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RESUMO 
 

O artigo trata da temática do lúdico e alfabetização com foco no uso de jogos para aprendizagem 

significativa. A escolha do tema justifica-se a partir do contexto de que a alfabetização é muitas vezes 

conduzida por meio de práticas mecanizadas e rotineiras que se baseiam principalmente em livros 

didáticos. Porém, estudos apontam que a ação de brincar é a essência da criança e mecanismo de 

aprendizagem. E, sendo a alfabetização uma etapa em que as aprendizagens se agrupam e são 

complexas para o sujeito em formação, torna-se imprescindível compreender como a ludicidade 

favorece a alfabetização. Portanto, foi traçado como objetivo desse trabalho analisar a importância de 

tornar a alfabetização lúdica por meio de jogos. Para fundamentar esse estudo buscou-se pautar em 

vários teóricos como: BRANDÃO et al. (2009), KISHIMOTO (1993), KLEIMAN (2010), HORN 

(2004), BAUMGARTNER (2010), SOLÉ (2011) e outros. A metodologia utilizada foi pesquisa 

bibliográfica. Diante das leituras conclui-se que os teóricos têm um olhar favorável ao uso dos jogos 

para a alfabetização por considerarem que os jogos facilitam a aprendizagem dos alunos e tornam as 

atividades mais prazerosas e eficazes. 

 

Palavras-chave: Lúdico. Alfabetização. Aprendizagem. 

 

ABSTRACT 
 

The article deals with the theme of playfulness and literacy with a focus on the use of games for 

meaningful learning. The choice of the theme is justified from the context that literacy is often 

conducted through mechanized and routine practices that are based mainly on textbooks. However, 

studies show that the action of playing is the essence of the child and a learning mechanism. And, 

since literacy is a stage in which learning is grouped and complex for the subject in training, it is 

essential to understand how playfulness favors literacy. Therefore, the objective of this work was to 

analyze the importance of making literacy playful through games. To support this study, it was sought 

to be guided by several theorists such as: BRANDÃO et al. (2009), KISHIMOTO (1993), KLEIMAN 

(2010), HORN (2004), BAUMGARTNER (2010), SOLÉ (2011) and others. The methodology used 

was bibliographic research. In view of the readings, it can be concluded that theorists have a favorable 

view on the use of games for literacy, considering that games facilitate students' learning and make 

activities more enjoyable and effective. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A criança aprende desde o momento de seu nascimento através do ambiente ao seu redor, 

através das interações com seus familiares, seja vendo, sentindo, tocando, ouvindo, enfim, aprende de 

todas as formas por meio da sua vivência, suas práticas e suas ações. 

Cada sujeito começa a aprender antes mesmo de ir para escola. E todas as crianças 

compartilham como atividade principal o brincar. No entanto, a educação escolar funciona, muitas 

vezes, de forma mecânica e rotineira, principalmente quando professores focam apenas na exposição 

de conteúdos por meio do livro didático.  

Diversos estudos apontam que a essência da infância é o brincar, sendo esse um importante 

mecanismo de aprendizagem. A fase de alfabetização é uma importante etapa no desenvolvimento 

infantil, no qual ocorrem essas aprendizagens que são significativas para toda a vida da criança. 

Nesses termos, apesar do aprender ser algo natural do ser humano, essas aprendizagens que 

acontecem no contexto escolar são complexas para o sujeito em formação. Além disso, cada criança 

tem um ritmo de aprendizagem diferenciado, pois cada sujeito em alfabetização passa por um processo 

individual e único, embora compartilhem etapas semelhantes. Assim, se torna cada vez mais 

importante que as aulas nessa fase de alfabetização sigam uma dinâmica variável, reforçando as 

possibilidades de aprender dos alunos. 

Portanto, o presente trabalho com o tema o lúdico e a alfabetização, delimitado em “A 

alfabetização e o lúdico: criando jogos para uma aprendizagem significativa”, tem como objetivo 

analisar a importância das atividades lúdicas na alfabetização por meio da compreensão do conceito de 

lúdico e alfabetização, bem como da discussão do papel do professor nesse contexto e na criação de 

jogos.  

O trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica, ou seja, através da escolha 

e análise de materiais já publicados, sejam impressos ou online. A etapa de levantamento 

bibliográfico, análise, interpretação culminara na redação que compila os conhecimentos produzidos 

durante a pesquisa e estão expressos no desenvolvimento. 

O trabalho está desenvolvido em dois blocos. No primeiro capítulo é feita uma análise 

conceitual do termo lúdico e alfabetização. No segundo capítulo discute-se as contribuições do lúdico 

na alfabetização e sobre a criação de jogos de alfabetização pelo professor. 

A realização desse trabalho é uma etapa importante para a formação acadêmica e profissional. 

As aprendizagens adquiridas e, por vezes, revisadas, confirmam ideais de uma educação realmente 

significativa em que o trabalho docente transcorre em torno da aprendizagem dos alunos. Ideais esses 

que se constroem durante nossa formação inicial e que se revigoram nas formações seguintes. E isso é 

um passo que nos aproxima de uma prática pedagógica ideal. 
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2 O LÚDICO E A ALFABETIZAÇÃO 
 

2.1 Conceituando o lúdico 

 

O termo lúdico está relacionado aos termos jogos e brincadeiras. Aulete (2011), ao 

conceituar jogo, a partir de uma concepção mais ampla, cita-o como uma recreação individual 

ou em grupo, praticada como atividade mental ou física, seguindo regras ou não, sendo uma 

competição ou aposta que resulta em ganhador ou perdedor. 

