  alunos,  e  como  ele  deve  ser  feito  na  sala  de  aula,  e  pelos

responsáveis como professores e diretores de escola.



2 REVISÃO DE LITERATURA OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Prática pedagógica

A prática  pedagógica é  entendida  como  uma prática social

complexa  e  acontece  em  diferentes  espaço/tempos  da  escola,  no

cotidiano de professores e alunos nela envolvidos e, de modo especial,

na sala de aula, mediada pela interação professor-aluno-conhecimento.

As  práticas  pedagógicas  são ações  conscientes  e  participativas

que visam atender as expectativas educacionais de uma determinada

comunidade, elas servem para organizar, potencializar e interpretar as

intencionalidades de um projeto educativo (BATISTA, 2011).

A prática pedagógica é a união de teoria e prática no exercício

de ensinar  e  apreender  conhecimento,  na  ação  pedagógica,  essas

práticas envolvem tomar consciência de todo processo educativo e as

ferramentas  utilizadas  pelos  professores  para  que  ele  aconteça

(BATISTA, 2011).

Em resumo, a prática pedagógica vai além da didática, é um tema

que envolve as parcerias, as expectativas do docente, as condições do

ensino e os espaços escolares, a prática pedagógica tem como objetivo

estimular o aprendizado dos alunos, proporcionando ações que serão

facilitadoras e úteis para seu aprendizado.

Hoje,  as  instituições  escolares  contêm  funções  educacionais

adicionais, que vão além das práticas pedagógicas, ou seja, o ensino e

aprendizado das disciplinas,  além de ser  responsável  pela  educação,

formar  opiniões  e  procurar  emprego  são  responsáveis  também  pela

formação humana e crítica  do aluno tendo em vista  que este  passa

cerca de 4 horas na escola, e nos casos de ensino integral ficam o turno

da manhã e da tarde, ou seja, o contato maior é com os professores,

coordenadores  e  diretores,  sendo  estes  os  responsáveis  pedagógicos

(LIBÂNEO, 2016).

Então além das disciplinas os professores acabam que também

formando o caráter  do aluno,  Libâneo (2001)  conceituou a educação



como uma prática social, capaz de despertar necessidades individuais

de  mudança  na  sociedade  através  da  escola,  os  alunos  podem  ser

orientados para compreender o coletivo e o individual e orientar como

agente benefício mútuo (LIBÂNEO, 2001).

A prática docente como pesquisa, ensino e a aprendizagem, é de

extrema  importância,  e  ele  chama  de  ciclo  cognitivo,  afinal  os

professores despertam a curiosidade sobre o conhecimento e estimulam

o interesse  dos  alunos.  Portanto,  é  colocados  em prática  no  mesmo

nível,  com  dicotomia  entre  ensino  e  aprendizagem,  a  atitude  da

imposição  do  saber,  que  é  uma  função  competitiva  de  mediação

formativa que permite ao professor e ao aluno agirem (GATTI, 2017).

Segue  ainda  o  ciclo  gnosiológico  do  autor  citado  acima  entre

sujeitos que constituem o conhecimento e sujeitos que adquirem novos

conhecimentos,  a  curiosidade  faz  parte  da  humanidade  e  do

conhecimento  e  proporciona  pessoas  morais,  responsáveis  por  sua

história de vida e realidade, o conhecimento torna-se um produto do

desejo e do progresso social, faz a formação de opinião, o foco principal

é  a  descentralização  do  conhecimento.  Gatti  (2017)  conceituou  essa

descentralização  do  conhecimento  como  autonomia,  o  pluralismo

político, a necessidade de compreender o mundo para que a intervenção

favoreça a sua realidade (GATTI, 2017).

Nunes (2000) não só atribui à pedagogia ao estabelecimento de

uma  edificação,  mas  também  cabe  a  ela  o  papel  da  sociedade  na

problematização dos desafios que enfrenta, como por exemplo o respeito

com o colega, tendo em vista que com as redes sociais surgiu novos

crimes (NUNES, 2000).

