
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Campo Grande 

2019 

FRANCINEIDE DIAS GOMES  
  

 

 

 

 

 

A CONTRIBUIÇÃO DO LÚDICO NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 



Campo Grande 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONTRIBUIÇÃO DO LÚDICO NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Uniderp, como requisito parcial para a 
obtenção do título de graduado em Pedagogia.   

Orientador: Silvana Guedes 

 

 

FRANCINEIDE DIAS GOMES 

 

 

 

 

 

 

 



FRANCINEIDE DIAS GOMES 

  

 

A CONTRIBUIÇÃO DO LÚDICO NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO  

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Uniderp como requisito parcial para a 
obtenção do título de graduado em Pedagogia. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Campo Grande,  dia de  mês de 2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho... 

Primeiramente a Deus. À minha família e amigos pelo amor e 

incentivo. Aos meus professores por todo suporte. 



AGRADECIMENTOS  

 

Primeiramente a Deus pоr minha vida, família е amigos, e por permitir qυе tudo 

isso acontecesse, dando saúde e força para superar as dificuldades.  

À esta universidade e a todo sеυ corpo docente qυе oportunizaram novas 

experiências e aprendizagens e por todo emprenho dedicado nas aulas.  

À minha família, esposo, filhos e netos, pelo amor, incentivo е apoio 

incondicional.  

Meus agradecimentos аоs meus amigos, pois através de sua amizade 

participaram dа minha formação е qυе vão continuar presentes еm minha vida cоm 

certeza. 

Agradecimentos a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha 

formação e história de vida. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção. Paulo Freire 



GOMES, Francineide. A CONTRIBUIÇÃO DO LÚDICO NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO. 2019. 30 folhas. Trabalho de Conclusão de 
Curso de Pedagogia – Uniderp, Campo Grande, 2019. 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a importância do lúdico no processo de 
alfabetização e letramento, analisando a importância do lúdico como metodologia 
eficaz na aquisição da criança de as diferentes linguagens. O lúdico é de suma 
importância no processo de ensino aprendizagem no Ensino Fundamental na fase 
de alfabetização e letramento, pois ao proporcionar a brincadeira, a invenção e a 
imaginação não restringirmos o estudante dentro da sala de aula. Por isso a 
necessidade da pesquisa e aprimoramento do conhecimento do lúdico para 
capacitar a criança a dominar as diferentes linguagens. Nesse sentido esse trabalho 
pretender estabelecer relações entre os referencias teóricos e o lúdico na ação 
pedagógica compreendendo a necessidade de propor um trabalho pedagógico 
estruturado para articular momentos de brincadeiras, historias, leitura e escrita, 
criando um contexto de aprendizagem conforme o interesse, além da importância da 
diversificação das metodologias de ensino e assim o lúdico vem como um caminho 
para ser adaptado e utilizado pelos educadores. A pesquisa foi bibliográfica, 
baseada em artigos já publicados com os descritores para o tema abordado. 
 

Palavras-chave: Ludicidade; Aprendizagem; Educação; Alfabetização; Letramento.  



GOMES, Francineide. THE CONTRIBUTION OF THE LÚDICO IN THE LITERACY 
AND LITERACY PROCESS. 2019. 30 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso de 
Pedagogia – Uniderp, Campo Grande, 2019.. 

ABSTRACT 

This work aims to present the importance of the playful in the process of literacy and 
literacy, analyzing the importance of the playful as an effective methodology in the 
acquisition of children from different languages. The ludic is of paramount importance 
in the process of teaching learning in Elementary School in the literacy and literacy 
phase, because in providing the joke, the invention and the imagination do not 
restrict the student within the classroom. Therefore the need to research and improve 
the knowledge of the playful to enable the child to master the different languages. In 
this sense, this work intends to establish relations between the theoretical references 
and the playful one in the pedagogical action, including the need to propose a 
structured pedagogical work to articulate moments of play, stories, reading and 
writing, creating a learning context according to the interest, besides the importance 
of the diversification of teaching methodologies and thus the playfulness comes as a 
way to be adapted and used by educators. The research will be bibliographical, 
based on articles already published with the descriptors for the topic addressed. 
 
 

 

Key-words: Ludicity; Learning; Education; Literacy; Literature.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Quando a criança chega ao ensino fundamental a tendência é os momentos 

lúdicos diminuírem, porém assim como o lúdico na educação infantil é importante o 

mesmo se dá no ensino fundamental, pois as atividades lúdicas possibilitam crianças 

reelaborem criativamente os conhecimentos e possibilita novas interpretações. 