Para Solé (2011), corroborando com Aulete (2011), o jogo se baseia em regras pré-

estabelecidas, enquanto a brincadeira é caracterizada pela espontaneidade, ou seja, sem regras 

predeterminadas. 

“Jogo: é a ação pela qual se estabelecem regras específicas, convencionadas antes de 

iniciar o jogo e que devem ser seguidas. Ele pode acontecer individualmente ou em grupo.” 

(BAUMGARTNER, 2010, p. 11). 

 

Brincadeira: é uma atividade agradável na qual o mundo real se mistura ao mundo 

imaginário. Não necessita ter um objeto de manipulação, como por exemplo, os 

brinquedos; e, não há regras, a criança inventa, constrói. Envolve a espontaneidade e 

a função de entreter, de distrair; ela é caracterizada pelo faz de conta. Exemplos de 

brincadeiras: cabra-cega, esconde-esconde, amarelinha, pega-pega. 

(BAUMGARTNER, 2010, p. 11). 

 

A brincadeira é conceituada como uma atividade de finalidade recreativa, ou seja, para 

o divertimento, sendo, portanto, com resultado para a distração, entretenimento, passatempo, 

simulação, representação de algo (AULETE, 2011). 

 

A compreensão de jogo está associada tanto ao objeto (brinquedo) quanto à 

brincadeira. É uma atividade mais estruturada e organizada por um sistema de regras 

mais explícitas. Uma característica importante do jogo é a sua utilização tanto por 

crianças quanto por adultos, enquanto que o brinquedo tem uma associação mais 

exclusiva com o mundo infantil. (ALMEIDA, 2012, p. 20). 
 

A perceptível relação semântica entre os termos lúdico e jogo é descrita 

etimologicamente por Alves e Bianchin (2010), que ressaltam que o termo lúdico e jogo têm a 

mesma origem semântica e vêm de uma mesma língua, que no caso é a língua latina, de onde 

o termo ludus tem seu significado descrito como jogo, por vez, descrito como brincar e 

produzir movimentos livres para diversão.  

Quanto ao termo jogo, descrito por Antunes (2003 apud NEVES, 2009): 
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A palavra jogo provém de jocu, substantivo masculino de origem latina que significa 

gracejo. Em seu sentido etimológico, portanto, expressa um divertimento, 

brincadeira, passatempo sujeito a regras que devem ser observadas quando se joga. 

Significa também balanço, oscilação, astúcia, ardil, manobra. (ANTUNES, 2003 

apud NEVES, 2009, p. 40). 

 

A brincadeira é um espaço de interações sociais infantis, ou seja, é um espaço 

geográfico e mental/representativo em que as crianças interagem umas com as outras. É um 

momento em que a interação se transforma em construção cultural e social, pois suas ações 

lúdicas representam suas percepções de vida (WAJSKOP, 2001 apud SERAFIM, 2010). 

A atividade lúdica é a brincadeira ou jogo que se caracteriza como meio da promoção 

da interatividade, na qual é mais importante a forma de conduzir, vivenciar e as motivações 

para a realização do que o tipo de atividade (ALBARELI, 2011). 

 

O brincar é, portanto, uma atividade natural, espontânea e necessária para a criança, 

constituindo-se por isso, em peça importantíssima na sua formação. Seu papel 

transcende o mero controle de habilidades. É muito mais abrangente. Sua 

importância é notável, já que através dessas atividades a criança constrói seu próprio 

mundo. (SANTOS, 1995, p. 32). 
 

Conforme Borba (2007), a brincadeira é produto cultural, ou seja, as diversas 

brincadeiras são um conjunto de atividades lúdicas culturalmente herdadas, adaptadas ou 

modificadas ao longo do tempo, cujas características de cada tempo cronológico podem 

promover tais variações. 

A atividade lúdica é uma forma de linguagem, de comunicação e de expressão. Mas, 

essas não acontecem conscientemente ou de modo direto, pois não é o objetivo da criança 

desenvolver uma linguagem, se comunicar ou se expressar na sua ação lúdica de brincar ou 

jogar. Assim, a atividade lúdica tem significância também naquilo que expõe indiretamente. 

Sendo, portanto, possível considerá-la uma atividade importante na qual a criança se expressa 

de diferentes modos a partir de suas vivências. 

De acordo com Porto et al. (2008),  

 

A brincadeira é uma forma privilegiada de aprendizagem. Na medida em que vão 

crescendo, as crianças trazem para suas brincadeiras o que veem, escutam, observam 

e experimentam. Estas ficam ainda mais interessantes quando os diversos 

conhecimentos a que tiveram acesso podem ser combinados. Nessas combinações, 

muitas vezes inusitadas aos olhos dos adultos, as crianças revelam suas visões de 

mundo, suas descobertas. (PORTO et al., 2008, p. 4). 

 

Tanto o jogo quanto a brincadeira podem ser também conceituados como instrumentos 

pedagógicos quando se trata do contexto escolar, exatamente por expressarem características 
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infantis relevantes para o desenvolvimento das crianças, como a afetividade, emoções, 

cognição, fantasias. 

