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FORTALEZA, 31 DE AGOSTO DE 2020 

SILVA, Leidiane Lima & DUTRA, Giselle: O LÚDICO COMO FACILITADOR NO 

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO. 

Maria Leidiane Lima da Silva¹ 

Giselle Bezerra Mesquita Dutra ² 

RESUMO 

Este artigo tem por finalidade verificar o lúdico como instrumento no processo de ensino e 

aprendizagem nas séries iniciais. Sabemos que, através das brincadeiras e jogos, as crianças 

desenvolvem saberes, lidam com diferentes sentimentos e descobrem como conviver e 

cooperar em grupo (SANTOS 1999). Diante dessas características, convém também 

questionar, se o lúdico vem sendo trabalhado de forma consciente na escola e se os 

professores fazem uso desse instrumento de forma reflexiva, não apenas como uma 

brincadeira sem finalidade. Buscando averiguar esta pesquisa tem uma abordagem 

qualitativa, fazendo uso de pesquisa bibliográfica e observações de campo. A pesquisa de 

campo foi realizada em uma Escola Municipal, situada no bairro Jardim das Oliveiras. A 

escolha desse tema se deu por ser uma escola que adota, em sua metodologia, o uso de jogos 

pedagógicos e brinquedos para compor seu planejamento, a fim de estimular a participação 

das crianças na construção de sua aprendizagem e cidadania. Como instrumento de coleta, 

pesquisas, entrevistas, cedidas pelas professoras que atuam nessa instituição. Ao realizar esta 

pesquisa, concluímos que a escola e os professores dão de fato importância ao ato de brincar 

e utilizam o lúdico em suas aulas, oferecendo espaços e materiais adequados, que promovem 

a aprendizagem das crianças de forma significativa, embora sintam falta de maior 

capacitação, para que possam exercer de forma mais consciente a sua prática.  

Palavras-Chave: Lúdico. Alfabetização. Prática Docente. 

                                                     ABSTRACT 

This article aims to verify playfulness as an instrument in the teaching and learning process 

in the initial grades. We know that, through play and games, children develop knowledge, 

deal with different feelings and discover how to live and cooperate in groups (SANTOS, 

1999). In view of these characteristics, it is also worth asking whether the playful activity has 

been consciously worked at school and whether the teachers make use of this instrument in a 

reflexive way, not just as a game without purpose. Seeking to ascertain this research has a 

qualitative approach, making use of bibliographic research and field observations. The field 

research was carried out in a Municipal School, located in the Jardim das Oliveiras 

neighborhood. This theme was chosen because it is a school that adopts, in its methodology, 

the use of educational games and toys to compose its planning, in order to encourage the 

participation of children in the construction of their learning and citizenship. As a collection 

tool, research, interviews, provided by the teachers who work at this institution. In carrying 

out this research, we concluded that the school and the teachers really give importance to the 

act of playing and use the ludic in their classes, offering adequate spaces and materials, 

which promote the children's learning in a significant way, although they lack greater 

training , so that they can exercise their practice more consciously. 
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1. INTRODUÇÃO 

             A temática abordada durante o desenvolvimento deste trabalho gira em torno da 

contribuição do lúdico como processo facilitador no processo de alfabetização, uma vez que a 

cultura lúdica é parte integrante e importante no processo de desenvolvimento da criança, 

desta pesquisa justifica-se pelo fato de que falar sobre o lúdico é partir do começo que a 

ludicidade é um movimento essencial de todo ser humano.  

            No contexto atual de nossa sociedade, com constantes mudanças, fazem com que as 

crianças e jovens busquem cada vez mais por novidades, que estimulem a sua criatividade e 

atendam ao presente ações e resultados. Desse modo, as escolas e o professor tendem a um 

maior desgaste quando insistem em um modelo de ensino focado ainda no tradicional.  

        A partir dessas reflexões, sobressai o seguinte objetivo geral: Compreender o lúdico 

como instrumento facilitador no processo de Alfabetização de crianças do 1º ano do Ensino 

Fundamental.  Para esse fim, esboçamos os seguintes objetivos específicos: identificar a 

percepção das professoras em relação ao uso do lúdico em sala de aula; e investigar práticas 

Lúdicas vivenciadas no contexto da alfabetização.  