Se os professores conseguirem passar técnicas corretas e justas

de formação ao próximo como o respeito pode fazer grande diferença na

sociedade, portanto propõe-se que o corpo principal dos alunos se torne

o protagonista dessa sociedade ao mesmo tempo. 

O papel socializador começa nas escolas, o problema que enfrenta

é que em alguns casos existe a exclusão social, portanto, a missão da



escola é utilizar as necessidades que se relacionam com a sua realidade

e  as  utilizam  como  oportunidades  de  ação  e  isso  ajudará  no

desenvolvimento dos cidadãos.

A  brincadeira  é  uma  prática  pedagógica  e  inovadora  que

contribui  diretamente  para  a  formação  do  ser  humano,  pois  a

brincadeira é composta por um conjunto de linguagens que operam em

um contexto social,  com um sistema de regras,  constituído por um

objeto  simbólico  que  também  representa  um  fenômeno,  portanto,

permite  aos  alunos  identificar  um  sistema  de  regras  que  permite

especificar a estrutura sequencial de sua moralidade. 

Os jogos lúdicos permitem situações educativas cooperativas e

interativas,  ou  seja,  quando  alguém  está  jogando,  está  fazendo

cumprir  as  regras  do  jogo  enquanto  desenvolve  comportamentos

cooperativos  e  interativos  que  promovem  a  convivência  em  equipe.

Desse  ponto  de  vista,  portanto,  os  jogos  são  fundamentados

pedagogicamente,  pois  envolvem  os  seguintes  critérios:  função  das

palavras e não-palavras, novos símbolos de linguagem formulados nas

regras,  flexibilidade  para  novas  combinações  de  pensamento  e

comportamento, ausência de pressão no ambiente útil para aprender

conceitos e habilidades (KENSKI, 1998).

Dessa forma, existe uma relação muito próxima entre os jogos

lúdicos  e  a  educação  infantil,  facilitando  o  ensino  dos  conteúdos

escolares  e  servindo  como  um recurso  pedagógico  que  estimula  as

necessidades  dos  alunos.  Os  jogos  lúdicos  proporcionam  condições

para que os alunos vivenciem situações problemáticas, com base no

planejamento e desenvolvimento de brincadeiras livres, permitem que

as  crianças  vivenciem experiências  lógicas  e  de  raciocínio,  além de

possibilitar  benefícios  sociais  e  estimular  respostas  emocionais,

cognitivas, sociais, morais, culturais e linguísticas (KENSKI, 1998).

É na interação com atividades envolvendo símbolos e brinquedos

que os alunos aprendem a atuar no domínio cognitivo, as crianças se

comportam de maneiras mais avançadas do que as atividades da vida



real, tanto pela experiência de situações imaginárias quanto por serem

capazes de obedecer a regras. Os educadores devem oferecer formas

diferenciadas de ensino, como atividades lúdicas, para que as crianças

sintam  vontade  de  pensar,  isso  significa  que  ele  pode  não  ter

inclinação  para  um assunto  e,  portanto,  não  se  interessar  por  ele,

portanto, o entretenimento precisa ser organizado na escola.

A educação no Brasil avançou muito com a reedição e a nova lei

nacional de diretrizes e bases da educação (ldb/1996), a proposta dos

PCN e a posterior divulgação do guia curricular nacional, considerado o

melhor da educação e das escolas brasileiras, se obteve então grandes

realizações. Esses fatos fizeram com que esse tema fosse discutido em

todas as escolas do Brasil  durante a década de 90. Alguns docentes

concordam com tais orientações, outros discordam, mas o que importa

não é a posição, mas sim a possibilidade de suscitar o debate e permitir

um repensar do ensino.

 A ludicidade como um todo, pode surgir em diferentes situações

da vida, algumas escolas tornaram-se um lugar onde a criatividade e a

liberdade das crianças são deixadas de lado, os jogos e brincadeiras são

ignorados  e  o  lado  lúdico  das  crianças  é  excluído,  a  utilização  de

atividades lúdicas na escola é um recurso muito rico para encontrar

valor  nos  relacionamentos,  onde  atividades  lúdicas  possibilitam  o

acesso a valores que foram esquecidos,  o desenvolvimento cultural e

claro a absorção de novos conhecimentos para desenvolver habilidades

sociais e criatividade. 