Para Lima (2013), o brincar é uma forma de aprender, pois o homem está sempre 

buscando novos meios para aprender e, é na infância que a aprendizagem acontece de modo 

mais concentrado e intermediado pelo prazer da atividade. Conforme Amarilha (1997 apud 

LIMA, 2013), o lúdico faz parte da personalidade do ser humano. 

 

Toda criança aprende a brincar desde os primeiros anos de vida, precisando de 

alguém disponível para brincar em conjunto, além de ensiná-la a brincar. Neste 

sentido, tem-se uma relação estreita entre o brincar e o aprender, ou seja, se o 

brincar pode fazer parte da aprendizagem não sendo somente lazer. Infere-se que o 

brincar, no contexto educacional, proporciona não somente um meio real de 

aprendizagem, como também permite que os educadores possam aprender sobre as 

crianças e suas necessidades. Criar condições para a brincadeira é uma ação que está 

cada vez mais presente no núcleo escolar e não somente em espaços restritos fora da 

escola. (LIMA, 2013, p. 21). 

 

Kishimoto (1993) também estabelece a relação do lúdico com a aprendizagem, pois 

considera que a criança vai aprendendo enquanto brinca. Além disso, que a criança é 

impulsionada a brincar pelo prazer que essa atividade representa. 

Logo, o lúdico é uma forma de aprender prazerosa. “As atividades lúdicas podem ser 

interpretadas como qualquer ação ou atividade que tenham como objetivo produzir prazer e 

divertimento ao praticante no momento de sua execução” (LIMA, 2013, p. 33). 

Dessa forma, pode-se considerar o lúdico como um caminho para a aprendizagem e o 

desenvolvimento infantil, mais especialmente na fase da alfabetização escolar, em que a 

criança tem diversas aprendizagens conjuntas. 

 

2.2 Conceituando a alfabetização 

 

O termo alfabetização significa “ação de alfabetizar”, que, por vez, é “ensinar a ler; 

dar instrução primária; aprender a ler por si mesmo” (FERREIRA, 1999 apud JUNG, 2012, p. 

68). 

Conforme Jung (2012), a alfabetização é costumeiramente relacionada ao alfabeto, 

ensino e escrita. A autora explicita que é pelo fato de o processo de alfabetização acontecer 

em torno do alfabeto. “Na verdade, o surgimento do alfabeto exigiu que se desenvolvessem 

estratégias de ensino e de aprendizagem, a fim de que se possa conhecer este sistema de 

escrita”. (JUNG, 2012, p. 68). 

Dessa forma é que alfabetização é o ensino da escrita e da leitura do alfabeto, 



9 
 

primariamente. Embora se saiba, a partir de concepções pedagógicas atualizadas, que 

alfabetizar, decodificar e codificar a língua escrita representa apenas uma etapa da 

aprendizagem e do desenvolvimento infantil. 

Nessa concepção primária, “alfabetizar é ensinar a ler e a escrever [...] o ponto 

principal do trabalho é ensinar o aluno a decifrar a escrita e, em seguida, a aplicar esse 

conhecimento para produzir sua própria escrita”. (CAGLIARI, 1999 apud JUNG, 2012, p. 

70). 

Soares (2010) também atribui à alfabetização a ação de ensinar a criança a codificar e 

decodificar o sistema de escrita, por ser algo convencionado e para o qual ela não nasce 

pronta para isso, como acontece com a linguagem oral, aprendida naturalmente com o 

convívio social. 

Jung (2012) explica que o termo alfabetização é uma junção dos termos alfabetizar e 

ação, sendo possível caracterizá-lo como: 

 

[...] um processo amplo e complexo, pois abrange e inclui aspectos linguísticos, 

psicolinguísticos, sociolinguísticos etc. É, conforme Soares (2008, p. 21), um 

“fenômeno de múltiplas facetas”. Além de um código a ser aprendido, existe quem 

aprende e seu contexto de vida, seus modos de falar, de viver, de construir o seu 

mundo. (JUNG, 2012, p. 71). 

 

Isso significa que o contexto de vida da criança influencia no seu processo de 

alfabetização. À exemplo, se a criança provém de uma família em que a escrita e a leitura 

fazem parte de suas atividades rotineiras, é possível que tenha mais facilidade em se 

alfabetizar. 

É preciso destacar, porém, como já citado, que a alfabetização não é uma etapa que se 

resume ao ensino da leitura e da escrita apenas pela ação do decifrar o que está escrito ou 

conseguir escrever. As crianças em fase de alfabetização, da Educação Infantil ao 2º ano do 

Ensino Fundamental, como prevê a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, devem 

também ser letradas, ou seja, a alfabetização deve proporcionar aprendizagens de tenham 

valias sociais. E isso podemos considerar que ocorre quando o que se aprende transforma-se 

em práticas sociais válidas e transformadoras. 

Estudos e teorias recentes, como a Psicogênese da Língua Escrita, trataram de dar luz 

ao processo de aprendizagem das crianças quanto à língua escrita, ou seja, demonstraram que 

elas não aprendiam apenas ouvindo e repetindo o que um adulto (professor) falava, fossem as 

vogais, o alfabeto, as sílabas ou frases feitas. Ao contrário, que participam do processo de 

modo ativo e construtivo, empregando hipóteses, construindo e descontruindo pensamentos e 
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ações para ler e para escrever. 

Jung (2012) aponta que a alfabetização tomou novos rumos com as contribuições da 

teoria da Psicogênese de autoria de Emilia Ferreiro (1936 - ), pois deslocou o foco do ensinar 

para a aprendizagem da criança, ou seja, como ela aprendia a partir de suas próprias 

capacidades. 

