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“Um livro é um brinquedo feito com letras.  
Ler é brincar”. 

 
(Rubem Alves) 

 

  



 

RESUMO 

O lúdico torna-se educativo quando aplicado de forma a despertar a 
curiosidade a respeito do mundo e da vida, tornando-se estímulo para descobertas e 
criações. Os alunos em fase de ensino-aprendizagem são construtores do saber, 
privilegiando a criatividade, imaginação, por sua própria ligação com os fundamentos 
do prazer, seguindo sempre novos caminhos no objetivo de alcançar o aprendizado. 
Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de revisões da literatura, utilizando-se 
artigos científicos e livros de diversos autores aos quais abordam a ludicidade na 
educação infantil.  Para tanto, o contexto abordado nesta pesquisa foi voltado para a 
importância e significado dos jogos e brincadeiras no processo de desenvolvimento 
da leitura e escrita na Educação Infantil. A busca de métodos inovadores, atraentes 
e divertidos para a melhor eficácia do desenvolvimento desse processo proporciona 
o lúdico como ferramenta, a fim de despertar o interesse de forma dinâmica e 
inovadora na construção do processo de aprendizagem. 
 

Palavras-Chave: Educação infantil. Lúdico. Aprendizagem. 

  



 

ABSTRACT 

The playful becomes educational when applied in order to arouse curiosity 
about the world and life, becoming a stimulus for discoveries and creations. Students 
in the teaching-learning phase are builders of knowledge, privileging creativity, 
imagination, by their own connection with the foundations of pleasure, always 
following new paths in the goal of achieving learning. This research was developed 
through reviews of the literature, using scientific articles and books of various authors 
that approach playfulness in early childhood education. Therefore, the context 
addressed in this research was focused on the importance and meaning of games 
and games in the process of developing reading and writing in Early Childhood 
Education. The search for innovative, attractive and fun methods for the best 
effectiveness of the development of this process provides the playful as a tool in 
order to arouse interest in a dynamic and innovative way in the construction of the 
learning process. 
 

Key Words: Early childhood education. Ludic. Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

O lúdico torna-se educativo quando aplicado de forma a despertar a 

curiosidade a respeito do mundo e da vida, tornando-se estímulo para descobertas e 

criações. O lúdico é considerado prazeroso, devido a sua capacidade de absorver o 

indivíduo de forma intensa e total, criando um clima de entusiasmo. É este aspecto 

de envolvimento emocional que torna uma atividade de forte teor motivacional, 

capaz de gerar um estado de vibração e euforia (WINNICOTT, 1995).  

Os alunos em fase de ensino-aprendizagem são construtores do saber, 

privilegiando a criatividade, imaginação, por sua própria ligação com os fundamentos 

do prazer, seguindo sempre novos caminhos no objetivo de alcançar o aprendizado. 

Com isso, observamos que o lúdico serve como uma forma para apresentar os 

conteúdos por propostas metodológicas, fundamentadas nos interesses daquilo que 

pode levar o aluno a sentir satisfação em descobrir um caminho interessante no 

aprendizado. 

A ideia de Alves sobre o lúdico está ancorada quando ele diz: 

 

O lúdico se baseia na atualidade, ocupa-se do aqui e do agora, não prepara 
para o futuro inexistente. Sendo o hoje a semente de qual germinará o 
amanhã, podemos dizer que o lúdico favorece a utopia, a construção do 
futuro a partir do presente. (1987, p.22) 

 
 

Dessa forma, o lúdico é uma necessidade humana que proporciona a 

interação do aluno com o ambiente em que vive, sendo considerado como meio de 

expressão e aprendizado. As atividades lúdicas possibilitam a incorporação de 

valores, o desenvolvimento cultural, assimilação de novos conhecimentos, o 

desenvolvimento da sociabilidade e da criatividade. Assim, o aluno encontra o 

equilíbrio entre o real e o imaginário e tem a oportunidade de desenvolve-se de 

maneira prazerosa (ROCHA et al. 2012). 

Atividades lúdicas criam um clima de entusiasmo e é este aspecto de 

envolvimento emocional que torna a ludicidade um forte teor motivacional, capaz de 

gerar um estado de vibração e euforia. Kishimoto diz: 

 

[...] no contexto cultural e biológico as atividades são livres, alegres e 
envolve uma significação. É de grande valora social, oferecendo 
possibilidades educacionais, pois, favorece o desenvolvimento corporal, 
estimula a vida psíquica e a inteligência, contribui para a adaptação ao 
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grupo preparando para viver em sociedade, participando e questionando os 
pressupostos das relações sócias. (1999, p.13) 

 

O lúdico desempenha um papel vital na aprendizagem, pois por desta 

prática o sujeito busca conhecimento do próprio corpo, resgata experiências 

pessoais, valores, conceitos, buscar soluções diante dos problemas e tem a 

percepção de si mesmo como parte integrante no processo de construção de sua 

aprendizagem, que resulta numa nova dinâmica de ação, possibilitando uma 

construção significativa. Dessa forma, o lúdico pode se caracterizar assim, o 

sentimento, os questionamentos, prática social, mediação professor/aluno, 

habilidades, autonomia, responsabilidades, senso crítico e aprimoramento de 

estruturas mentais, como atenção, percepção e raciocínio (KISHIMOTO, 1999). 