Pimenta (2017, p.18) disse:  "Os grandes educadores fizeram do

brincar uma arte, uma ferramenta admirável para promover a educação

infantil". Isso porque, quando uma criança ingressa na escola, ela está

sujeita a um considerável impacto físico e mental, pois antes disso, sua

vida está voltada principalmente para os brinquedos e seu ambiente

doméstico (PIMENTA, 2017).

Ficar  muito  tempo  sentado  em  cadeiras  escolares  é

desconfortável, não poder se movimentar livremente, isso faz com que



os alunos tenha certa resistência em ir à escola, a verdade não é apenas

uma completa aversão ao meio ambiente escolar ou a um novo modo de

vida, mas por não encontrarem acesso às atividades que amam, isso

porque ainda hoje a palavra “professor” se confunde com “divulgação”,

os alunos são agentes passivos da aprendizagem e os professores são

meros comunicadores do conhecimento,  a escola atual tem mostrado

em alguns casos  que não aprendeu a  confiar  nos  alunos porque se

limita à transferência de conhecimento, à imposição de conhecimento e

à limitada aceitação desse campo pelos alunos. 

Portanto, professores e gestores escolares devem refletir sobre a

importância do brincar como facilitador do ensino e da aprendizagem

na prática docente. É através da brincadeira que as crianças encontram

um  equilíbrio  entre  a  realidade  e  a  imaginação,  desenvolvem  a

aprendizagem de uma forma agradável e significativa, tornam as salas

de aula bem sucedidas e satisfazem tanto professor como alunos, ao

analisar as crianças mais profundamente, fica claro que em qualquer

fase em que se encontrem toda a sua vida será sempre iluminada pela

brincadeira.  Desta  forma,  é  necessário  proporcionar  aos  alunos  o

fascínio pelos jogos como fator propulsor para a aprendizagem diária.

A  escola  deve  defender  o  brincar  em  todas  as  suas  formas,

cumprindo um desejo milenar de valorização do brincar natural do ser

humano e a democratização do brincar, e o brincar deve ser visto como

um meio, um direito e uma obrigação das crianças. Brincar tem um

charme,  estimula o  interesse  das  crianças,  gera  mais  participação e

interação entre os alunos e o conhecimento,  e o objetivo dos jogos é

promover o desenvolvimento integral das crianças. 

O  brincar  é  uma  importante  situação  de  aprendizagem  a  ser

valorizada e incentivada, por meio da qual a criança tem a oportunidade

de  ressignificar  os  elementos  da  realidade  que  vivencia  em  seu

cotidiano, para poder expressar sua forma particular de compreendê-la.

As  escolas  devem  explorar  mais  o  contexto  dessas  brincadeiras,

buscando  formas  de  traduzi-las  em  conhecimento,  fornecendo



materiais,  espaços  e  recursos  para  enriquecê-las  como  elemento  de

atividades lúdicas nas quais as crianças criam e reproduzem emoções,

sentimentos  e  emoções  um  ambiente  que  seja  compatível  com  os

desejos e necessidades da criança.

Nesses aspectos, percebe-se que o brincar (jogos) é enriquecido

pelas relações sociais na sala de aula (também fora da sala de aula),

como a brinquedoteca, isso tudo fortalecer a relação entre professores e

alunos. Segundo Kishimoto, (2002, p. 23) "a brinquedoteca deve ser as

escolas, lugar aliado à assessoria pedagógica, utilizam o lúdico como o

eixo do trabalho infantil" (KISHIMOTO, 2002, P. 23).

Os profissionais da educação dedicam-se a melhorar a qualidade

da prática docente, reconhecer imediatamente a importância dos jogos

como ferramenta de desenvolvimento dos estudantes tanto socialmente,

intelectualmente e emocionalmente, para entender o universo divertido,

é preciso entender que envolve jogos, brinquedos e piada.