Além disso, as concepções de alfabetização substituíram os métodos de alfabetização 

(técnicas de alfabetizar), as quais Soares (2008) conceitua como concepções de alfabetização:  

 

[...] um meio de democratização da cultura, como oportunidade de reflexão sobre o 

mundo e a posição e lugar do homem [...] um ato de reflexão, de criação, de 

conscientização, de libertação [...] algo que transforma as relações sociais em que se 

alfabetiza: o alfabetizando considerado não como aluno, mas como participante de 

um grupo; o alfabetizador considerado não como professor, mas como coordenador 

de debates; a interação entre coordenador e participantes, o diálogo. (SOARES, 

2008 apud JUNG, 2012, p. 106). 

 

É nesse contexto que a alfabetização está diretamente associada ao letramento, que 

Soares (1988 apud FRADE, 2007, p. 31) descreve como: “estado ou condição de quem não 

apenas sabe ler e escrever, mas cultiva as práticas sociais que usam a escrita”. 

Para Frade (2007), ler e escrever foram inseridos em um contexto de aprendizagens 

mais amplas, que, embora ainda sejam um dos aspectos principais no letramento, não é mais o 

foco como era na alfabetização antigamente. Pois, o ler e escrever passaram a ser pensados 

como ferramentas para o desenvolvimento de um modo de pensar o mundo através da escrita, 

através da cultura, de atitudes, disposições e comportamentos. É necessário uso da leitura e 

escrita em situações sociais. 

Não é possível separar a alfabetização do letramento. Como afirma Jung (2012, p. 

139), “são indissociáveis”, por fazerem parte um do outro, por serem complementares e 

interdependentes. 

 

A alfabetização é uma prática de letramento que pode envolver diferentes estratégias 

(reconhecimento global da palavra, reconhecimento de sílabas, leitura em voz alta, 

leitura silenciosa), diversos gêneros (cartilhas, exercícios, imagens, notícias, relatos, 

contos, verbetes, famílias de palavras), diferentes tecnologias (lápis, caneta, papel, 

quadro negro, giz, lousa branca, pincel atômico, livro, tela e teclado). (KLEIMAN, 

2010, p. 378-379). 

 

Também não se pode pensar que alfabetizar é letrar ou que letrar é alfabetizar. Como 

citado, são complementares e interdependentes. Mas, Kleiman (2005) esclarece: 
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A alfabetização [...] tem características específicas, diferentes das do letramento, 

mas é parte integrante dele. Como prática escolar, ela é essencial: todos – crianças, 

jovens ou adultos – precisam ser alfabetizados para poder participar, de forma 

autônoma, das muitas práticas de letramento de diferentes instituições. (KLEIMAN, 

2005, p. 16). 

 

A alfabetização contribui com o letramento, torna o indivíduo mais capaz de ser 

letrado munindo-o de capacidades consideradas essenciais para participar das práticas sociais, 

reforçando suas capacidades relacionadas à leitura, escrita, interpretação e criticidade. E 

enquanto executa as práticas de letramento, amplia suas capacidades de se alfabetizar, estando 

em fase de alfabetização. 



12 
 

3 O LÚDICO E O PROFESSOR 

 

3.1 Contribuições do lúdico na aprendizagem de alfabetização 

 

Dada a importante compreensão do conceito de lúdico, bem como das semelhanças e 

diferenças conceituais entre brincadeira e jogo explanados nesse trabalho, torna-se 

indiscutível esclarecer o nível de importância e participação do lúdico na aprendizagem 

escolar, principalmente no contexto da alfabetização. 

Para Miranda (1995), 

 

O jogo em si não possui poder mágico para transformar uma aula ou uma atividade 

desinteressante por si mesma em algo mirabolante. Por meio do lúdico ele pode, 

sim, trazer à execução daquela atividade e aplicar uma sugestão externa visando 

dinamizar o desenvolvimento daquela tarefa. A contribuição que o jogo oferece 

permite a socialização (uma vez que a criança vai progressivamente abandonando os 

jogos individuais e preferindo espontaneamente os coletivos); exercita o intelecto, 

quando trabalha com a observação, a atenção, a memória, a imaginação, o 

vocabulário, etc.; desenvolve as aptidões, as qualidades físicas intelectuais e morais; 

ensina o esforço, o respeito mútuo, o acato as regras; estimula a criatividade (por 

meio delas tornamo-nos mais sensíveis aos problemas do nosso meio identificando-

os e resolvendo-os com mais agilidade. As pessoas criativas pensam com mais 

fluência). O jogo serve como forma de treinamento ou estágio visando à inserção no 

corpo social. (MIRANDA, 1995, p. 20). 
 

Pode-se compreender que o jogo é pensado pelo autor como uma estratégia lúdica para 

a aula, o que justifica sua afirmação de que o jogo não é capaz de transformar uma aula chata 

em algo extremamente interessante. Mesmo que em meio a essa aula tenha algo dinâmico 

como um jogo, a atividade lúdica não será a aula por completo. Miranda (1995) também 

ressalta que o uso de jogos na aula, além de dinamizar a tarefa, facilita a socialização, 

desenvolve as capacidades cognitivas, físicas, morais e sociais. 