O ato de ensinar vem se tornando cada dia mais um desafio para o professor quando o 

docente identifica-se com os processos próprios e suas características particulares, de modo a 

compreender, respeitar e buscar conhecimentos específicos, que são necessários para o 

trabalho nesta fase da educação do ser humano, e a percepção de que o lúdico não pode ficar 

de fora desse processo. 

Desse modo, o lúdico como facilitador no processo de ensino aprendizagem é um tema 

relevante para os contextos sociais relacionados à aprendizagem e à cultura. Isso porque 

integra as principais preocupações sobre como estimular de forma saudável e eficaz o 

desenvolvimento infantil, torna-se necessário para essa compreensão, que educadores, pais e 

profissionais devem perceber que os jogos e as brincadeiras não são apenas uma distração ou 

um passatempo, mas também como estímulos a descoberta de seus talentos. 

Para compreender melhor esse processo, este trabalho busca fazer uma relação entre a 

teoria e a prática por meio da pesquisa a campo, e da pesquisa bibliográfica, com uma 

abordagem qualitativa. A pesquisa de campo foi realizada na Escola Municipal, situado no 

bairro Jardim das Oliveiras, na cidade de Fortaleza – Ceará. A escolha do lugar se deu por ser 

uma escola que atende aos objetivos do trabalho, como instrumentos de coleta de dados foram 
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realizados a entrevista estruturada e observação, à qual as professoras da Alfabetização, se 

disponibilizaram a responder.  

Esta pesquisa está dividida nas seguintes partes: primeiro, o contexto histórico e teórico 

relacionados à Alfabetização e a inserção do lúdico nas escolas. Em seguida, ressalta-se a 

importância do lúdico como aliado na prática pedagógica e docente, apontando alguns 

métodos e instrumentos para uso do lúdico em sala de aula. Finaliza-se com a análise das 

observações, entrevistas e percepções gerais da pesquisa.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 A ALFABETIZAÇÃO E O LÚDICO: BREVE HISTÓRICO 

 

Para comentar sobre o lúdico faz-se necessário recorrer ao percurso histórico que 

construiu os conceitos de criança e infância segundo as características sociais e culturais de 

um povo. Um dos precursores nos estudos sobre infância, dentro de uma perspectiva histórica 

(enquanto construção social) foi Philipe Áries (1981). Em sua obra, ele refere-se à ideia de 

que este sentimento de infância surgiu no mundo ocidental por volta do século XVI ou XVII, 

sendo necessário para tal conclusão pesquisas sobre por qual ótica era vista a criança e como 

era vivida a infância no passado e na atualidade. 

 Para Áries (1981), se bem que, exista afetividade desde sempre no meio humano, a 

consciência de uma personalidade infantil a qual diferencia a criança do adulto não apenas 

biologicamente apareceu na idade moderna, ou seja, a criança passou a ser compreendida 

qualitativamente diferente do adulto e não fisiologicamente apenas. 

Antes de surgirem tais ideias sobre a diferenciação entre criança e adulto na época 

mencionada, à medida que a criança conquistava liberdade e se misturava ao mundo particular 

adulto, iniciava-se também um compartilhamento do trabalho e do lazer, tal como eram vistos 

os jogos e as brincadeiras.  

Que teve como principal ideia a educação baseada na atividade lúdica, pois a 

aprendizagem é obtida através das experiências, a criança é uma folha de papel em branco, 

desenvolverá a curiosidade e pesquisará os fatos. Rousseau dizia que a educação da criança 

deve ser uma livre expressão das atividades naturais da própria criança (MENDES, 1996). 

Portanto, podemos dizer que o lúdico começa a ganhar espaço na educação por meio 

da introdução de materiais concretos em sala de aula, como meios facilitadores da 
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aprendizagem, de modo a despertar a atividade, colocando meios adequados de trabalho a sua 

disposição, ainda que o educador não atuasse diretamente sobre a criança, mas ofereceria 

meios para sua auto formação.  