Atividades lúdicas garantem uma aprendizagem significativa para a 

criança com dificuldades de aprendizagem, bem como o prazer, a socialização, o 

respeito, a individualidade. Pois, a criança estará aprendendo no seu ritmo, criando 

hipótese, chegando à conclusão e elaborando suas regras. Acertando e errando 

com seus próprios erros e retomando para acertar novamente. Assim, sua 

aprendizagem será significativa e levará consigo um aprendizado que nunca se 

esquecerá (BARNI, 2010). 

Para tanto, o contexto abordado nesta pesquisa foi voltado para a 

importância e significado dos jogos e brincadeiras no processo de desenvolvimento 

da leitura e escrita na Educação Infantil. A busca de métodos/estratégias 

inovadores, atraentes e divertidos para a melhor eficácia do desenvolvimento desse 

processo proporciona o lúdico como ferramenta, a fim de despertar o interesse de 

forma dinâmica e inovadora na construção do processo de aprendizagem.  

A relevância do tema está diretamente ligada às dificuldades que os 

profissionais encontram com a falta de interesse dos alunos, mediante a invasão dos 

recursos tecnológicos no dia a dia da sociedade. Tendo como base a necessidade 

de o professor inovar as metodologias utilizadas em sala de aula, adquirindo novas 

posturas, onde o aluno passa ser mais ativo e participativo do processo, de um 

modo geral e como um todo. A necessidade de transformar a maneira como os 

conteúdos escolares vêm sendo ensinados e a urgência de transformar o ambiente 

escolar em um espaço de novas possibilidades, utilizando recursos que possibilitem 

o aprendizado com alegria e prazer. 
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Analisar as condições das novas gerações e a interação que possuem 

com a tecnologia, desde o nascimento. As vantagens e desvantagens da tecnologia 

na vida das crianças e a importância de tornar o ambiente escolar mais dinâmico e 

atraente, para ter condições de acompanhar essa nova tendência de exigência que 

a tecnologia trouxe para o ambiente escolar. 

Fica evidente a urgência na criação de ambientes acolhedores e 

dinâmicos, utilização de jogos, recursos tecnológicos e materiais de apoio, para que 

as crianças possam desenvolver suas aptidões como futuros leitores e para 

transformar o ambiente escolar e a sala de aula em um espaço aconchegante e 

acolhedor, onde o processo de aprendizagem possa fluir naturalmente. 
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1 EDUCAÇÃO INFANTIL: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A Educação Infantil levou muito tempo para se desvencilhar do caráter 

que a pontuou desde o início: a assistência social. Essa demora foi de quase um 

século. 

Uma das primeiras referências à creche no Brasil aparece, como mostra 

Kuhlmann Jr. (2000), em 1879, em um artigo de jornal do Rio de Janeiro, intitulado A 

Creche (asilo para a primeira infância). Diferente de como funcionava na Europa, 

onde a creche foi criada para a ampliação do trabalho industrial feminino, no Brasil a 

creche é apresentada como a nova instituição para a solução dos problemas 

trazidos pela Lei do Ventre Livre, com a educação das crianças filhos de escravos. 

Somente a partir do período republicano, quando as fábricas e indústrias ganharam 

maior impulso, outras instituições foram sendo inauguradas para atender as crianças 

filhos de trabalhadores e operários. Segundo Kuhlmann Jr.: 

 

No estado de São Paulo, desde dezembro de 1920, a Legislação previa a 
instalação de Escolas Maternais, com a finalidade de prestar cuidados aos 
filhos de operários, preferencialmente junto às fábricas que oferecessem 
local e alimento para crianças. As poucas empresas que se propunham a 
atender os filhos de suas trabalhadoras o faziam desde o berçário, 
ocupando-se também da instalação de creches. (2000, p.8).    

 

A Educação Infantil tinha um caráter assistencialista e as mudanças 

estruturais começaram somente na década de 70, quando a mulher entrou para o 

mercado de trabalho. Porém, como não existiam políticas bem definidas para o 

segmento, sua função foi muito precária e desordenada.  Em 1975, o Ministério da 

Educação começou a assumir responsabilidades ao criar a Coordenação de 

Educação Pré-Escolar para atendimento de crianças de 4 a 6 anos. 

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral até seis anos de idade em seus aspectos, 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade (BAPTISTA, 2010). A Constituição Federal de 1988 representou um 

marco para Educação Infantil onde a mesma se tornou um dever do Estado. O ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) é base dos direitos das crianças e 

adolescentes. Reafirma ser dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 

e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

educação. A prioridade de atendimento nos serviços públicos. Sobre a Educação 
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Infantil prevê igualdade nas condições de acesso a escolas públicas e gratuitas para 

crianças de 0 a 6 anos de idade. Segundo um dos artigos do ECA constitui ofensa 

aos direitos das crianças o não oferecimento ou a oferta irregular de atendimento em 

creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade, pelo que passam a 

ser judicialmente exigíveis (BAPTISTA, 2010). 

