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RESUMO 
 

O artigo trata dos jogos pedagógicos e a alfabetização. A escolha do tema justifica-se que é 

necessário compreender o processo de alfabetizar e letrar utilizando os jogos pedagógicos como 

recurso de desenvolvimento, afinal é um trabalho árduo, mas não impossível, mostrando 

conceitos, definições e ferramentas necessárias que podem contribuir para sua formação escolar 

e para os profissionais que pretendem se aperfeiçoar com base nos estudos realizados. Foi 

traçado como objetivo compreender a utilização dos jogos pedagógicos como recurso para o 

processo de alfabetizar e letrar de crianças do 2ºano do ensino fundamental. Para fundamentar 

esse estudo buscou-se pautar em vários teóricos como: Alvarez (1996), Brasil (2001), Cagliari 

(2009), Carvalho (2004), Ferreira (2014) Ferreiro (2001), Grossi (1991), Huizinga (1984) 

Kishimoto (1996), Kishimoto (2002), Lispector (2001), Santos (2001), Soares (2011), Vale 

(1992), e outros. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica. Diante das leituras conclui-

se que os teóricos tem  um olhar significativo para a temática, que o jogo nesse processo de 

alfabetização e letramento ajuda a construir novas descobertas, desenvolve e enriquece sua 

personalidade e simboliza um instrumento pedagógico que leva ao professor a condição de 

condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Jogos Pedagógicos, Alfabetização, Letrar. 

 

ABSTRACT 
 

The article deals with pedagogical games and literacy. The choice of the theme justifies whether 

it is necessary to understand the process of literacy and literacy using educational games as a 

development resource, final is hard work, but it is not possible to show concepts, configurations 

and tools used for school training and for professionals that they intend to improve based on 

the studies carried out. It was designed to understand the use of educational games as a resource 

for the process of literacy and literacy of children in the 2nd year of elementary school. To 

support this study, you can find several topics such as: Alvarez (1996), Brasil (2001), Cagliari 

(2009), Carvalho (2004), Ferreira (2014) Ferreiro (2001), Grossi (1991), Huizinga (1984) 
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Kishimoto (1996), Kishimoto (2002), Lispector (2001), Santos (2001), Soares (2011), Vale 

(1992) and others. The methodology used was bibliographic research. In view of the completed 

readings, if the theorists have a significant aspect to the theme, that the process of literacy and 

helps in the creation of new discoveries, they develop and improve their personality and 

symbolize a pedagogical instrument that takes the teacher, stimulator and appraiser of learning. 

 

Keywords: Pedagogical Games, Literacy, Literacy.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho pretende mostrar a importância dos jogos pedagógicos como recurso 

de desenvolvimento da alfabetização e do letramento nos anos iniciais, que sem dúvida esse 

processo ainda gera muitas incertezas, porém se compreende que a criança já trás uma bagagem 

com seus significados e cheios de informações. 

De acordo com Carvalho (2004, p.13): "provavelmente, sabem que a escrita quer dizer 

alguma coisa, embora não percebam exatamente de que maneira os sinais escritos no papel 

funcionam para transmitir uma mensagem." 

Durante muito tempo confundiu-se "ensinar" com "transmitir", e nesse contexto, o aluno 

era apenas um agente passivo e o professor um transmissor. Hoje essa realidade mudou, a ideia 

de um ensino despertado pelo interesse do aluno, transformou a maneira como se dava aula, o 

professor passou a ser um agente gerador de situações estimuladoras e eficazes, e é nesse 

contexto que o jogo como ferramenta pedagógica, ganha adeptos, pois propõe estímulos ao 

aluno e desenvolve diferentes níveis de experiências: pessoal, social e cognitiva. 

Huizinga (1984, p. 29-30), analisa o jogo como fenômeno cultural e mostra que certos 

rituais praticados pelo homem tem um caráter lúdico, mesmo que inicialmente não tivesse 

surgido com essa finalidade. O jogo surgiu com base nas atividades do nosso dia a dia, e foi 

passando de pessoa para pessoa de geração a geração, devido ter chegado essa cultura a nós, 

dessa maneira se é analisado alguns jogos para podermos compreender a história e alguns 

aspectos da cultura folclore, história, filosofia,etc. 