Do ponto de vista físico, cognitivo e social a ludicidade em sala de aula 

trazem grandes benefícios para as crianças. É fato a importância do lúdico no 

processo de alfabetização e letramento no Ensino Fundamental, logo o grande 

desafio é conseguir apresentar o lúdico na sala de aula como uma ferramenta 

importante no processo de alfabetização. Por isso se faz necessário compreender 

quais os recursos e as metodologias adequadas para atender a demanda, de forma 

atingir o contexto social, econômico e tecnológico.  

O objetivo geral desse trabalho é demonstrar a importância pedagógica do 

lúdico no processo de alfabetização e letramento, como instrumento facilitador do 

processo ensino x aprendizagem. Os objetivos específicos são: apresentar reflexão 

sobre o processo ensino x aprendizagem por meio da ludicidade; contextualizar a 

importância de explorar novas habilidades utilizando o lúdico na alfabetização e 

letramento; discutir com teóricos sobre o papel do educador como facilitador e os 

meios para oportunizar tais experiências lúdicas. 

A pesquisa será bibliográfica, baseada em artigos já publicados de autores 

como Tizuko Morchida Kishimoto (1994 e 2006), Vera Lúcia Bertoni dos Santos 

(2009) e Lino de Macedo (2005). Também como base um dos mais importantes 

pesquisadores de educação e pedagogia como Jean Piaget (1982).  Realizar uma 

leitura seletiva e reflexiva sobre a temática. Os descritores para o tema abordado: 

crianças, lúdico, ludicidade, jogos, sala de aula, alfabetização, aprendizagem. 

Analisar periódicos de educação sobre o tema jogos, brinquedos e brinquedoteca na 

escola e apresentar proposta para os problemas apresentados. 
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2.  O PROCESSO DE ENSINO X APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA 

LUDICIDADE DENTRO DA SALA DE AULA  

 

Hoje em nossa sociedade é necessário dominar as diferentes linguagens e 

conhecer diferentes formas de obter as informações. Tal prática exigir a 

compreensão do meio através da leitura e escrita. Logo a importância que o 

processo de alfabetização e letramento da criança seja enfatizado tais habilidades. 

Diante desse desafio a perspectiva da ludicidade para apresentar às crianças as 

várias maneiras de interpretar e comunicar ideias é de suma importância. 

De acordo com a Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, que altera a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) no artigo 32, torna obrigatória a 

matrícula das crianças de 6 anos no Ensino Fundamental. A partir dessa alteração 

na LBD foi preciso uma adequação no projeto político pedagógico, no currículo e nas 

propostas de alfabetização para garantir o desenvolvimento da capacidade de 

aprender, a compreensão do ambiente natural e social, da tecnologia, das artes e 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, 

conforme os incisos I ao III. 

Considerando Piaget (1974) apud Friedmann a criança se desenvolve de 

forma integral nos aspectos cognitivos, afetivos, físico-motores, morais, linguisticos e 

sociais.  Assim sendo o brincar é fundamental no desenvolvimento da criança, para 

atender as especificidades da aprendizagem dessa idade, levando em consideração 

que é a fase inicial da aquisição da leitura e escrita. E na fase de alfabetização 

também é de suma importância que o lúdico se faça presente. O lúdico como 

recurso pedagógico usado de maneira planejada e direcionada promove o 

desenvolvimento e aprendizagem, trazendo a significação e o sentido e assim 

encorajando a criança a aprender sobre o mundo letrado. 

Com as concepções de educação atuais baseadas na Constituição Brasileira 

(1988), conforme o art. 214:  

―A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com 
o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a...‖Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009  
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei nº 8.069/1996, no art. 4 

que garante o direito à educação e no art. 16, Inciso IV ―brincar, praticar esportes e 

divertir-se;‖.   

"O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício 
sensório-motor e de simbolismo, uma assimilação da real à atividade 
própria, fornecendo a esta seu alimento necessário e transformando o real 
em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos ativos 
de educação das crianças exigem todos que se forneça às crianças um 
material conveniente, a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as 
realidades intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência 
infantil". (Piaget 1976, p.160).  