 Portanto,  pode-se  perceber  que  essas  atividades  estão

relacionadas à formação, afinal ajudam no desenvolvimento cognitivo,

emocional e motor das crianças como mencionado anteriormente, o uso

de jogos  no  ambiente  escolar  torna a  sala  de  aula  um espaço  para

reelaborar a experiência e constituir o conhecimento no coletivo, assim

como o indivíduo e a criança se tornam protagonistas de sua história

social, uma parte fundamental da construção de sua identidade.

2.2 O lúdico na formação do educador

Na  formação  acadêmica  dos  professores,  há  muito  pouca

exposição ao assunto acerca do conceito humano, se preocupam apenas

em ensinar a matéria, e esquecem que os professores fazem parte do

cotidiano do aluno, sendo os responsáveis também por sua formação de

caráter.

A  formação  do  educador  deve  considerar  os  três  pilares  que

sustentam  a  formação  profissional:  formação  acadêmica,  formação

pedagógica e formação pessoal. Esse tipo de treinamento não existe no



currículo  oficial  dos  programas  de  formação  de  educadores,  mas

algumas experiências provaram sua eficácia,  com muitos educadores

afirmando  que  a  jogabilidade  é  a  alavanca  da  educação  no  terceiro

milênio. 



2.3 A gestão escolar como precursora na superação das dificuldades

cognitivas

A escola é um das principais precursoras no auxilio a superação

das  dificuldades  dos  alunos  com necessidades  especiais,  existi  uma

necessidade  gritante  para  existir  uma  atenção  educacional  com

crianças portadoras de cuidados especiais  é indiscutível,  deve existir

um zelo com estes, e deve também haver uma inclusão, tal necessidade

a todo o momento se levanta e se hasteia como uma bandeira branca

ante  a  guerra  dos  muitos  preconceitos  múltiplos  e  neste  caso

educacionais que se vê nos tempos atuais que poderíamos por assim

dizer, líquidos, de tão fútil que se tornaram valores e princípios éticos.

O  processo  de  aprendizagem  e  pedagogia  é  em  suma

imprescindível para o desenvolvimento educacional infantil, sobretudo

quando se analisa o quadro da modalidade chamada educação comum,

a educação especial como é descrita, a educação inclusiva e integrativa

é uma ramificação ou tipificação da mesma e de acordo com o Inep

(Instituto  Nacional  de  Educação  Pública)  ainda  caminha  a  passos

tímidos rumo a uma ampliação de sua objetividade que é alcançar todo

o público a qual se destina tal especialidade, que é claro tem de se estar

longe de rótulos e estigmas.

A educação especial como já visto é uma modalidade da educação

comum,  cada  uma se  diferencia  desta  e  de  outra  na  sua  forma  de

trabalho  e  essencialidade,isto  é,  na  consumação  de  seus  seus  mais

supremos  objetivos  e   finalidades,  os  recursos  metodológicos

empregados  que  auxiliam  potencialmente  na  evolução  intelectual  e

maximizam resultados reais, a educação especial é uma atenção maior

que é dada para aqueles alunos com necessidades especiais, a escola

precisa dá essa assistência, todavia a escola deve ter cuidado para não

excluir estes alunos.



 A  academicidade  do  aprendizado  dos  alunos  especiais,

considerando a abstração da linguagem e a fértil imaginação como deve

ser tal desenvolvimento natural em crianças, ainda é um desafio aos

mais doutores e mestres no assunto, o quesito das muitas deficiências

em sua grande porcentagem encontrada no precário enquadramento de

educação  básica  expostos  muitas  vezes  em  reportagens  críticas  de

jornais.

Considerando-se  estas  características,  faz-se  necessário  a

elaboração urgente de estratégias educacionais que atendam à maneira

de  se  desenvolver  e  construir,  priorizando  a  utilidade  do  método  de

materiais  concretos  e,  principalmente,  o  uso  de  estratégias

metodológicas  de  entretenimento  ou  atividades  individuais  e  em

conjunto, lúdicas, como os jogos e as brincadeiras.