A LDB 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) também 

estabelece a efetivação do direito à Educação Infantil e a estabelece como a 

primeira etapa da educação básica, confirmando-a como uma etapa essencial para 

a formação da criança. Para seu desenvolvimento integral, valorizando além dos 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, o aspecto familiar e comunitário.  

Infelizmente na prática, a coisa não funciona assim, como dita a teoria.  É 

preciso que haja uma reordenação das instituições e a implementação das políticas 

de atendimento dos direitos da criança, principalmente no que diz respeito ao direito 

de acesso à escola com atendimento de qualidade. Os recursos recebidos são 

escassos o que torna inviável o que prevê a Constituição Federal, ECA e LDB. Os 

municípios não conseguem atender 100% de suas crianças e são poucos os que 

conseguem se destacar e estabelecer metas concretas. Alguns municípios têm as 

escolas em funcionamento em rede conveniada, mantidas por associações e igrejas 

e não pela própria prefeitura. Os municípios necessitam de novas unidades e o 

critério para o preenchimento das vagas também deve ser reestabelecido, visando 

priorizar crianças com mais vulnerabilidade social, pobreza e crianças que sofrem 

violência. Para assegurar a qualidade do serviço é preciso investir também na 

capacitação dos educadores, com programas de formação continuada e estudos 

sobre a teoria e práticas da educação. 

A educação infantil é um direito humano e social de todas as crianças até 

seis anos de idade, sem distinção decorrente de origem geográfica, caracteres do 

fenótipo (cor da pele, traços de rosto e cabelo), da etnia, nacionalidade, sexo, de 

deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou classe social. Também não 

está atrelada à situação trabalhista dos pais nem ao nível de instrução, religião, 

opinião política ou orientação sexual (BAPTISTA, 2010). 
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2 DEFINIÇÃO DE LÚDICO, JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Encontramos no dicionário alguns significados para Jogo e um deles é 

que é um termo do latim “jocus” que significa gracejo, brincadeira, divertimento. O 

jogo é uma atividade física ou intelectual que integra um sistema de regras e define 

um indivíduo (ou um grupo) vencedor e outro perdedor. Os jogos podem ser 

utilizados para fins educacionais, para transmitir o sentido de respeito às regras e a 

mensagem de que numa disputa entre adversários haverá sempre um que perde e 

outro que ganha. Kishimoto refere-se aos jogos da seguinte maneira: 

 

Tentar definir o jogo não é tarefa fácil. Quando se diz a palavra jogo cada 
um pode entendê-la de modo diferente. Pode-se estar falando de jogos 
políticos, de adultos, de crianças, de animais ou de amarelinha, de xadrez, 
de adivinhas, de contar estórias, de brincar de "mamãe e filhinha", de 
dominó, de quebra-cabeça, de construir barquinho e uma infinidade de 
outros. Tais jogos, embora recebam a mesma denominação, têm suas 
especificidades. Por exemplo, no faz-de-conta, há forte presença da 
situação imaginária, no jogo de xadrez, as regras externas padronizadas 
permitem a movimentação das peças. Já a construção de um barquinho 
exige não só a representação mental do objeto a ser construído, mas 
também a habilidade manual para o operacionalizar. (1994, p. 105). 

 
De acordo com os estudos de Navarro (2013), brincar, é uma forma 

de jogo, livremente estruturada, que geralmente inclui encenação, substituição de 

objetos e comportamento não literal. O que separa a brincadeira de outras 

atividades diárias é o seu aspecto divertido e criativo, em vez de ser uma ação 

realizada em prol da sobrevivência ou da necessidade. As crianças se envolvem em 

brincadeiras por uma série de razões, na verdade, as crianças passam 

praticamente, a maior parte da sua infância, brincando. 

A definição de lúdico remete a jogos e divertimento. Uma atividade lúdica 

é uma atividade de entretenimento, que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas. 

De acordo com Gusso & Schuartz (2005), o lúdico está presente no dia a dia da 

criança em diferentes espaços, entendendo-se assim que a criança tem a 

necessidade do brincar para se expressar e interagir com o outro, visto que, a ação 

do lúdico colabora também em seu desenvolvimento físico, motor, cognitivo, afetivo 

e social.  Segundo Gomes: 

 

O primeiro brinquedo da criança é seu próprio corpo, que começa a ser 
explorado nos primeiros meses de vida passando, em seguida, a explorar 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Encena%C3%A7%C3%A3o
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no seu meio os objetos que produzem estimulações visuais, auditivas e 
sinestésicas. (1993, p. 10). 