 

Para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

―Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve 
ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para 
que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo 
articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e 
ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos.‖ 

 

Por consequência a prática de jogos e brincadeiras na escola deve participar 

no processo de alfabetização e letramento. Com a realidade educacional atual do 

Brasil faz com o lúdico acabe na educação infantil, faz-se necessário continuar em 

todas as etapas da educação básica, por isso a importância de se refletir sobre o 

tema.  

Quando se discuti a ludicidade dentro da sala de aula contribui para uma 

pedagogia diferenciada, pois é possível criar estratégias e situações de 

aprendizagens significativas e condizentes com a realidade educacional. O foco é 

sempre a aprendizagem. 

Quando no processo de alfabetização e letramento o lúdico se faz presente a 

criança consegue se comunicar consigo e com mundo, estabelece relações sociais e 

constróis novos conhecimentos e dessa maneira desenvolve-se integralmente. 

―A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as situações 
lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as 
experiências vivenciadas na Educação Infantil. Tal articulação precisa 
prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o 
desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo, 
novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de 
testá-las, de refutá- -las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na 
construção de conhecimentos‖ (BNCC, 2017) 

 

No Ensino Fundamental a criança encontra uma sala de aula com carteiras 

em fileiras, na qual a brincadeira e o lúdico são poucos explorados pelo educador ou 
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muitas vezes inexistentes. Nesse processo foi necessário adaptar os currículos e as 

propostas de alfabetização.  Para Kishimoto: 

a utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do 
conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico, mas o 
trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a influência de 
parceiros bem como a sistematização de conceitos em outras situações que 
não jogos. Ao utilizar, de modo metafórico, a forma lúdica (objeto suporte de 
brincadeira) para estimular a construção do conhecimento, o brinquedo 
educativo conquistou um espaço definitivo na educação infantil. 
(KISHIMOTO, 1996, p.37-38) 

 

Assim quando se insere a ludicidade com as brincadeiras, desperta no 

processo pedagógico o gosto pela aprendizagem e da pesquisa, além de oportunizar 

experiências únicas para o desenvolvimento da imaginação e a criatividade. 

 

a. Conceituando ludicidade 

 

Para Brougère (1990), o brincar aparece como um meio de sair do mundo 

real para descobrir outros mundos, para se projetar num universo inexistente. Para 

Kishimoto (1994) a brincadeira é a ação que a criança desempenha ao concretizar 

as regras do jogo, ao estar numa ação lúdica, logo, o lúdico é a ação. Esses dois 

pesquisadores respeitados na área da Educação apontam que ao brincar, das mais 

variadas maneiras, a criança aprende. Seja pedagogicamente ou livre. 

O jogo apresenta diversos significados e está relacionado ao cultural, ou seja, 

o valor social em cada sociedade. A palavra latina ludus originalmente refere-se à 

escola, ao jogo, à diversão infantil. Para Kishimoto (2006) todo jogo só tem 

existência dentro de um processo metafórico que permita a tomada de decisões pelo 

jogador. O faz-de-conta é presença da situação imaginária. Os jogos, como por 

exemplo, xadrez, ao contrário, apresentam regras padronizadas, com objetivos, 

estratégias e funções. 

Para Piaget, 1964, o desenvolvimento psíquico é entendido como 

―equilibração progressiva‖, ou seja, o conhecimento se constrói através de 

assimilação a estruturas já existentes, para a atribuição de significado ao sujeito.  

Piaget classificou os jogos em três grandes categorias que correspondem também 

às fases do desenvolvimento infantil. 

A primeira fase é a sensório-motor, que vai do nascimento até os 2 anos 

aproximadamente. Nessa fase da vida a criança brinca sozinha, centrada em si 
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mesma, e não apresentada noção de regras. A criança começa a imitar como 

mecanismo de reflexos na qual começa também a se desenvolver para as fases 

seguintes.  

O próximo estágio é a fase pré-operatória que se inicia dos 2 aos 6 anos 

aproximadamente. Com aparecimento de representações mentais, a criança adquire 

a noção da existência de regras e começa a interagir com outras crianças. Nessa 

fase ela já pode agir por simulação, "como se", logo a jogar os jogos de faz-de-

conta. 

Na fase das operações concretas, que começa aos sete até os 11 anos 

aproximadamente de, já é capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados 

da realidade, mas ainda depende do concreto. As crianças aprendem regras dos 

jogos e jogam em grupos, sendo esta a fase dos jogos de regras. 

A brincadeira, para Piaget (1978), não recebe uma conceituação específica, 

ela aparece como forma de expressão da conduta, enquanto um processo 

assimilativo com características metafóricas como, por exemplo, espontaneidade e 

prazer.  