Para Kishimoto (1996, pág. 30), 

 
 

"[...] tentar definir o jogo não é uma tarefa fácil. Pode-se falar em jogos de adultos 

com os jogos de baralhos, xadrez, futebol, dominó, etc... como também em jogos de 

crianças, com amarelinha, jogos com bolinhas de gude, brincadeiras de roda e uma 

infinidade de outras brincadeiras. Embora todas recebam a mesma denominação, cada 
um tem sua especificidade. A complexidade da definição aumenta quando se tenta 

definir os materiais lúdicos, alguns usualmente chamados de jogos e outros de 

brinquedos, ou quando se procura estabelecer um paralelo entre brincar e jogar. 

 

É evidente que todos precisam aprender a ler, escrever e principalmente compreender o 

que foi lido, Soares (2011), fala: " Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro 

de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno”. 

 Compreende-se  então que se faz necessário que a escrita e a leitura, bem como o ensino 

e aprendizagem no âmbito escolar e fora dele, cumpre um papel de suma importância de inserir 

o sujeito de forma sistemática na cultura letrada da sociedade da qual faz parte. Assim a partir 
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do exposto, é possível entender que a alfabetização pode ser compreendida como o momento 

em que se aprende ler e escrever.  

O letramento por sua vez, junto com a alfabetização, seria o momento em que se aprende 

a utilizar a leitura e a escrita para interpretar o mundo, para se tornar um sujeito pensante e 

atuante, veja o que Lispector diz (2001, p.1): "Escrevo porque a medida que escrevo vou me 

entendendo e entendendo o que quero dizer, entendo o que posso fazer. Escrevo porque sinto 

necessidade de aprofundar as coisas, de vê-las como realmente são." 

A partir desse contexto podemos dizer que o processo de alfabetização sistemática é 

iniciada quando o sujeito é inserido na escola. Porém o letramento ocorre desde o  nascimento. 

Vale ressaltar que os dois processos são constituintes da formação do ser. "A alfabetização e o 

letramento possibilitam ao ser humano conhecer e usar a sua língua para, então, conhecer a si 

mesmo e ao mundo ao seu redor" (BRASIL, 2001, p. 16). 

Com isso podemos compreender que a aprendizagem consiste numa construção dia a 

dia, necessário para o crescimento e desenvolvimento pois as possibilidades propostas se 

realizam por meio da experiência. 

Assim sendo, nesse contexto, o propósito neste tema é analisar e discutir o processo de 

alfabetização e letramento envolvendo o jogo como prática lúdica. Quando a ludicidade faz 

parte desse ensino-aprendizagem mostra que não apenas estamos inseridos no mundo, mas, 

sobretudo, que somos parte desse conhecimento prático e que essas reflexões são as nossas 

ferramentas para exercermos um protagonismo lúdico e ativo. Vale ressaltar que a educação 

atualmente tem passado por mudanças que nem sempre os professores conseguem acompanhar, 

se renovar, porém existem aqueles que "vestem a camisa da educação", e se renovam com 

métodos novos, como dizia Cagliari (2009, p. 39): "O fato de se ter um professor, uma classe, 

uma turma não significa que se tem uma escola" . 

Deve-se ter um equilíbrio entre o professor ensinar e o aprender, sendo necessário a 

colaboração do aprendiz. Nesse sentido o lúdico pode contribuir de forma significativa para o 

desenvolvimento do ser humano como um todo, de qualquer idade, auxiliando não só na 

aprendizagem, mas também no desenvolvimento social, pessoal e cultural facilitando no 

processo de construção do pensamento, comunicação e socialização, além do que o sujeito 

(criança), se sente muito mais motivado a estar aprendendo.  

A partir desse contexto estaremos conhecendo as origens das práticas pedagógicas de 

alfabetização, fazer um breve estudo de alfabetização e letramento, conhecer como o jogo é 

importante ferramenta na prática lúdica e o papel do professor e a sua práxis. 

Para a realização desse trabalho a metodologia empregada neste artigo pauta-se na 
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pesquisa bibliográfica, com base em artigos científicos e livros de diferentes autores, que 

discorrem sobre essa temática. 

Fontes secundárias utilizadas: livros periódicos (jornais, revistas,etc), documentos 

monográficos, artigos, sites confiáveis, entre outros. 

O objetivo geral desse trabalho é compreender a utilização do jogo como ferramenta 

pedagógica no processo de alfabetizar e letrar, e conhecer os benefícios que esse ensino- 

aprendizagem pode realizar no desenvolvimento da criança. 