  

Portanto, com as brincadeiras a criança entra em contato com o mundo, 

adquire hábitos, e “todo hábito entra na vida como brincadeira” como pontua 

Benjamin (2002, p.75).  

Assim, cabe usar o termo lúdico, para as atividades que envolvem jogos, 

brincadeiras e o ato de brincar.  

Quando as crianças brincam, aprendem os conceitos de bem e mal em 

suas vivências. Se não brincam, não desenvolvem e nem adquirem essa capacidade 

de aprender a resolver conflitos. Nas palavras de Kishimoto (2001, p.67), “Toda 

experiência resgatada através das brincadeiras contribuirá para o crescimento da 

criança no seu modo de ver e atuar no mundo”. 

O próprio jogo leva a um mundo imaginário e, além disso, nessa faixa 

etária da educação infantil, a criança encontra-se no período da primeira infância (de 

2 a 7 anos), que foi chamada assim por Piaget (1994). Piaget (1979) diz que nessa 

fase a criança encontra-se no período do “jogo simbólico”, que nada mais é do que 

brincar de “faz de conta”, é uma forma de expressão totalmente espontânea e 

imaginária da criança, e isso permite a ela a representação de diferentes papéis. Ela 

encontra no jogo simbólico uma maneira de satisfazer suas necessidades, podendo 

adaptar o real à sua maneira, assimilar o real aos seus desejos ou interesses, 

representando de forma fictícia, utilizando o próprio corpo ou objetos como símbolos 

para essa representação, que pode ser de pessoas, animais ou outros objetos. 

Os jogos, as brincadeiras e o lúdico, estão presentes em todos as fases 

da vida dos seres humanos, tornando especial a sua existência e não podem ser 

vistos apenas como diversão. De alguma forma o lúdico se faz presente e 

acrescenta um ingrediente indispensável no relacionamento entre as pessoas, 

colabora para uma boa saúde mental e prepara para um estado interior fértil, 

possibilitando que a criatividade aflore. Rosa diz que: 

 

Com as atividades lúdicas espera-se que a criança desenvolva a 
coordenação motora, a atenção, o movimento ritmado, conhecimento 
quanto à posição do corpo, direção a seguir e outros; participando do 
desenvolvimento em seus aspectos biopsicológicos e sociais, desenvolva 
livremente a expressão corporal, que favorece a criatividade; adquira 
hábitos de práticas recreativas para serem empregadas adequadamente 
nas horas de lazer; adquira hábitos de boa atividade corporal; seja 
estimulada em suas funções orgânicas, visando ao equilíbrio de saúde 
dinâmica que renova o espírito de iniciativa tornando-se capaz de resolver 
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eficazmente situações imprevistas. (et al. 1999, p. 18, apud AZARIAS, 
2010). 

 

A atividade lúdica agrada e ensina com maior eficiência, sem ser 

cansativa. Transmite as informações de várias formas, estimulando diversos 

sentidos ao mesmo tempo. O entusiasmo, a atenção e o envolvimento, a interação, 

fluem naturalmente e promovem a absorção da informação, facilitando a 

aprendizagem. 

Segundo Dinello, por meio de atividades lúdicas: 

  

As crianças manifestam, com evidência, uma aprendizagem de habilidades, 
transformam sua agressividade em outras relações criativas, crescem em 
imaginação e se socializam, melhorando o vocabulário e se tornando 
independentes. (2004, p. 30). 
 

Brincando e jogando a criança terá oportunidade de desenvolver 

capacidades indispensáveis para a vida adulta, como: atenção, afetividade e 

concentração. Para Bregolato: 

 

[...] no ambiente do jogo o ser humano se desenvolve, constrói o 
conhecimento e se humaniza. O jogo [...] é um fenômeno através do qual o 
ser humano aprende e renova sua cultura, conhece a si mesmo e o seu 
ambiente. (2005, p. 77).  
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3 PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA  

 

De acordo com o dicionário, escrita pode ser considerada como uma 

representação da linguagem ou um código de transcrição gráfica das unidades 

sonoras e leitura é a ação de ler algo. É o hábito de ler. A palavra deriva do Latim 

"lectura", originalmente com o significado de "eleição, escolha, leitura". Também se 

designa por leitura a obra ou o texto que se lê. A leitura é a forma como se interpreta 

um conjunto de informações (presentes em um livro, uma notícia de jornal, etc.) ou 

um determinado acontecimento. É uma interpretação pessoal. 

A linguagem oral se inicia desde os primeiros meses de vida, quando o 

bebê emite sons, estabelecendo uma comunicação com os que estão próximos. Os 

balbucios vão se tornando palavras, frases e a criança se comunica, definitivamente 

com o mundo ao seu redor. É na escola que essa linguagem se estabelece e é o 

ponto de partida para a aquisição de novos conhecimentos. 

Para o bom desenvolvimento da linguagem oral, desde o nascimento, é 

importante que a criança participe de momentos de trocas de informações e 

opiniões, interações para explorar a linguagem oral de todas as formas. A todo o 

momento, a criança deve exercitar os seus conhecimentos sobre a língua, além de 

sentir-se encorajada a falar, demonstra sua bagagem de conhecimento sem medo.  