Podemos explicar que Piaget (apud KISHIMOTO 2009 pg. 31) na brincadeira 

como conduta livre, espontânea, que a criança expressa por sua vontade e pelo 

prazer que lhe dá. Para o autor ao manifestar a conduta lúdica, a criança demonstra 

o nível de seu cognitivo para construir o conhecimento. 

Dessa maneira Piaget classificou os jogos correspondendo a um tipo de 

estrutura mental: Jogo de exercício sensório-motor, jogo simbólico e jogo de regras.  

Os jogos de exercícios apresentam-se nos primeiros meses de vida até a fase 

adulta. A criança começa a explorar o mundo, começa a conhecer seus sentidos, 

sensações e movimentos. Encaixam os jogos que devem ser de ação, com 

esquemas simples e adoção de uma prática repetitiva. Dividem-se em sensório-

motor e de exercícios do pensamento. 

Nos jogos simbólicos ou faz-de-conta, que se inicia aos 2 anos de idade, com 

o aparecimento da linguagem até aos 6 anos, tem a função de compensação Piaget 

(1946). Refere-se ao aos jogos de faz-de-conta como ações habituais (dormir, 

comer, lavar-se, e outros) de forma primitiva do símbolo lúdico, é a passagem do 

jogo de exercício para o jogo simbólico. Permite a criança entender o mundo real. Os 
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jogos simbólicos não são centrados em regras fixas e têm como característica 

desenvolver a imaginação da criança.  

No jogo de regra, dos 5 anos até a vida adulta, apresenta as atividades 

lúdicas do ser socializado, na qual também serão característicos na vida adulta. As 

regras podem ser transmitidas ou espontâneas. Os jogos de regras envolvem 

combinações sensório-motoras ou intelectuais de competência dos indivíduos e 

reguladas por um código transmitido ou por acordos improvisados. Também é 

necessário que haja um objetivo claro a ser alcançado e suas respectivas regras, e 

também que possibilitam a criação de estratégias de ação. 

Percebe-se que o ato de brincar, o jogo esta presente na infância e também 

na vida adulta, não podendo ser anulada na escola. Logo a criança de 6 anos, no 1º 

ano do Ensino Fundamental, apresenta está na fase pré-operatória e entre a fase 

das operações concretas, com a utilização dos jogos de faz-de-conta e os dos jogos 

de regras.  

O professor deve considerar o jogo como uma ação fundamental e utilizá-lo 

amplamente para o desenvolvimento e aprendizagem do educando. Esses conceitos 

de jogos facilita a organização do planejamento do professor, pois adequará 

conforme a sua turma de maneira significativa e ativa e poderá realizar uma 

intervenção criativa no cotidiano escolar. 
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3.  A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE 

CONHECIMENTO 

 

Muitas vezes nas práticas pedagógicas temos uma grande ausência do lúdico 

no Ensino Fundamental. Essa concepção mantém o jogo distante da atividade 

educativa. Entender a concepção de jogo é mudar a percepção da infância, logo o 

jogo passar a ser considerado como um meio de reflexão.  

Podemos considerar também Kishimoto (2008), que cita Piaget (1998), 

quando fala da relevância do jogo como promotor de aprendizagem. Santos (2008), 

afirma que: "A atividade lúdica não é somente um momento de diagnóstico da 

aprendizagem, mas é, ela mesma, um canal de aprendizagem". 

Nos estudos de Piaget (1976) sobre desenvolvimento e aprendizagem 

destacam os aspectos dos jogos para a construção e desenvolvimento do cognitivo 

da criança: 

―O ser humano possui um impulso para o jogo e verificou este impulso 
lúdico já nos primeiros meses de vida, na forma do chamado jogo exercício 
sensório-motor, do segundo ao sexto ano de vida esse impulso lúdico 
predomina sobre a forma de jogo simbólico para se manifestar, a partir da 
etapa seguinte através da prática do jogo de regra.‖ 
 

O jogo como libertador da espontaneidade e do imaginário, ou seja, 

importante no ato de criação e a utilização de situações de jogo e brincadeira na 

formação pedagógica remete na de liberação do imaginário. 