Atualmente o conteúdo é importante, mas o processo pelo qual o aluno chega a ele 

deve ser a prioridade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96 (LDBN), pontua 

vários aspectos relacionados à Educação Infantil como um dever do Estado com a Educação, 

tal como afirma a própria Constituição Federal de 1988. 

A Resolução n° 5, de 17 de dezembro de 2009, decreta as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil, que coloca como norte que “as propostas pedagógicas 

deverão achar condições para o trabalho coletivo e para a organização de espaços e tempos”. 

Para garantir a prática real do lúdico, fazendo com que as ideias saiam o papel e cheguem até 

as salas de aula, marcamos aqui, dentre as linhas pedagógicas, a linha construtivista.  

Defendemos que, mais importante do que a informação simples e transmitida, o saber 

deve chegar às crianças, através das relações e comparações, construindo um saber. A 

aplicação dessa teoria tem possibilitado a formação de crianças que vão além do simples 

conteúdo assimilado, tornando-as mais reflexivas, contextualizando as ações que acontecem 

ao seu redor.  

Hoje, as escolas que seguem essa teoria têm como evidência a criança e os 

conhecimentos que ela traz conseguem. O lúdico se faz presente em vários momentos nas 

dinâmicas de aula, analisando fazer com que esses saberes sejam aprofundados, o que não 

significa dispor apenas de materiais e esperar que a criança manipule e manifeste suas 

sensações sobre eles, fazendo do lúdico o seu aliado nesse processo.  

 

2.2 PRÁTICAS LÚDICAS COMO DESENVOLVIMENTO DA 

ALFABETIZAÇÃO 

 

O brincar é um direito reconhecido na Declaração dos Direitos da Criança, que foi 

aprovada na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 1959, em 

que consta expresso no Artigo 7º: “A criança deve ter todas as possibilidades de se entregar a 

jogos e atividades recreativas, que devem ser orientadas para os fins visados pela educação”, a 

partir dessa declaração, a sociedade vem através das políticas públicas, esforçando-se para 

cumprir o exercício de tal direito. 

Dessa forma podemos entender que brincando, as crianças dão sentido as relações 

frequentes e reproduzem situações concretas, pondo-se no papel dos adultos, imitando-os e 
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procurando entender os comportamentos sociais. Para a criança, brincar não é apenas um 

passatempo, mas essa brincadeira está semelhante com um aprendizado fundamental: seu 

conhecimento do mundo através das suas próprias ações e descobertas. Para Oliveira (2013): 

 

Na brincadeira a criança consegue aflorar sua criatividade sendo ela mesma, sem 

medo da imposição do adulto. Somente brincando a criança consegue viajar em um 

mundo ilusório cujo autor é ela, pois o brincar é uma atividade onde as crianças 

criam novos fatos, novos ambientes, novos brinquedos, dão novos sentidos às 

brincadeiras, conseguem representar, cantar, subir em palcos, dançar, tudo por 

intermédio da sua criatividade na brincadeira. (p. 4).  

 

          As pessoas se declaram desde antes do nascimento, e usam várias maneiras, falando, 

escrevendo, dramatizando e etc. Também a curiosidade faz com que desde cedo estimulamos 

para a leitura do mundo, deste contexto fazem parte as coisas da natureza como: os animais, 

os medos, os sentimentos e finalmente a palavra, esta poderá ser aperfeiçoada nos bancos 

escolares.  

          O aluno lê o mundo através de seus sentidos a partir deste momento à importância do 

brinquedo pedagógico na sua construção, seja ele comprado pronto, construído com material 

reciclado, faz de conta e qualquer objeto que sirva para exprimir o seu pensamento realizado 

no processo de aprendizagem. A partir daí é possível reconhecer um aspecto importante: Ele 

resulta na zona de desenvolvimento proximal da criança e o aprendizado acaba resultando em 

desenvolvimento mental e das funções psicológicas: 

 

Desse ponto de vista, aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado 

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento 

vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de 

acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e 

especificamente humanas (VYGOTSKY, 2003, p. 118). 