A aquisição da linguagem oral é um fator determinante para o 

desenvolvimento da linguagem escrita. 

É possível introduzir a criança em um universo de simbologias, através da 

apresentação de desenhos, fotografias, ilustrações e objetos.  Contar histórias, 

cantar músicas e ler poesias. Como explica Soares (2004), muito raramente os 

rabiscos, os desenhos, os jogos, as brincadeiras de faz de conta são considerados 

como atividades de alfabetização, apesar de que essas atividades representam, na 

verdade, a fase inicial da aprendizagem da língua escrita, constituindo o que 

Vygotsky definiu como sendo a pré-história da linguagem escrita (BAPTISTA, 2010). 

Na escola, para que isso aconteça, é preciso criar situações didáticas que 

fujam do convencional. Estabelecer atividades desafiadoras, mas que sejam 

possíveis de serem executadas. Quando a criança se sente capaz de ler e escrever, 

mesmo não fazendo de forma convencional, consegue levantar hipóteses variadas 

sem medo. 
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A atuação do professor é muito importante para garantir informações, 

estimular a curiosidade e o desejo de conhecer. Precisamos considerar que, o 

trabalho com a leitura e a escrita, na educação infantil, deve estar comprometido 

com o direito de a criança expandir seu conhecimento. Para que isso ocorra, o 

professor precisa criar situações significativas em relação à cultura letrada e à 

cultura infantil. 

O trabalho com a linguagem escrita na educação infantil deve respeitar as 

características da infância, considerando os significados que a linguagem escrita 

adquire para as crianças que vivenciam essa fase da vida. A linguagem escrita vai 

além do desenvolvimento da capacidade de escrever, é algo mais amplo. Para 

Goulart: 

 

[...] o letramento contribui para o desenvolvimento do pensamento na 
medida em que possibilita aos sujeitos lidar com textos, lendo-os, 
comentando-os, comparando-os, julgando-os. Enfim, esses sujeitos se 
tornam competentes para participar de uma determinada forma de discurso, 
envolvendo-se em uma cultura letrada. (2006, Apud. BAPTISTA, 2010, p. 
3). 

 

Tanto a linguagem oral como a escrita, estão interligadas e caminham 

juntas, se complementando. São habilidades de grande importância para os 

indivíduos. Dentre os motivos que as tornam tão relevantes, está o fato de 

permearem a aquisição do conhecimento, além de sua ampla utilização na vida 

diária adquire importância adicional, pois seu domínio é crucial para o acesso ao 

conteúdo de outras disciplinas, bem como para sua permanência no processo 

educacional escolar (AZEVEDO et al. 2001; ROSE, 2005; ELLIS, 1995; MORAIS, 

1996).  

Na leitura, se realiza um trabalho de construção de significado do texto. 

No ato de ler acontece a decodificação. O professor deve criar situações em aula, 

em que os alunos leiam antes de aprenderem a ler convencionalmente. 
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4 LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO 

 

O processo de letramento acontece com a representação para a criança 

da linguagem falada por meio de sinais, palavras escritas, textos, histórias contadas, 

poesias e rimas. Trata-se do desenvolvimento de habilidades para utilizar a leitura e 

a escrita nas práticas sociais e não somente com o saber ler e escrever 

mecanicamente. 

Atualmente a definição mais difundida é a apresentada por Magda Soares 

(2004): "Letramento é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e 

escrever, o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 

consequência de ter-se apropriado da escrita." Desse modo, letramento seria 

resultado ou consequência do processo de alfabetização.  

Existem diversos eventos de letramento que ocorrem em diferentes 

espaços e situações sociais. No cotidiano da sala de aula quando um livro é lido 

para a turma, se escreve a rotina do dia do quadro, preenche a tabela dos 

aniversariantes ou ajudantes do dia. Fora da escola, quando se lê livro ou jornal, 

notícias na internet, escreve lista de compras em um papel e outras situações 

similares.  

A linguagem falada e escrita, bem como todo o acervo cultural que as 

crianças têm direito a experimentar, devem ser muito bem organizados e planejados 

na fase da Educação Infantil. A introdução de diversos gêneros textuais na 

aprendizagem da criança favorece o desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Importante criar momentos diversificados e a utilização recursos variados e lúdicos. 

Emília Ferreiro (1996) aprecia, assim, as histórias ouvidas e narradas 

pelas crianças (que devem ser registradas pelo professor), bem como as tentativas 

de escrever seus nomes ou bilhetes. Importante atividade para a descoberta dos 

usos sociais da linguagem escrita. É importante colocar a criança em situações de 

aprendizagem, em que possa utilizar suas próprias elaborações sobre a linguagem.  