A importância da motivação no processo ensino-aprendizagem é cada vez 

mais reconhecida pela grande maioria dos educadores. O despertar da motivação de 

aprender está vinculado aos jogos e sua ludicidade. Santos (2008), afirma que: 

 ―O importante é que a ludicidade — vista até então como alguma coisa sem 
muita importância no processo de desenvolvimento humano — hoje é 
estudada como algo fundamental no processo, fazendo com que cada vez 
mais se produzam estudos de cunho científico para entender sua dimensão 
no comportamento humano e se busquem novas formas de intervenção 
pedagógicas como estratégia favorecedora de todo o processo‖. 

 
É de suma importância entender o lúdico na sala de aula, compreender que o 

uso do brinquedo para fins pedagógicos é de relevância, uma ferramenta para 

situações de ensino e aprendizagem e desenvolvimento infantil.  

O lúdico reflete também no desenvolvimento da afetividade, da cognição, do 

físico e da socialização. Para SINGER (1973), a maior parte dos jogos de faz-de-

conta também tem qualidade social no sentido simbólico. Envolve transações 
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interpessoais, pode acontecer em pares ou grupos, utilizar objetos animados, 

pessoas e animais que não estão presentes no momento, ou seja, uma forma de 

entender o que é simbólico. 

A sala de aula precisa ser um ambiente na qual possa proporcionar e 

contemplar na criança o lúdico, a situação imaginária, desenvolver habilidades, a 

criatividade. Temos também o papel específico do brinquedo educativo, que 

apresenta um objeto, mas não se pode esquecer que a aprendizagem é individual.  

"Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver 
meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em 
salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do 
homem." Carlos Drummond de Andrade  
 

O poeta Carlos Drummond de Andrade relata algo importante que acontece 

no Ensino fundamental, crianças em filas, numa rotina na qual o ato de brincar 

muitas vezes é castigado e reprimido.  

Kishimoto, (2008), entende que: ―O uso do brinquedo e ou jogo educativo com 

fins pedagógicos remete-nos para a relevância desse instrumento para situações de 

ensino aprendizagem e de desenvolvimento infantil.‖ Logo todas as situações 

lúdicas criadas pelo adulto podem estimular certos tipos de aprendizagem no âmbito 

educacional. 

O jogo inserido na sala de aula contribui para alcançar os objetivos de 

desenvolver capacidades cognitivas, crianças pensantes, que consigam refletir e 

construir o conhecimento de maneira significativa. 

Os jogos educativos ou didáticos estão orientados para estimular o 

desenvolvimento cognitivo e são importantes para o desenvolvimento do 

conhecimento escolar mais elaborado como calcular, ler e escrever. 

A construção do conhecimento e do saber por parte da criança através do uso 

de brinquedos e jogos é de suma importância, pois é maneira que a criança interage 

e compreenda o mundo.  

Para Fortuna (2012) ―Brincar, então, é um meio de compreender e relacionar-

se com o meio‖, por isso na brincadeira é preciso preservar as características 

lúdicas, sendo jogo algo prazeroso e que também a criança possa participar do seu 

processo de criação. 
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É necessário o equilíbrio na sala de aula para não se restringir a brincadeira 

infantil e assim desencorajar o aluno. Nem totalmente livre ou simples, nem muito 

digerida pelo professor, pois deixa de ser brincadeira.  

Para a criança e o educador precisa favorecer adaptações e novas 

aprendizagens, ou seja, criar condições para a experimentação e para novas 

habilidades para uma aprendizagem significativa, pois o aluno conseguirá 

estabelecer relações com sentido entre o que já conhece e com o novo conteúdo. 

Quando se entende o brincar na sala de aula é importante organizar o espaço 

do brincar, de modo a oferecer a ocorrência da brincadeira, com zonas circunscritas 

em arranjos espaciais semiabertos, conforme afirma Fortuna (2012). O educador 

deve explorar o espaço da sala de aula trazendo um ambiente que favoreça 

realmente o ato de brincar. 

No momento da organização da pratica de jogos o professor precisa 

possibilitar que todos participem. Também possibilitar o sucesso aos jogadores, um 

jogo desafiador, motivando os alunos a criar novas estratégias e que o aluno se 

esforça para alcança os objetivos. 