Para Silveira e Barone (1998), os jogos são importantes em vários aspectos para a 

aprendizagem infantil, dos quais citam a construção da autoconfiança e da motivação. Os 

jogos, 

 

[...] podem ser empregados em uma variedade de propósitos dentro do contexto de 

aprendizado. Um dos usos básicos e muito importante é a possibilidade de construir-

se a autoconfiança. Outro é o incremento da motivação. [...] um método eficaz que 

possibilita uma prática significativa daquilo que está sendo aprendido. Até mesmo o 

mais simplório dos jogos pode ser empregado para proporcionar informações 

factuais e praticar habilidades, conferindo destreza e competência (SILVEIRA; 

BARONE, 1998, p. 2). 
 

Sabe-se que a autoconfiança está relacionada a capacidade de interação com os outros, 
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ou seja, da socialização. Sendo, portanto, uma das capacidades instigadas pelo lúdico, a 

socialização transforma e constrói a afetividade, outro aspecto extremamente importante para 

o convívio em sociedade. 

 

As contribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento integral indicam que 

elas contribuem poderosamente no desenvolvimento global da criança e que todas as 

dimensões estão intrinsecamente vinculadas: a inteligência, a afetividade, a 

motricidade e a sociabilidade são inseparáveis, sendo a afetividade a que constitui a 

energia necessária para a progressão psíquica, moral, intelectual e motriz da criança. 

(NEGRINE, 1994, p. 19). 
 

Dessa forma, é possível considerar que as atividades lúdicas têm uma relação 

significativa com o desenvolvimento da criança. Na medida em que favorece a afetividade, 

desperta o desenvolvimento psíquico, constrói valores morais, favorece o desenvolvimento 

cognitivo e a motricidade. 

Segundo Horn (2004, p. 71), “O brinquedo satisfaz as necessidades básicas de 

aprendizagens das crianças, como, por exemplo, as de escolher, imitar, dominar, adquirir 

competências, enfim de ser ativo em um ambiente seguro, o qual encoraje e consolide o 

desenvolvimento de normas e valores sociais.” 

O brinquedo, instrumento da brincadeira infantil, portanto, tem um papel favorável 

quanto a aprendizagem e desenvolvimento. Esses instrumentos são utilizados pelas crianças 

de forma intuitiva, imaginária, abstrata e também de forma concreta. Isso significa que elas 

podem utilizar o brinquedo de diferentes modos e para diferentes fins. Em qualquer dos casos, 

seu uso resultará em desenvolvimento. 

 

Brincando a criança se relaciona, experimenta, investiga e amplia seus 

conhecimentos sobre si mesma e sobre o mundo que está ao seu redor. Através da 

brincadeira podemos saber como as crianças veem o mundo e como gostariam que 

fosse, expressando a forma como pensam, organizam e entendem esse mundo. Isso 

acontece porque, quando brinca, a criança cria uma situação imaginária que surge a 

partir do conhecimento que possui do mundo em que os adultos agem e no qual 

precisa aprender a viver. (FANTIN, 2000, p. 53). 
 

 Logo, a brincadeira assume um papel considerável para a escola e família, pois a 

criança reflete aquilo que sabe e vivencia nas suas brincadeiras. É possível ainda perceber o 

nível de imaginação da criança, pois ele emprega diferentes significados para os objetos 

usados na brincadeira e até nas diferentes brincadeiras que faz. 

 

Para a criança nada é mais importante do que os brinquedos, pois estes 

proporcionam um mundo do tamanho de sua imaginação. Para que uma criança se 
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torne um adulto saudável e bem ajustado é necessário que seu corpo esteja 

constantemente ativo, sua mente alerta e curiosa, seu ambiente dotado de materiais 

atrativos e sua inter-relação com as outras pessoas se efetive de modo natural e 

efetivamente bem estruturado. (SANTOS; CRUZ, 2010, p. 68). 
 

Assim, a imaginação que a criança executa nas suas brincadeiras é capaz de auxiliar 

no seu desenvolvimento e a prepara para a vida adulta, como afirma Piaget (1971, p. 33), “o 

desenvolvimento da criança ocorre a partir do lúdico. Ela precisa brincar para crescer e 

precisa jogar como forma de se equilibrar no mundo”. 

Conforme Kishimoto (1993), 

 

Brincando [...] as crianças aprendem [...] a cooperar com os companheiros[...], a 

obedecer as regras do jogo[...], a respeitar os direitos dos outros[...], a acatar a 

autoridade[...], a assumir responsabilidades, a aceitar penalidades que lhe são 

impostas[...], a dar oportunidades aos demais[...], enfim, a viver em sociedade. 

(KISHIMOTO, 1993, p. 110). 
 

É nesse sentido que as brincadeiras e os jogos contribuem para preparar a criança para 

a vida adulta, pois são tarefas construtivas para a dinâmica social, o que se justifica ainda 

mais pelo fato do homem ser naturalmente um ser coletivo. 

 

A ludicidade amplia o processo de ensino e aprendizagem, tanto no 

desenvolvimento psicomotor, ou seja, no desenvolvimento da motricidade fina e 

ampla, e no desenvolvimento de habilidades do pensamento, como a interpretação, a 

imaginação, a criatividade, a tomada de decisão, a obtenção e organização de dados, 

o levantamento de hipóteses e a aplicação dos fatos e dos princípios às novas 

situações que, por sua vez, acontecem quando jogamos, quando obedecemos regras, 

quando vivenciamos conflitos numa competição, entre outros (CAMPOS, 2006). 