No dicionário, podemos encontrar o significado de alfabetização como 

sendo restritamente a aprendizagem do sistema-alfabético- ortográfico e das 

convenções para seu uso: a aprendizagem do ler e escrever. É a aquisição do 

código da escrita e da leitura. Segundo Magda Soares (2004), esta se faz pelo 

domínio de uma técnica: grafar e reconhecer letras, usar o papel, entender a 

direcionalidade da escrita, pegar no lápis, codificar, estabelecer relações entre sons 
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e letras, de fonemas e grafemas; a criança perceber unidades menores que 

compõem o sistema de escrita (palavras, sílabas, letras) (LOPES et al. 2010). 

O letramento é o desenvolvimento das habilidades que possibilitam ler e 

escrever de forma adequada e eficiente, em diversas situações pessoais sociais e 

escolares. 

Precisamos de ambos, caminhando juntos e de forma progressiva, como 

dois pilares: a alfabetização e o letramento. Não basta apenas codificar e 

decodificar, aluno precisa interpretar, compreender e assimilar o conteúdo para que 

efetivamente ocorra o ensino e a aprendizagem da leitura e escrita. Sendo assim, 

por meio da alfabetização acontece a interpretação das práticas sociais da leitura e 

da escrita.  

Outro fator que possui importante papel no processo de desenvolvimento 

do aluno é a parceria escolar e familiar, pois é de suma importância que a família 

acompanhe a vida escolar das crianças cotidianamente, reforçando as atitudes boas 

e corrigindo os comportamentos inadequados. 

O processo de alfabetização estende-se por toda a vida, pois a 

alfabetização não se esgota na aprendizagem da escrita, leitura, geografia. De forma 

processual e efetiva durante o primeiro, segundo e o terceiro ano o papel do 

professor é de extrema importância. De acordo com Seber (2009, p. 26), “o ritmo 

próprio de cada criança para aprender pode variar tanto quanto a qualidade das 

estimulações propiciadas pelo meio social em que ela cresce. ” 

O professor precisa estar preparado teoricamente para essa demande de 

diversidade em sala de aula, caso contrário, as dificuldades vivenciadas pelos 

alunos na alfabetização se arrastarão durante toda vida escolar, ou seja, dos anos 

iniciais até o ensino médio. De acordo com Kramer (2010, p. 98): 

 

Alfabetizar não se restringe à decodificação e à aplicação de rituais 
repetitivos de escrita, leitura e cálculo. A criança não compreende as 
situações que a rodeiam, não identifica os objetos e se expressa de várias 
formas antes de falar? Similarmente, diversas tentativas de produção da 
escrita e diversificadas experiências de ler antecedem a leitura/escrita da 
criança. (2010, p. 98).  

 

Para que a alfabetização ocorra de fato, é primordial que o professor, em 

sua prática pedagógica, explicite o significado de saber ler e escrever para a vida do 

aluno, uma vez que nós, seres humanos, aprendemos e desenvolvemos tudo o que 
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tem significado para nossas vivências. O uso adequado dessa prática faz com que a 

criança veja a escrita e a leitura como algo natural e necessário e não apenas como 

uma tarefa ou obrigação. 
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5 JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NO PROCESSO DE LETRAMENTO 

E ALFABETIZAÇÃO 

 

Na Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB 9394/96) em seu art. 2º, 

estabelece que uma educação voltada para tais perspectivas, precisa ser pensada 

com o foco para algumas características tais como: Todos aprendem em tempos e 

em ritmos diferentes; O desenvolvimento humano é um processo contínuo; O 

conhecimento deve ser abordado em uma perspectiva de totalidade; O 

conhecimento deve ser construído e reconstruído continuamente e 

processualmente. A diversidade metodológica e a avaliação diagnóstica, processual 

e formativa devem estar comprometidas com uma aprendizagem significativa, em 

que o aluno, dentro da escola, aprenda de fato (BRASIL, 1996). 

A importância da brincadeira e dos jogos trazem significado suave, 

divertido e prazeroso para o aprendizado. A brincadeira entendida como prática 

cultural é destacada por Spréa (2010), ao qual o autor, relembrando Florestan 

Fernandes, destaca que, durante as brincadeiras, a criança não aprende apenas a 

brincar, mas se desenvolve socialmente, adquirindo e desenvolvendo aptidões que 

são requisitos fundamentais para o convívio social. Para que a brincadeira se 

desenvolva satisfatoriamente, é fundamental que os participantes empreendam 

esforços no sentido de estabelecer e cumprir regras (BAPTISTA, 2010). 

Vygotsky (2003) destaca a relação entre brincadeira e imaginação. 

Segundo esse teórico, a criança acumula materiais para sua criação a partir do que 

vê e do que ouve. Ao estabelecer essa vinculação entre capacidade criadora e 

experiência, Vygotsky (2003) nos remete a uma importante consequência 

pedagógica. Se quisermos proporcionar a uma criança uma base suficientemente 

sólida para sua atividade criadora, devemos ampliar a sua experiência. Quanto mais 

a criança ver, ouvir e experimentar, quanto mais aprender e assimilar, quanto mais 

dispor de elementos reais, mais ampla será sua atividade criadora (BAPTISTA, 

2010). 