É fato que o jogo favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social 

e moral. Para Piaget (1967), o jogo é a construção do conhecimento, por isso 

quando o professor oferece os momentos lúdicos essa construção de conhecimento 

é de forma autônoma e única, o demonstra a riqueza que o professor poderá obter 

em sua sala de aula. 
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4.  O DESAFIO DO LÚDICO E O PAPEL DO PROFESSOR 

 

A BNCC apresenta dez competências gerais (Conhecimento, Pensamento 

científico, crítico e criativo, Repertório cultural, Comunicação, Cultura digital, 

Trabalho e projeto de vida, Argumentação, Autoconhecimento e autocuidado, 

Empatia e cooperação e Responsabilidade e cidadania) como conjunto de 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que buscam promover o 

desenvolvimento do educando, por isso a formação docente deve rever posturas, 

atitudes e comportamentos.  

Estudos comprovam a função do lúdico como instrumento, metodologia e 

ferramenta facilitadora da aprendizagem, por isso incorporado e contextualizado nas 

diversas disciplinas (KISHIMOTO, 2009). Tais estudos defendem a utilização de 

jogos e atividades lúdicas como ferramenta facilitadora do processo de ensino e 

aprendizagem porque a ludicidade contribui com a interação entre docente e 

discente. 

Diante do que foi apresentado o professor tem o papel muito importante 

nesse processo, como peça fundamental do processo de ensino-aprendizagem.  Um 

professor observador tem capacidade de avaliar as competências e dificuldades das 

crianças. Por isso o professor deve ampliar seu olhar para buscar diferentes 

estratégias pedagógicas. Santos (1997, p;14, apud Rau, 2011, p.30) afirma: 

A formação lúdica se assenta em pressupostos que valorizam a criatividade, 
o cultivo da sensibilidade, a busca da afetividade, a nutrição da alma, 
proporcionando aos futuros educadores vivências lúdicas, experiências 
corporais, que se utilização ação, do pensamento e da linguagem, tendo no 
jogo sua fonte dinamizadora. 

 

Logo o lúdico precisa ser levando em consideração na formação do professor. 

Por isso a necessidade de um professor mediador para conseguir estimular o aluno 

nessa faixa etária a se desenvolver e interagir na sala de aula. O perfil do professor 

mediador é o de facilitador através de novas metodologias, na qual inclui na sua 

prática as brincadeiras, contribuindo na formação de educandos atuantes e 

participativos, reflexivos, autônomos e críticos. 

Bruner (apud KISHIMOTO, 2012) enfatiza o papel do educador como 

mediador e estimulador da aprendizagem, pois através dessa formação os 
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conteúdos do currículo se tornarão ideias lógico-científicas, características dos 

processos educativos. 

A partir do momento que o professor assume o papel de mediador ele 

compreender como é o brincar da criança, compreender o processo de faixa etária 

que está em momento de transição e assim o professor poderá refletir que muitas 

vezes a falta de interesse da leitura e da escrita está em como ―eu‖ professor 

apresento esses conhecimentos. 

O ato de brincar reflete no meio social representando a expressão cultural da 

criança, trazendo significado para esse momento de brincar. Quando professor 

entende a importância do lúdico, o brincar fica inserido em seus planejamentos e faz 

parte integrante de sua proposta de alfabetização. 

―O entendimento do jogo como recurso pedagógico passa pela concepção 
de que a função educacional da escola é ensinar e que oor isso esta tem 
objetivos educacionais a atingir; o aluno, nesse sentindo, faz parte da 
elaboração e orientação runo a esses objetivos, para chegar à construção 
de seu próprio conhecimento.‖ (Rau, 2011) 
 

Por isso as atividades dirigidas têm finalidades pedagógicas, sendo essencial 

é a escolha dos recursos e instrumentos pedagógicos nos jogos, que devem ser 

adequados a essas crianças, possibilitando a construção do conhecimento com 

autonomia. Através da escolha dessas ferramentas o jogo não é apenas um 

momento de divertimento, mas passa a ser o encontro de interesse entre o lúdico e 

a aprendizagem, pois nesses momentos o jogo precisa ser algo que permita a 

construção de novos saberes.  

[...] as brincadeiras [ou atividades] dentro do lúdico se tornam um aliado e 
instrumento de trabalho pedagógico super valorizado para se conseguir 
alcançar os objetivos de uma construção de conhecimentos onde o aluno 
seja participativo ativo. (ANTUNES, 2001, p. 28) 
 

Assim o professor deve ter os objetivos traçados com determinada brincadeira 

e apresentar a metodologia mais adequada para ajudar o desempenho de suas 

tarefas, pois no brincar o professor consegue mediar aprendizagem de escrita e 

leitura, instrumentalizando conforme a realidade do seu aluno.  