Além disso, o jogo também é reconhecido como meio para fornecer à criança um 

ambiente agradável, motivador, planejado e enriquecido, que possibilita a 

aprendizagem de várias habilidades, trabalhando também o seu desenvolvimento 

dentro e fora da sala de aula. (BAUMGARTNER, 2010, p. 12). 

 

A autora acrescenta que o lúdico é indispensável para que a criança cresça com saúde 

física, emocional, intelectual, para desenvolver a linguagem, pensamento, socialização, 

capacidade de tomar iniciativa, ter autoestima. 

Dessa forma, podemos compreender que o lúdico, através dos jogos e das 

brincadeiras, proporciona desenvolvimento integral, auxiliando a escola e a família na 

preparação para a criança ser um cidadão capaz de superar desafios e com capacidade de 

contribuir ativa e efetivamente na construção do mundo. 

Para isso, a escola é um espaço essencial, como afirmam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013), ao citar: 
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A escola de Educação Básica é espaço coletivo de convívio, onde são privilegiadas 

trocas, acolhimento e aconchego para garantir o bem-estar de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos, no relacionamento entre si e com as demais pessoas. É uma 

instância em que se aprende a valorizar a riqueza das raízes culturais próprias das 

diferentes regiões do país que, juntas, foram a Nação. (BRASIL, 2013, p. 25). 

 

Portanto, torna-se importante que os professores sejam agentes desse contexto tão 

propício ao desenvolvimento dos seus alunos recorrendo aos mais diversos recursos para que 

as aprendizagens possam ser adquiridas através da ludicidade. 

 

3.2 O papel do professor e a criação de jogos de alfabetização 

 

As diversas habilidades e capacidades alcançáveis através das atividades lúdicas, 

sejam através dos jogos ou brincadeiras, justificam a necessidade de um esforço de qualquer 

docente, principalmente daqueles que lecionam em turmas de alfabetização, cujas 

aprendizagens são complexas e representam um esforço mental contínuo das crianças para 

dominarem a linguagem escrita. 

 

A ludicidade pode ser praticada com alunos de todas as idades, pois faz parte do 

desenvolvimento humano, porém, em função dos video games e celulares as 

crianças estão perdendo sua capacidade de brincar, assim, quando o profissional [...] 

trabalha por meio de atividades lúdicas, ele estimula certos tipos de aprendizagens 

que, segundo Kishimoto (2011), desde que mantidas as condições para a expressão 

do jogo enquanto ação intencional da criança para brincar, o educador está 

potencializando situações de aprendizagem. (BARBOSA et al., 2015, p. 130). 

 

Dessa forma, a autora destaca que a infância em tempos atuais estão se afastando das 

atividades que promovem a saúde física e a interatividade em larga escala para atividades 

mais individuais e tecnológicas, cuja movimentação corpórea é mínima. 

Em geral, o que a autora afirma acontece principalmente no contexto familiar, pois o 

passatempo em casa tem sido cada vez mais direcionado ao ambiente interno da residência, o 

que desfavorece as brincadeiras tradicionais da infância. 

Logo, a escola se fortalece como ambiente mais propício às práticas lúdicas mais 

saudáveis e interativas. No ambiente escolar, as crianças têm mais oportunidades de interagir 

com as outras. É um ambiente seguro e vigilante, algo que nem sempre é possível na rua. 

Assim, as brincadeiras com os colegas, seja no pátio ou na sala de aula, tomam proporções 

importantes para o desenvolvimento. 

Depende do professor o bom andamento das atividades lúdicas, pois ele é o 

profissional habilitado para mediar a brincadeira e o jogo com o conhecimento. O professor 
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deve sempre buscar se aproximar do contexto lúdico infantil e permitir que as crianças 

manifestem suas ideias, sentimentos e imaginação (OLIVEIRA, 2014). 

Também cabe ao professor mesclar essas atividades lúdicas entre o que é tecnológico 

e tradicional, pois em ambos os casos é possível haver o desenvolvimento de habilidades que 

favorecem o desenvolvimento. É importante, portanto, usar jogos digitais e manuais, brincar 

do modo antigo e permitir-se conhecer novas brincadeiras ou formas de brincar, lembrando 

que as crianças costumam modificar as brincadeiras, pois é uma questão cultural. 

Há jogos que são facilmente executáveis na sala de aula, a exemplo o xadrez. É um 

jogo de regras que não necessita ter recursos elevados para isso, podendo ser facilmente 

criado o tabuleiro e as peças. Leontiev (1988 apud BRANDÃO et al., 2009) destaca que as 

regras do xadrez são atreladas “à construção de um mundo imaginário”: 

 

[...] os jogadores movem as peças respeitando um conjunto de regras que são 

“justificadas” pelo status social criado para cada uma delas. Assim, é construída 

uma história de guerra, em que participam a rainha, o rei, bispos, peões, cavalos, ou 

seja, há, subjacente às regras, um mundo imaginário. (BRANDÃO et al., 2009, p. 

11). 

  

As atividades lúdicas que mais favorecem o trabalho docente voltado para o processo 

de alfabetização são os jogos. As tecnologias permitem uma variedade de atividades 

alcançáveis através da internet, podendo condicionar a criança a aprender desde as vogais até 

a leitura e interpretação de texto, ou até a produção textual de modo mais dinâmico. No 

entanto, como foi ressaltado, as tecnologias favorecem bem melhor uma atuação mais 

unilateral da criança, sendo que é preciso atividades mais coletivas, pois a construção do 

conhecimento é mais propícia quando há mútuos compartilhamentos de ideias. 