 

           Qualquer atividade para a criança através de brincadeiras pode torná-la mais feliz e 

criativa, principalmente levar essa resposta para sua aprendizagem dentro e fora da sala de 

aula. O lúdico auxilia muito para os processos de aprendizagem, pois tudo que é feito com 

alegria é melhor de aprender.  
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           Segundo Rau (2007, p.32) “A importância do futuro educador que irá trabalhar nos 

anos iniciais do ensino fundamental deve passar pela ideia de que o trabalho pedagógico 

nesses níveis enfrenta grandes desafios”. 

        É no brincar que a criança é capaz de desenvolver a sua capacidade de abstração e 

operando com os significados diferentes da simples percepção dos objetos. As brincadeiras 

compreendidas deverá encontrar maior espaço para ser entendido como educação na medida 

em que os professores compreendem melhor toda sua capacidade de contribuir para o 

desenvolvimento da criança.  

        O educador deverá estar preparado para utilizar o lúdico como um recurso pedagógico, 

pois atualmente as crianças estão entrando na escola muito cedo e com uma vasta experiência 

em computadores, jogos eletrônicos. Por esse motivo, o educador deverá despertar a vontade 

de aprender no aluno, é importante o professor está em constante aprendizagem para 

desempenhar a sua função.  

       Para Piaget (1976), o jogo constitui-se em expressão e condição para o desenvolvimento 

da criança, já que quando jogam assimilam e podem transformar a realidade. 

  

O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício sensório motor e 

de simbolismo, uma assimilação do 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).  

 

        O convívio de forma lúdica e prazerosa com a aprendizagem possibilitará a criança 

estabelecer relações cognitivas às experiências vivenciadas, como relacioná-la as demais 

produções culturais conforme procedimentos metodológicos compatíveis a essa práticas.  

No momento em que brinca, a criança absorve o mundo à sua maneira, ainda sem 

compromissos com a realidade. Ao brincar a criança reflete, ordena, reconstrói o mundo a sua 

maneira, aprendendo a tomar decisões, ter opinião, descobrir seu papel social e seus próprios 

limites. Neste sentido, Kishimoto (1997, P.104), complementa que: 

  

Os jogos e brincadeiras educativas estão orientados para estimular o 

desenvolvimento cognitivo e são importantes para desenvolvimento do 
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conhecimento escolar. São fundamentais para criança por inicia-la em 

conhecimentos e favorecer o desenvolvimento mental. 

 

Desse modo, se considerarmos uma visão construtivista, isso significa tornar o 

indivíduo capaz de adaptar-se às demandas do ambiente, transformando o pensamento em 

ação e ação em movimento. O espaço lúdico permite ao aluno criar e recriar uma relação 

aberta e positiva com a cultura. Esse espaço permite que o brincar seja visto como um 

mecanismo psicológico que garante ao aluno manter certa relação com o mundo real, uma 

forma de desenvolver a criatividade. 

 

3. METODOLOGIA  

 

        Esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa, fazendo uso da pesquisa de campo e 

bibliográfica. Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. (GIL, 

2007).  

A pesquisa bibliográfica é uma técnica de coleta de dados que leva o pesquisador a 

entrar em contato com o que já foi publicado a respeito do assunto, constituídos 

principalmente de livros, artigos em periódicos científicos.  

Gil (2010, p. 41) diz que o objetivo da pesquisa exploratória é:  

 

Proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu 

planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração 

dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas 

pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos 

que estimulem a compreensão.  

 

 Na tentativa de melhor compreender o objeto de estudo, foi realizada uma visita à 

escola, a fim de observar e adquirir informações sobre a prática do lúdico em sala de aula. 

Como instrumento de coleta de dados, foram realizadas, observações, entrevistas estruturadas 

com duas professoras que atuam nessa instituição e que lecionam crianças com a faixa etária 

de seis anos de idade. 
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A pesquisa de campo foi realizada em uma Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Ensino Fundamental, situada no Desembargador Faustino de Albuquerque, na cidade de 

Fortaleza, que atende mais de 1.100 alunos do 1º ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), está completando 45 anos de fundação. Recebeu esse nome Ismael Pordeus, que foi 

historiador, jornalista, secretário municipal de Educação e membro do Instituto do Ceará. 