 ―Uma escola lúdica é uma escola que assume o brincar: atividade livre, 

criativa, imprescindível, capaz de absorver a pessoa que brinca, não centrada na 

produtividade.‖ (FORTUNA, 2012). De acordo com autora é necessário que se tenha 

na escola a brincadeira como parte integrante da criança, não se pode separá-los, 

que na brincadeira e na espontaneidade possa haver o real letramento. 
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O professor tem que partir da realidade dos alunos, ver suas necessidades, 
buscar alternativas de interação. Ocorre que, na fase de mudança, está 
tomada de consciência é importante, até que venha a se incorporar com um 
novo hábito. (VASCONCELLOS,1995,p.74) 

 

A criança como ser histórico necessidade vivenciar atividades e novas 

situações de aprendizagens. O desafio de ter o lúdico na sala de aula como uma 

ferramenta importante no processo de alfabetização se faz necessário uma prática 

que tal aprendizagem faça sentido para as crianças. O jogo como ferramenta de 

mediação de pensar estratégias e assim construir na criança a habilidade necessária 

para enfrentar o mundo letrado. 

Piaget (1971) descreve quatro estruturas básicas de jogos infantis, que vão se 

sucedendo e se sobrepondo nesta ordem: Jogo de exercício, Jogo 

simbólico/dramático, Jogo de construção e Jogo de regras. A escola desempenha 

um papel importante no desenvolvimento dos estudantes, quando há modificações  

proporcionadas pelo ambiente escolar de maneira adequada e planejada 

permite o desenvolvimento do estudante. A escola deve oportunizar um ambiente 

onde a criança interaja e troque conhecimento a partir de sua realidade contribuindo 

para seu desenvolvimento. 

A autora Kishimoto (2008) aponta a diferença entre jogo e o material 

pedagógico, e o professor deve refletir  sobre a utilização dos jogos educativos em 

sala de aula para garantir a função do lúdico. 

―(...) controle interno: no jogo infantil, são os próprios jogadores que 
determinam o desenvolvimento dos acontecimentos. Quando o professor 
utiliza um jogo educativo em sala de aula, de modo coercitivo, não 
oportuniza aos alunos liberdade e controle interno. Predomina, neste caso, 
o ensino, a direção do professor.‖ (KISHIMOTO, 2008, P.26, aoud, RAU, 
2011, p. 34) 
 

É necessário conseguir encontrar o equilíbrio nas utilizações de jogos, por 

isso a necessidade de momentos de estudos e capacitações para o professor 

alfabetizador. Por isso a importância de garantir a formação do educador e 

condições para o exercício profissional, da pesquisa contínua de novas propostas de 

jogos e brincadeiras e avaliação, assim dessa maneira o professor dará mais sentido 

e significado a prática escolar e também motivará o aluno ter gosto pela leitura e 

escrita. 

A aprendizagem significativa requer que ela passe pela área cognitiva, 

afetiva, motora e social. Para tal efeito Campagne, citado por Kishimoto, sugere 
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critérios para uma adequada escolha de brinquedos de uso escolar. Para Kishimoto 

(1994, p.113), a seleção do jogo precisa considerar: o valor experimental; o valor da 

estruturação; o valor da relação que busca colocar a criança em contanto com seus 

pares e adultos; valor lúdico ao avaliar se os objetos possuem as qualidades para 

estimular a ação lúdica. 

Ao trabalhar com o lúdico na sala de aula o professor mediador deve 

preservar sempre a individualidade de cada aluno e trabalhar o lúdico de maneira 

interdisciplinar. Por isso a necessidade de inserir as atividades lúdicas e manter a 

relação entre os professores e educando de forma mais dinâmica, valorizando a 

criança como um sujeito participativo da aprendizagem, e não apenas um mero 

receptor de informações e conhecimento (DINELLO, 2007).  