É promissor que o profissional use a criatividade e possa criar atividades a partir de 

outras para que as crianças possam aprender e interagir no grupo. Nisso, Kishimoto et al. 

(2011) sugere algumas atividades: 

 

Os jogos e materiais destinados ao letramento permeiam as práticas pedagógicas: 

crachás de nomes, bingo (letras do nome, letras, letra inicial das palavras, objetos de 

cozinha, números), jogo de linguagem – chamado bate-bate alfabeto – em que letras 

formam pares (minúsculas/maiúsculas, imprensa/cursiva), percurso do alfabeto, loto 

para leitura, jogo do alfabeto no pátio, desafio das figuras (escrita com letras 

móveis), uso do normógrafo (letras vazadas), desenho e escrita com giz no pátio, 

blocos lógicos, dominó, uno, jogos de cartas, parlendas, jogo de percurso, jogo do 

número no pátio, jogos de palitos, entre outros. (KISHIMOTO et al., 2011, p. 197). 
 

Essas não são atividades que exigem grandes esforços do professor, nem no 
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planejamento, nem na execução, mas que garantem dinamizar um pouco o processo de 

alfabetização. Como mencionado, às vezes, a simples mudança de ambiente pode significar 

ludicidade para a criança. 

Ensinar as crianças a juntar as sílabas através do quadro negro, onde a professora 

escreve as letras da seguinte forma (B + A = BA; B + E = BE), as lê e faz os alunos repetirem 

deve ser uma prática do passado, ou pelo menos deveria. 

Para mudar esse contexto retrógrado da educação escolar, deve-se ser um professor 

inovador, pesquisador e criativo para confeccionar jogos de alfabetização que trabalhe os 

temas de maneira divertida, interativa e dinâmica. 

O manual didático “Jogos de alfabetização” cita as seguintes atividades: bingo dos 

sons iniciais; caça-rimas; dado sonoro; trinca mágica; batalha de palavras; mais uma; troca 

letras; bingo da letra inicial; palavra dentro de palavra; quem escreve sou eu. Trata-se de uma 

coletânea de jogos de alfabetização que garantem dinamizar as didáticas, auxiliar o trabalho 

do professor de ensinar e facilitar a aprendizagem dos alunos (BRANDÃO et al., 2009). 

Os organizadores do manual destacam que a obra leva até o professor a pretensão de 

socializar modelos que possam servir de base para instigá-los a produzir seus próprios jogos 

conforme as necessidades de aprendizagens de seus alunos (BRANDÃO et al., 2009). 

Conforme classificação de Leal et al. (2005), os jogos de alfabetização se classificam 

em três blocos: atividades de análise fonológica sem correspondência com a escrita; 

atividades que induzem a reflexão das correspondências grafofônicas (grafia e som) e 

atividades que sistematizam as correspondências grafofônicas (BRANDÃO et al., 2009). 

Para exemplificar, destacamos que no primeiro bloco se enquadram o Bingo dos sons 

iniciais, Caça-rimas e Dado sonoro. Essas atividades objetivam que os alunos possam 

compreender e aprender a escrever refletindo sobre os sons e significados das palavras. Além 

de compreender que existem unidades menores para formas as palavras, exploram os sons 

iniciais, desenvolvendo consciência fonológica, explorando e comparando sons para perceber 

a dinâmica de sons iguais em palavras diferentes. Também podem aprender a segmentar, 

quantificar e identificar sílabas (BRANDÃO et al., 2009). 

Ainda que o professor tenha disponível essa coletânea ou confeccione a sua coleção de 

jogos de alfabetização, Brandão et al. (2009) destaca que o jogo não ensina sozinho, é preciso 

que o professor esteja atento e execute seu trabalho durante a execução da tarefa. 

 

[...] cabe ao professor, sempre que necessário e possível, mediar as soluções e 

verbalizações das crianças, durante o jogo. Pequenas intervenções, formuladas sob a 

forma de perguntas (“por exemplo, o que a palavra casa e a palavra cavalo têm de 
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parecido no começo?”) ou ajudas bem pontuais (“conte novamente com os dedinhos 

quantos pedaços você pronunciou na palavra borboleta”) servem de suporte para o 

aluno potencializar sua capacidade de reflexão e resolver corretamente o jogo. 

(BRANDÃO et al., 2009, p. 26). 

 

Nesse momento descrito pela autora é que a aprendizagem do aluno acontece. Ao 

intervir, o professor condiciona o aluno a extrair aprendizagem da atividade que está 

realizando. Caso contrário, prevalecerá na máxima o caráter do divertimento para a criança. 

Lopes (2012) destaca que a confecção de um jogo de memória, em que os alunos são 

direcionados pelo professor a criarem fichas de palavras com imagem e nome, é uma 

atividade em que as crianças podem comparar suas produções com as dos outros e construir 

conhecimentos sobre o sistema alfabético. 

Ao relatar uma proposta, Leite (2012) expõe que a turma pode escolher um tema 

[animais]; as crianças escrevem o nome dos animais que conhecem em fichas que serão 

comparadas com seus pares já escritos. No momento da escrita, a coletividade e a intervenção 

do professor devem acontecer de modo construtivo. As diferenças que surgirem devem ser 

alvos de reflexão para consolidar a aprendizagem. Então, faz-se as alterações necessárias; 

seguida de uma revisão coletiva para, enfim, usarem o material. 