A escolha do lócus se efetivou, pois foi identificado que nesse espaço se trabalha com 

atividades em seu planejamento escolar, que são característicos de uma cultura lúdica. Pra tal 

afirmação, foi realizada a observação das salas dos 1° ano desta escola, para quais as 

professoras disponibilizaram-se a responder a entrevista.  

Os questionamentos levantados para a comparação entre a teoria estudada e a prática 

observada nesse contexto serão apresentados a seguir. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a demonstração dos dados obtidos através da pesquisa de campo, procede-se à 

comparação entre as respostas por meio dos quadros abaixo: 

Pergunta I: Qual a importância do lúdico no processo de desenvolvimento da criança? 

 

Quadro  I- Respostas da Professora A e B 

 

 

Professora A 

 

 

“Através das brincadeiras as crianças interagem com o meio e entre si de 

forma prazerosa, assim como estimula a imaginação e desperta a 

curiosidade de conhecer o mundo que a rodeia. As brincadeiras 

populares ampliam o conhecimento da cultura do povo e inserir a 

mesma neste contexto histórico.” 

 

 

Professora B 

 

 

“O lúdico no processo de ensino e aprendizagem é muito importante, 

pois desperta no aluno um interesse maior, proporcionando uma 

aprendizagem mais significativa e prazerosa. Na alfabetização o lúdico 

se torna um eficiente instrumento de trabalho, principalmente para 

alcançar aqueles alunos com maior dificuldade.” 

Fonte: Dados da pesquisa elaborada pela autora (2020) 
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               Fazendo uma análise das respostas das professoras em comparação aos autores e a 

pesquisa realizada, percebemos que a professora A baseia-se na teoria de FREIRE (1999) 

quando afirma que o lúdico transforma a criança em um ser histórico e é construtora da sua 

própria história; já a professora B expressa em sua fala uma aceitação a teoria Motessoriana, 

quando afirma que os instrumentos ajudam a superar as dificuldades.   

            A partir das respostas apresentadas pelas professoras, percebe-se que elas têm 

realmente a consciência da importância da inserção do lúdico em sua prática pedagógica. 

Pergunta 2: Você considera importante a prática do lúdico dentro do âmbito escolar aula? 

 

Quadro II- Respostas da Professora A e B 

 

 

Professora A 

 

 

“De suma importância, pois torna as aulas prazerosas e 

significativas levando a criança a construir suas próprias hipóteses 

sobre o conhecimento que vai adquirindo e transformando em 

situações reais.” 

 

 

Professora B 

 

 

 

“Sim, pois como já havia falado a ludicidade faz com que o aluno 

sinta prazer em aprender, pois a brincadeira é algo muito atrativo 

tornando assim um agente facilitador da aprendizagem.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa elaborada pela autora (2020) 

 

A professora A aproxima sua resposta às teorias de PIAGET (1972) e VYGOTSKY 

(2000) quando coloca o lúdico como facilitador no processo de transformação do 

conhecimento, e fator de suma importância para a interação com os outros. Do mesmo modo a 

professora B entende o lúdico como uma forma da criança ter prazer em aprender, tal como 

nos fala SANTOS (1999). 

 

Pergunta 3: Quais as dificuldades que você enfrenta para se trabalhar com a ludicidade 

dentro da alfabetização? 

Quadro III- Respostas da Professora A e B 
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Professora A 

 

 

 

“Uma das maiores dificuldades é dispor de tempo suficiente tendo em 

vista que o sistema educacional ainda, se prende a conteúdos 

programáticos. Ser criativo e disposto a fazer a diferença não é fácil.” 