O lúdico como recurso pedagógico, deve está presente na formação do 

educador, tendo a articulação entre a teoria e a prática. Mialaret (1991, apud Rau, 

2011) demonstra a ligação entre o ensino, a formação acadêmica  e a formação 

pedagógica do educador. Segundo o autor (1991, p. 12, apud Rau, 2011. p. 41), ―a 

prática na aula pode ser esclarecida pelos princípios teóricos e melhorada pelos 

resultados da investigação. A teoria pedagógica só pode erguer-se a partir de uma 

prática conhecida e refletida.‖ Consequentemente a importância da formação 

continuada para que os recursos pedagógicos na ludicidade estejam em sintonia 

com a metodologia do trabalho do professor, sendo necessário tal vivência, sempre 

levando em consideração a teoria da prática , para que se consiga sistematizar o 

conhecimento no processo de ensino-aprendizagem. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de que na 

etapa do Ensino Fundamental é de suma importância oportunizar as brincadeiras e 

os brinquedos como estratégias pedagógicas, pois é no brincar, em todas as fases 

da vida humana, possibilita a interação com o mundo externo e interno, formando 

conceitos, ideias, relações lógicas, socializando, absorvendo o indivíduo de acordo 

como seu ritmo e potencial. Logo o presente trabalho nos faz refletir, como 

educadores, sobre a importância do ato de brincar, logo contempla-se também no 

modo de pensar e agir do professor na sala de aula no Ensino Fundamental. 

Ao realizar os estudos que fundamentaram essa pesquisa, verificou-se que 

nessa etapa do processo de ensino aprendizagem é preciso oportunizar o jogo na 

sala de aula, desmitificando o mito que brincar é somente na Educação Infantil. O 

lúdico na criança de 6 anos é responsável pelo progresso do conhecimento através 

da criação e da invenção no processo de alfabetização e letramento. Sendo assim a 

verdadeira contribuição do jogo na a educação é oferecer aos alunos a oportunidade 

de ensinar a aprender. Uma criança autônoma com certeza se desenvolverá como 

um leitor ativo, um cidadão pensante. 

Por meio dos capítulos apresentados para aprofundamento do tema é 

possível mostrar a contribuição que essa pesquisa assume para com o papel do 

docente. Não se pode negar o importante papel do professor mediador, pois ele que 

ofertará o lúdico e suas ferramentas, por isso professor deve brincar e sentir prazer 

nesse ato. É de suma importância que nas formações dos educadores possam 

contribuir para formar um professor consciente sobre o lúdico.  No Ensino 

Fundamental o professor precisa participar ativamente para conhecer a sua 

realidade e adaptar materiais, quando necessário, permitindo que os próprios alunos 

também construção das regras dos jogos, consigam usar a criatividade e 

imaginação, pois fará a diferença no processo de alfabetização em todo o Ensino 

Fundamental. 

Os objetivos propostos no início da pesquisa delinearam o desenho final, 

sendo ele que o grande desafio é conseguir encontrar o equilíbrio nas utilizações de 

jogos, por isso a necessidade de momentos de estudos e capacitações para o 

professor alfabetizador. Garantir que aluno ao passa pela primeira etapa do Ensino 
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Fundamental seja uma criança motivada para aprendizagem, pois além do convívio 

social que às vezes não apropriado para seu letramento ele também encontra uma 

sala de aula na qual não considera e não respeita sua fase da vida. 

Dessa maneira o jogo permite criar novas situações, por vez surpreende o 

próprio educador. Através do lúdico o professor estará contribuindo para o 

desenvolvimento de uma criança criativa, que irá refletir na hora de criação de 

história, produções de texto e também nas interpretações. Ao utilizar lúdico como 

uma ferramenta em sala de aula no tocando nas dificuldades de aprendizagem 

permite que a criança pode ser trabalhada na individualidade ou em grupos e ela 

mesma poderá buscar respostas ou como uma ferramenta de avaliação, permitindo 

a busca de novas estratégias para um melhor aprendizado, que será mais 

significativo. 

Os alunos na fase de letramento e alfabetização precisam ter a oportunidade 

de momentos lúdicos, na qual a imaginação, o raciocínio, relação da brincadeira e 

conhecimento seja algo integrante no dia-a-dia. Através do lúdico é possível ampliar 

o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e de socialização. O ato de brincar é 

maneira pela qual a criança comunica consigo mesmo e com o mundo, ou seja, fator 

indispensável para o processo de letramento, fato este, é muito discutindo nos dias 

atuais. 

Dada à importância do assunto, torna-se necessário a pesquisa contínua de 

novas propostas de jogos e brincadeiras, dessa maneira o professor dará mais 

sentido e significado a prática escolar e também motivará o aluno ter gosto pela 

leitura e escrita e assim tanto a escola como o professor alfabetizador precisa 

compreender, valorizar e considerar o jogo como um aliado nesse processo de 

transição e utilizá-lo para o crescimento e desenvolvimento da aprendizagem na 

criança de 6 anos, na qual tragar grandes resultados por toda sua vida escolar. 
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