A brincadeira, entendida em seu aspecto livre ou sob a forma de jogo com 

regras, possui uma função simbólica e funcional. Para Brougère (2006, p. 18) “elas 

se fundem, o valor simbólico é a função”. Ainda para esse autor, a brincadeira só 

existe na liberdade que a criança tem de iniciativa, opinião compartilhada por 
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Vygotsky (2003), que acredita na atividade imaginária como critério de diferenciação 

do brincar em relação a outras atividades realizadas pela criança (BAPTISTA, 2010). 

Vygotsky (1984) enxerga no brinquedo uma contribuição para o 

desenvolvimento inclusive da língua escrita, já que nele ocorre uma representação 

do significado. Outro fator ressaltado pelo autor diz respeito à presença de regras na 

brincadeira: qualquer forma de brinquedo imaginativo contém regras "a priori", 

embora não seja uma situação de jogo com regras formais estabelecidas 

(BAPTISTA, 2010). 

Impedir as crianças de brincar, como nos diz Souza (2009, p.36), proibir a 

criança de brincar, tanto nega, sua cultura, como nega sua infância. Nada acontece 

no desenvolvimento de uma criança que não passe pelo brincar. Segundo Almeida:  

 

A educação lúdica está distante da concepção ingênua de passatempo, 
brincadeira vulgar, diversão superficial. Ela é uma ação inerente na criança, 
no adolescente, no jovem e no adulto. Aparece sempre como uma forma 
transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine na 
elaboração constante do pensamento individual em permutações com o 
pensamento coletivo. (1998, p.13 Apud BAPTISTA, 2010, p.4). 

 
É preciso criar ambiente alfabetizador, ou seja, um espaço na sala de 

aula, uma sala ou espaço no ambiente escolar, onde diversos estímulos estejam 

presentes. Espaço que possa ser usado em situações do dia a dia com recursos 

para a leitura e escrita. Deve conter materiais e textos de diversas naturezas, 

gêneros e funções sociais. É importante que através da organização do trabalho 

pedagógico, se desempenhe bem os objetivos propostos para o desenvolvimento da 

leitura e escrita. A organização das crianças nas turmas e a arrumação das carteiras 

e dos materiais em sala de aula; o planejamento do tempo para brincadeiras e jogos; 

a programação de atividades propostas para serem realizadas; trabalhos coletivos; 

participação ativa de todos nesse processo, decidindo normas, limites, horários, 

distribuição de tarefas. Enfim, toda a organização do trabalho pedagógico, em sala 

de aula, deve ter a participação de todos os alunos, viabilizando, assim, o 

desenvolvimento de responsabilidade pelas decisões tomadas e de sentimento de 

pertencimento ao grupo. De acordo com os estudos de Andrade, ocorreu a seguinte 

indagação:  

 

O que eu pediria à escola, se não me faltassem luzes pedagógicas, era 
considerar a poesia como primeira visão direta das coisas, e depois como 
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veículo de informação prática, preservando em cada criança o mundo 
mágico, lúdico. (1974, p.41) 

 

Nos estudos de Kishimoto (1994, p. 26), argumenta-se sobre a 

importância das experiências com jogos e brincadeiras, dizendo que o suporte da 

aprendizagem não está apenas no raciocínio lógico, mas também nas relações. 

Sabemos que as experiências positivas nos dão segurança e estímulo para o 

desenvolvimento. O jogo nos propicia experiências de êxito, pois é significativo, 

possibilitando a autodescoberta, a assimilação e a interação com o mundo por meio 

de relações e de vivências. 

O professor precisa criar um ambiente estimulador no qual ler, escrever e 

resolver desafios e situações problemas tenham significado para os alunos. Precisa 

olhar com sensibilidade para o processo educacional como sendo um ato 

intencional. 

Precisa assumir a posição de orientador, apontando os caminhos viáveis 

de acordo com os instrumentos utilizados e materiais que facilitem a construção do 

conhecimento por parte da criança.  

A criança que brinca sempre, com de forma determinada, com certeza 

será um adulto determinado, capaz de promover o seu bem-estar e também do 

outro. 
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6 USO DA TECNOLOGIA COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

 

As atividades lúdicas por meio das tecnologias digitais têm provocado 

transformações sociais, o que impõem novas exigências também para o processo 

educacional e como suporte para propostas criativas. 

Os recursos tecnológicos invadiram o dia a dia da sociedade e se forem 

associados ao processo lúdico escolar, permitem trabalhar qualquer conteúdo de 

divertida e prazerosa. A utilização das ferramentas digitais como jogos, softwares 

educacionais e a navegação pela internet, se bem utilizadas ensinam enquanto 

divertem e abrem muitas possibilidades enriquecedoras e ilustrativas nos conteúdos 

estudados (FALKEMBACH, 2007).   