 

 

Professora B 

 

 

“As maiores dificuldades encontradas dentro de sala de aula: o 

excesso de alunos em sala de aula impossibilita que o professor possa 

conduzir o grupo, materiais pedagógicos que apesar dos improvisos e 

criatividade do professor a falta de certos materiais atrapalha muito a 

prática pedagógica.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa elaborada pela autora (2020) 

 

Observa-se que as dificuldades estão relacionadas ao lúdico, não são muito diferentes 

das dificuldades gerais encontradas em outros aspectos da educação hoje. Tempo para 

planejamento e execução de práticas lúdicas são fundamentais para a obtenção de sucesso 

nessa metodologia, e muitas vezes o que temos, inviabiliza algumas ações.  

Foi observado que a escola proporciona aos seus alunos, vivencias e atividades diversas 

para construção do conhecimento, em constante interação social, visto que o educando 

transforma e é transformado nas relações produzidas em uma determinada cultura. 

    O trabalho pedagógico é direcionado à formação integral do aluno, proporcionando 

conhecimento e valores humanos para o pleno exercício da cidadania. É uma escola 

acolhedora que possui um ambiente agradável, sua estrutura é composta de dez salas de aula 

amplas, arejadas com decorações suaves para não poluir o ambiente visual, e duas salas do 

sistema integral.  

     Percebeu-se que o Colégio oferece espaço físico e recursos para o serviço 

pedagógico que é presente. Os planejamentos acontecem mensalmente, as coordenadoras 

colaboram para que as atividades sejam de forma coerente ao nível de cada turma, tendo 

como função gerenciar, organizar, acompanhar e oferecer condições de trabalho para toda 

equipe pedagógica.  

Todas as professoras da escola possuem graduação em Pedagogia e atuam conforme a 

metodologia da escola, que também oferece momentos de formação de caráter lúdico, por 
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 acreditar que esta metodologia seja a melhor maneira de trabalhar e despertar a curiosidade, 

facilitando a aprendizagem e o desenvolvimento de seus alunos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            A escolha deste tema para a conclusão deste trabalho se deu principalmente por 

constatar que o lúdico ocorreu através das atividades mais dinâmicas, de acordo com as 

necessidades dos alunos. A escolha do lócus se efetivou, pois foi identificado que nesse 

espaço se trabalha com atividades em seu planejamento escolar, que são característicos de 

uma cultura lúdica. 

           Ao realizar esta pesquisa, podemos verificar que os objetivos de compreender o lúdico 

como instrumento facilitador no processo de Alfabetização de crianças do 1º ano do Ensino 

Fundamental, deu de fato uma importância ao ato de brincar, ao oferecer espaços e materiais 

adequados, que promovem a aprendizagem das crianças de uma forma lúdica e privilegiada. 

Percebe-se, através de observações nas entrevistas, pesquisas e questionário que o corpo 

docente pesquisado exerce o magistério há bastante tempo, configurando-se assim, como um 

grupo de profissionais já com certa experiência na arte de educar, visto que trabalham os 

jogos e as brincadeiras a fim de explorar e desabrochar os conteúdos.  Em suas aulas, as 

educadoras criam situações importantes dentro da vivência lúdica, de modo aperceber o que a 

criança sentiu como sentiu, e de que forma isso influenciou em seu processo de 

aprendizagem. Elas estimulam a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas. 

Diante do que foi exposto, das observações, entrevistas e dos teóricos abordados, 

constatamos que o objetivo do lúdico é possibilitar a aprendizagem e o desenvolvimento da 

criança, por meio de experiências que se articulam de diferentes maneiras, dando 

oportunidade e autonomia, para que elas criem significados sobre o mundo que a cerca. 

Dessa forma, verifica-se que a escola utiliza o lúdico em seu processo de formação da 

criança e reconhece a sua importância como agente facilitador deste processo; assim também, 

as professoras reconhecem o valor de se praticar a ludicidade, trabalhando os jogos e 

brincadeiras. 

Com base nas leituras dos autores e nas próprias entrevistas, afirma-se que ainda 

estamos caminhando para formar escolas que possam realmente estabelecer características de 
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uma cultura essencialmente lúdica, mas que as questões relativas ao poder do lúdico, estão em 

processo de serem atendidas e sanadas nas escolas bem como no Colégio participante. 