Há muitas ideias e tutoriais na internet que podem auxiliar os professores na confecção 

de jogos de alfabetização. Então, é preciso que esses profissionais pesquisem e se 

prontifiquem a fazer com que seus alunos possam usufruir de um ensino dinâmico que se 

baseia no universo lúdico. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa bibliográfica empregada no trabalho para fazer a análise da importância do 

lúdico para alfabetização e do papel do professor relacionado ao lúdico, concluiu, através das 

contribuições dos autores, que o uso dos jogos facilita a aprendizagem dos alunos e permite a 

realização de atividades mais prazerosas e eficazes para os alunos, considerando que aprender 

brincando é um direito da criança, pois faz parte de seu universo. É brincando que ela faz uso 

daquilo que já sabe em prol do que precisa e quer assimilar. 

Lúdico está relacionado ao jogar/brincar com jogos e brincadeiras. Os jogos se 

diferenciam das brincadeiras por serem mais restritivo, ou seja, possuirem regras 

determinadas que visam manter uma competição justa, enquanto a brincadeira é livre e 

espontânea. Além disso, o jogo não têm uma faixa etária própria, crianças e adultos costumam 

utilizar jogos, enquanto a brincadeira é uma atividade tipicamente infantil.  

Ambos podem ser realizadas individual ou coletivamente e, principalmente, se 

caracterizam pelo divertimento e pelo prazer que produzem na sua realização. Acrescenta-se a 

isso o fato de que os jogos e as brincadeiras promovem a interatividade e que podem ser 

considerados como instrumentos pedagógicos no contexto escolar. 

Esse conceito de recurso pedagógico se deve ao fato de que as atividades lúdicas se 

convertem em aprendizagem, principalmente para as crianças em fase de alfabetização, na 

qual diversas aprendizagens se concentram. 

A alfabetização é a fase escolar em que as crianças aprendem a ler e a escrever, 

dominam a linguagem escrita e, a partir disso, evoluem para o uso desse conhecimento e 

habilidades para o uso social, fazendo com que a alfabetização seja transformada em práticas 

social válidas e transformadoras. 

A alfabetização é um processo amplo e completo, mas, principalmente, é um processo 

de autoria do aluno. Decifrar a língua escrita acontece por meio do emprego de hipóteses, 

pensamentos e ações de escrita e leitura que vão evoluindo através dos questionamentos que o 

aluno faz. Então, a alfabetização faz do aluno um sujeito ativo e construtivo da própria 

aprendizagem. 

O lúdico é importante no contexto escolar e na vida da criança por várias razões: 

dinamiza as tarefas escolaras; facilita a socialização e interatividade; desenvolve capacidades 

cognitivas, físicas, morais e sociais; favorece a autoconfiança, autoestima e a afetividade; 

promove a motivação para aprender; constrói valores morais, desenvolve a motricidade, a 

linguagem e a criatividade por meio do emprego da fantasia; faz com que a criança aprenda 
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sobre si mesma e sobre o mundo ao seu redor. 

Na escola, o lúdico permite que a criança possa expressar pensamentos e situações 

vivênciadas, ao mesmo tempo em que é possível perceber o que precisa aprender. A criança 

brinca para aprender e se desenvolver. 

Portanto, as atividades lúdicas promovem o desenvolvimento integral das crianças e 

preparam a criança para atual na sociedade, podendo ser capaz de superar desafios e 

contribuir ativamente na construção do mundo. 

A escola, enquanto espaço coletivo, torna-se um local importante para as práticas 

lúdicas e o professor em agente do lúdico infantil, assumindo o papel de fazer a mediação 

entre a ludicidade e a aprendizagem. 

O professor deve utilizar muitos jogos, pois essa atividade lúdica é a que é mais 

favorável ao processo de alfabetização por haver mais possibilidades. Tanto há diversas 

opções de jogos de alfabetização digitais como manuais e a possibilidade de criar outros é 

ainda mais diversificada. Nesse contexto, o professor deve ser criativo e, essencialmente, 

pesquisador, características que facilitam na tarefa de confeccionar jogos. 

A confecção de jogos de alfabetização pelo professor se sobressai porque tem mais 

possibilidades de ser direcionada a necessidade dos alunos. Se a turma tem dificuldade em 

juntar as sílabas, o professor pode e deve criar vários jogos que executem essa tarefa, com 

diferentes materiais. Isso dinamiza a aprendizagem e facilita a abordagem das dificuldades 

dos alunos e, principalmente, amplia as possibilidades deles aprenderem. 

Além de confeccionar os jogos de alfabetização, o professor deve fazer intervenções 

durante a execução da tarefa. Esse momento é o que o aluno consolida a aprendizagem, pois o 

professor o direciona por meio de perguntas que o instigam a pensar e refletir de modo a 

solucionar problemas que dificultavam o entendimento. 

Assim como a aprendizagem é um processo infindável, a presente pesquisa não atinge 

o limiar de possibilidades exploratórias do conteúdo abordado, considerando que a educação 

segue tendências educacionais que evolui de tempos em tempos. Assim, a pesquisa se torna 

um instrumento a mais para contribuir com outras pesquisas que possam se aprofundar ainda 

mais nesse contexto. 
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