2.4 Gestão escolar superação e limitações cognitivas 

Um  autista  chamado  Jacob  Barnett,  terminou  mestrado  em

astrofísica e é um dos muitos admiradores assíduos de Albert Einstein e

considerado um gênio matemático da contemporaneidade americana,

“Jake” como é carinhosamente chamado por amigos e familiares desde

seu  nascimento,  hoje  com  24  anos,  convive  com  o  transtorno  de

aspectro autista,(TAA) que em sua fase mais agressiva manifesta em

seus primeiros anos de vida quase o impossibilitou de ter  uma vida

normal  conforme  relatou  sua  mãe  Kristine  Barnett  em  seu  livro

biográfico Brilhante (SOUZA, 2010).

 Onde de forma maternal relata a jornada difícil que teve com seu

filho para ”enquadra-lo” tanto no meio familiar quanto no meio escolar,

no decorrer das páginas dirige uma linguagem comovente e convidativa

à todas as mães com crianças com dificuldades  especiais,  não só o

autismo,   ela  encoraja  as  mesmas  a  um  espécie  de  processo  de

ludicidade  e  abstração  da  racionalidade  para  assim  se  estabelecer

relações e vínculos sociais e familiares. 



Portanto,  tomando a  exemplificação citada temos a definição  e

forma de trabalhar no processo de ensino-aprendizagem na educação

especial,  o apoio dos pais associado à escola, fazem toda a diferença

para que este aluno com necessidades especiais consiga ter uma vida

normal, não devendo este ser excluído da sociedade.

Batista (2011) atribui o sucesso na carreira à alegria de fazê-lo,

pois os professores são responsáveis  por interpretar o conhecimento

que  os  alunos  trazem,  dessa  forma,  os  alunos  aprimoram  seus

conhecimentos ao longo de seu tempo na escola. Para tal conceito que

aponta para o campo da educação, o papel do professor é despertar o

interesse pelo aprendizado. Ele capacita os professores a realizar seu

trabalho de forma eficaz, com foco no compromisso social e,  assim,

transcender as necessidades de mudança dos alunos. Os professores

têm a responsabilidade de sensibilizar para a formação de cidadãos

ativos  e  comprometidos  com  a  sociedade,  capazes  de  usar  suas

habilidades para sustentar o novo (BATISTA, 2011).

3 METODOLOGIA

A metodologia empregada consistiu-se em um estudo elaborado

por  meio  de  pesquisas  bibliográfica,  e  documental,  baseando-se  na

investigação  material  teórico  sobre  o  assunto  de  interesse,

proporcionando a dilatação da temática.

Prevenindo o reconhecimento do problema ou do inquérito que

atuou como delimitador do tema de estudo. Este discernimento parte de

dados particulares, como ocorrências e experiências e, por meio de uma

continuidade  de  operações  cognitivas,  indo  dos  efeitos  à  causa,  do

resultado ao princípio, da experiência à teoria, onde tiveram ênfase os

autores  especialistas  no  tema  objeto  de  estudo. Como  fontes  de

pesquisa,  foram  utilizados  livros,  capítulos  de  livros,  dissertações,

revistas, além de artigos científicos. 



Foram realizados levantamentos bibliográficos em sites, bases de

dados como Scielo, livros sobre o tema, artigos em revistas de psicologia

e outros materiais da internet relacionados ao tema.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A transformação na educação pode ser alcançada por meio da

pedagogia prática, focando em assuntos inacabados e sendo moldado

por seu ambiente. Transformar a educação centra-se no processo de

ensino  e  aprendizagem  para  superar  desafios  profundamente

enraizados  na  história  da  educação,  portanto  é  necessário  rever  as

percepções  em  diferentes  campos  para  usar  a  educação  como  a

espinha dorsal dessa mudança. 