O lúdico deve promover o conhecimento de si e do mundo, por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas e corporais que possibilitem a movimentação ampla, a 

expressão da individualidade e o respeito pelos ritmos e desejos da criança, ampliando assim a 

criatividade de cada um, a estruturação de sua maturidade e a participação das crianças nas 

atividades individuais e coletivas, com diversificadas manifestações artísticas e culturais. 

Atualmente ainda existem professores que se recusam a utilizar o lúdico como recurso 

pedagógico e apresentam suas aulas regidas pelo tradicionalismo, o que acaba por desmotivar 

os alunos. Assim, conclui-se que, além de ferramenta pedagógica para o trato com a 

alfabetização, as atividades lúdicas são um aporte para amenizar as dificuldades escolares 

enfrentadas pelos alunos.  

A partir deste estudo acreditamos que seja necessária a realização de um estudo mais 

abrangente que tenha o objetivo de propor alternativas ao problema apresentado. 

 

 REFERÊNCIAS  

 

ARIÉS, Philippe. História social da criança e da família. (trad. Dora Flaksman) 2ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara, 1981. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Imprensa Oficial, 

1988. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à pratica educativa. São 

Paulo: Paz na terra, 1999. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedos, brincadeiras e a educação infantil. 

São Paulo: Pioneira, 1997. 

 

______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996.  

 

MENDES, R.L.R Educação Infantil: As lutas pelas suas Difusão. Belém: Unama, 1996 

 

______.  Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil / Secretaria de Educação Básica. - Brasília: MEC, SEB, 2009. 

_____.Ministério da Educação. Parecer CFE n° 1.600/75 - Habilitação em nível de 2° grau 

para o Magistério do Pré-escolar de 9 de maio de 1975. 

14 



 
 

 

OLIVEIRA, Elisangela Modesto Rodrigues de. O Faz de Conta e o Desenvolvimento Infantil. 

Revista Eletrônica Saberes da Educação – Volume 4 – nº 1 – 2013. Disponível em link: 

http://www.facsaoroque.br/novo/publicacoes/pdf/v4-nl- 2013/Elizangela.pdf. Acesso em 17 

de set. 2013. 

  

ONU. Declaração Universal dos Direitos da Criança. Fundo das Nações Unidas para a 

infância (1959) – UNICEF IPA. Declaração Internacional Association (p.1). Disponível em: 

http://cev.org.br/biblioteca/declaracao_direito_crianca_brincar/. Acesso em 25 de Abril de 

2016.  

PIAGET (1972), Roseli. Psicologia e trabalho pedagógico. São Paulo: Atual, 1997. 

PIAGET, J. Desenvolvimento e aprendizagem. Traduzido por Paulo Francisco Slomp do 

original In. LAVATTELLY, C. S. e STENDLER, F. Reading in 

childbehavioranddevelopment. NewYork: HartcourtBraceJanovich, 1972. Disponível em: 

.http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2012/Educacao_Comunicacao_e_TecPRO

PROINFANTIL, Coleção. Livro de Estudo. Modulo II. Brasília: MEC, SEB, SED, 

2005nologias/Trabalho/06_12_28_750-7532-1-PB.pdf. Acesso em: 06 de fevereiro de 2016. 

 

RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. A ludicidade na educação: uma atitude pedagógica. 

Paraná, Curitiba: IPBX, 2007.  

 

SANTOS, Santa Marli dos (Org). O lúdico na formação do educador. Petrópolis, RJ: Vozes 

1997. 

 

SANTOS, Santa Marli Pires dos. Brinquedoteca – o lúdico em diferentes contextos; São 

Paulo: ed. Vozes; 4a edição, 1999.  

 

VIGOTSKY, L. S. (2000). A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: 

Martins Fontes. 216.II: (Coleção Lendo e aprendendo, volta e meia vamos dar, muitas 

histórias vamos contar). Editora Aprender. 216. II (Coleção lendo e aprendendo, volta e meia 

vamos dar, muitas histórias vamos contar), Editora Aprender. 

 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

15 

http://www.facsaoroque.br/novo/publicacoes/pdf/v4-nl-%202013/Elizangela.pdf

	SUMÁRIO