Os jogos digitais podem auxiliar na construção da autoconfiança e podem 

incrementar a motivação no contexto da aprendizagem. A atividade de jogar é uma 

alternativa de realização pessoal que possibilita a expressão de sentimentos, de 

emoção e propicia a aprendizagem de comportamentos adequados e adaptativos. 

Segundo Silveira: 

 

Os jogos computadorizados são elaborados para divertir os alunos e com 
isto prender sua atenção, o que auxilia no aprendizado de conceitos, 
conteúdos e habilidades embutidos nos jogos, pois, estimulam a 
autoaprendizagem, a descoberta, despertam a curiosidade, incorporam a 
fantasia e o desafio. (1998, Apud FALKEMBACH, 2007, p. 1). 
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7 PAPEL DO PROFESSOR E O USO DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO 
 
 

As brincadeiras e os jogos podem possuir um caráter competitivo, mas ao 

contrário dos objetivos da competição, que visa resultados, o lúdico 

propicia momentos de fantasia e descontração. Contribui para a construção do 

aprendizado.  Segundo Almeida (1998, p.123), “o bom êxito de toda atividade lúdico 

pedagógica depende exclusivamente do bom preparo e liderança do professor”. 

São fundamentais o envolvimento e a predisposição do professor nesse 

processo. É preciso deixar de lado conceitos padronizados e internalizados do 

convencional. Importante que ele possua uma fundamentação teórica para 

compreender as diretrizes do seu trabalho, mas precisa ter principalmente a 

disposição e a sensibilidade para realizá-lo. Negrine (1994) sugere três pilares que 

sustentariam uma boa formação profissional: a formação teórica, a prática e a 

pessoal.   

Uma aula com características lúdicas nem precisa ter jogos ou 

brinquedos. O que traz o lúdico para a sala de aula é a "atitude" lúdica do educador. 

Dessa forma, o professor pode conduzir sua aula de uma maneira totalmente 

imaginária, “entrando” no faz de conta da criança, trabalhando com diversos 

conceitos.  

Precisa compreender que seu papel já não é mais o de centralizar e que o 

aluno precisa assumir um papel mais ativo nas situações vividas durante o ensino, 

sendo sujeito de sua aprendizagem. A criatividade, a espontaneidade e a autonomia 

precisam ser estimuladas a todo instante. 

O ato de criar permite uma Pedagogia do Afeto. Permite um ato de amor, 

de afetividade cujo território é o dos sentimentos, das emoções. O professor 

estabelece com o aluno uma relação educativa que pressupõem o conhecimento de 

sentimentos próprios e alheios, mas para isso é preciso que o educador tenha a 

disponibilidade física e o envolvimento afetivo, como também, cognitivo de todo o 

processo de criatividade que envolve a criança. A afetividade é estimulada por meio 

da vivência, a qual o educador estabelece um vínculo de afeto com o educando.     A 

criança necessita de estabilidade emocional para se envolver com a aprendizagem. 

O afeto pode ser uma maneira eficaz de se atingir resultados positivos no processo 

de ensino e aprendizagem. Machado (1966) ressalta jogo como não sendo qualquer 

tipo de interação, mas sim, uma atividade que tem como traço fundamental os 
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papéis sociais e as ações destes, derivadas em estreita ligação funcional com as 

motivações e o aspecto propriamente técnico-operativo da atividade. Segundo 

Rossetto Jr. et al: 

 

Cabe aos educadores utilizarem-se dos jogos de forma contextualizada 
para não reproduzir a cultura e os valores de uma sociedade desigual e 
opressora, mas para produzir conhecimentos, valores e procedimentos que 
contemplem o ser humano de forma integral, contribuindo para a superação 
do paradigma de individualismo e corporativismo que resulta na acentuação 
das desigualdades sociais. (2005, p. 14). 

 
Segundo Snyders: 

 

O despertar para o valor dos conteúdos das temáticas trabalhadas é que 
fazem com que o sujeito aprendiz tenha prazer em aprender. Se o professor 
aprender com prazer, poderá ensinar com prazer. (1992). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Nesse trabalho de pesquisa, foi possível compreender a importância dos 

jogos e brincadeiras como estratégias pedagógicas, que contribuem para o processo 

educativo da leitura e escrita. 

A verificação da eficácia da utilização dos jogos e brincadeiras no 

contexto social, como formadores de atitudes positivas de interação, respeito e 

cooperação. No contexto pedagógico, como recursos didáticos, para otimizar o 

ambiente alfabetizador de forma divertida, animada e prazerosa. 

Os profissionais da educação devem ter a consciência da constante 

busca de recursos atraentes e dinâmicos para a eficácia do processo educativo. A 

necessidade de uma reflexão mais aprofundada ao advento tecnológico que invadiu 

a sociedade e a vida das crianças que estão adentrando no universo da leitura e da 

escrita. A defasagem e desvantagem da escola, mediante essa transformação 

cultural e a necessidade de buscar soluções, para que a escola tenha as condições 

necessárias de assumir seu novo papel, acompanhando tais mudanças sociais. 
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