 Mesmo  diante  dos  avanços  e  retrocessos  sociais,  a  escola

desempenhará um papel nobre na formação das pessoas, garantindo

que o tempo gasto na escola seja maior do que com a família. Portanto,

é  necessário  um método que inclua  tais  conversões,  que falem dos

conflitos  de  intolerância  e  violência  como  desafios  à  formação  da

cidadania  que  alimentam  problemas  que  se  alastram  e  poluem  a

sociedade como um todo.

Estas  promovem  o  egoísmo  individualista,  formando  um  véu

sobre as realidades contemporâneas, enquanto a sociedade espera que

as perspectivas  das instituições  escolares  mudem o que as notícias

circulam constantemente.

Assim,  insinuam  que  o  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  é  a

esperança da transformação e a esperança da consciência coletiva, os

métodos  utilizados  precisam  estar  centrados  na  adversidade  e  na

heterogeneidade  existentes  na  sala  de  aula,  os  educadores  têm  a

responsabilidade de criar excelência em pedagogia que conecte a teoria

à prática.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS



Com o objetivo de analisar as atitudes dos professores diante da

sociedade atual e a formação da personalidade dos alunos, este artigo

se baseia principalmente na prática docente e explora como o caminho

da  educação  implica  na  formação  da  cidadania,  porque  a  própria

educação é um ato político e um ato social. Considerando a literatura

em contraste com a contemporânea, observa-se que a responsabilidade

do educador  é muito mais que um ato de transmitir conhecimento,

mas um facilitador  desse  processo  do ponto de vista democrático e

transformador.  Uma  de  suas  propriedades  é  o  comportamento

intrínseco  de  detecção  holística  e  treinamento  de  indivíduos,  a

sociedade  atual  carece  de  profissionais  engajados  na  transformação

humana.

Fazer pedagogia envolve não alienar os indivíduos na sociedade,

tendo consciência de que suas ações beneficiam o coletivo a educação

trata-se de criar possibilidades e estratégias que contribuam para o

desenvolvimento integral do indivíduo. Os educadores estão entre os

responsáveis  por  uma  sociedade  mais  humana  e  igualitária,  cabe,

portanto,  às  instituições  formadoras  de  professores  realizar  tal

formação,  destacando  seus  atributos  sociais  fortalecendo  práticas

pedagógicas capazes de formar na medida em que transformam.
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	2.3 A gestão escolar como precursora na superação das dificuldades cognitivas
	A escola é um das principais precursoras no auxilio a superação das dificuldades dos alunos com necessidades especiais, existi uma necessidade gritante para existir uma atenção educacional com crianças portadoras de cuidados especiais é indiscutível, deve existir um zelo com estes, e deve também haver uma inclusão, tal necessidade a todo o momento se levanta e se hasteia como uma bandeira branca ante a guerra dos muitos preconceitos múltiplos e neste caso educacionais que se vê nos tempos atuais que poderíamos por assim dizer, líquidos, de tão fútil que se tornaram valores e princípios éticos.
	O processo de aprendizagem e pedagogia é em suma imprescindível para o desenvolvimento educacional infantil, sobretudo quando se analisa o quadro da modalidade chamada educação comum, a educação especial como é descrita, a educação inclusiva e integrativa é uma ramificação ou tipificação da mesma e de acordo com o Inep (Instituto Nacional de Educação Pública) ainda caminha a passos tímidos rumo a uma ampliação de sua objetividade que é alcançar todo o público a qual se destina tal especialidade, que é claro tem de se estar longe de rótulos e estigmas.
	A educação especial como já visto é uma modalidade da educação comum, cada uma se diferencia desta e de outra na sua forma de trabalho e essencialidade,isto é, na consumação de seus seus mais supremos objetivos e finalidades, os recursos metodológicos empregados que auxiliam potencialmente na evolução intelectual e maximizam resultados reais, a educação especial é uma atenção maior que é dada para aqueles alunos com necessidades especiais, a escola precisa dá essa assistência, todavia a escola deve ter cuidado para não excluir estes alunos.