 

2. BREVE HISTÓRICO DAS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Se sabe que a língua escrita que temos conhecimento se iniciou com os fenícios no 

século XIII a. C., muitas vezes confundida com os gregos pela questão cultural das suas obras. 

Entre os anos de 1920 á 1970, se predomina a antiga cartilha, depois durante o período militar 

de 1964 á 1980, houve um ecletismo pedagógico.  

Nas décadas de 1980 á 2000, começam a sofrer mudanças com a teoria do 

construtivismo, já a partir daí até os dias atuais o que predomina é o letramento e seus diversos 

questionamentos que perduram até o momento, muitas são as facetas e perguntas sobre o 

método correto. Sabemos que nesse processo de ensino-aprendizagem que a alfabetização e o 

letramento são indissociáveis e que um complementa o outro, nesse desafio que hoje se tem, o 

ensinar em suas múltiplas linguagens. Esse alfabetizar letrando, ou letrar alfabetizando, é uma 

das facetas desse processo de ensino-aprendizagem para o início dessa formação, podemos até 

falar que é o início das respostas ou pelo menos um caminho mais seguro para a aprendizagem 

desse novo século, um progresso em meio a tantos questionamentos. 

  
2.1 Alfabetização 

  

Segundo o dicionário Aurélio o termo alfabetização significa: 1. Ação de alfabetizar;  2.  

Difusão do ensino primária,restrita ao aprendizado da leitura e escrita rudimentar. 

Para Soares (2011) alfabetizar, "é um conjunto de procedimentos que, fundamentados 

em teorias e princípios, orientem a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, no que se refere 

á faceta linguística dessa aprendizagem." 

Sem dúvida, nós permite inferir que esse processo para "alfabetizar com métodos", faz 

menção ao orientar a criança, quanto aos procedimentos de codificação da escrita e da leitura, 

além de uma ortografia alfabética, esse processo também habilita a criança a desenvolver 
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métodos de aprendizado da língua.  

O surgimento do termo literacy (significa alfabetismo), em épocas remotas, gerou 

mudanças tanto na história como nas práticas pedagógicas, "uma nova realidade social trouxe 

a necessidade de uma nova palavra" (Soares, 2011, p. 29). 

Quando se fala, estar alfabetizado entende-se que essa criança já sabe codificar o código 

escrito e se apropria das palavras, fazendo o ato de ler e escrever,  participando dessa maneira, 

do contexto social que esse processo nos oferece, possibilitando utilizar nosso dia a dia, 

roteiramente, como ler uma notícia, receitas, ou um outdoor na rua, afinal vai muito mais além 

da codificação de sílabas e palavras, é poder estar incluído na cultura alfabetizada. Dessa forma 

podemos dizer que aprender ler e escrever é uma maneira de instruir a criança a instigar uma 

solução, levando-a ao raciocínio e troca de idéias. 

"Progredir alfabetização adentro não é uma jornada tranquila. Encontra-se muitos altos 

e baixos nesse caminho,cujos significados precisam ser compreendidos. Como qualquer outro 

conhecimento no domínio cognitivo, é uma aventura excitante, repleta de incertezas, com 

muitos momentos críticos,nós quais é difícil manter ansiedade sob controle" (FERREIRO, 

2001). 

Quando se fala estar alfabetizado entende-se que essa criança já sabe codificar o código 

escrito e se apropria das palavras, fazendo o ato de ler e escrever, participando dessa maneira,do 

contexto social que esse processo nos oferece, possibilitando utilizar nosso dia a dia, 

roteiramente, como ler uma notícia, receitas, ou um outdoor na rua, afinal vai muito mais além 

da codificação de sílabas e palavras, é poder estar incluído na cultura alfabetizada. Dessa forma 

podemos dizer que aprender ler e escrever é uma maneira de instruir a criança a instigar uma 

solução, levando-a ao raciocínio e troca de idéias. 

"Progredir alfabetização adentro não é uma jornada tranquila. Encontra-se muitos altos 

e baixos nesse caminho, cujos significados precisam ser compreendidos. Como qualquer outro 

conhecimento no domínio cognitivo, é uma aventura excitante, repleta de incertezas, com 

muitos momentos críticos, nos quais é difícil manter ansiedade sob controle" (FERREIRO, 

2001). 

Muitas vezes os professores se frustam pois não conseguem chegar a sua meta com 

determinado aluno, alfabetizar crianças não é uma tarefa fácil, além de tudo isso, precisamos 

compreender que cada criança tem o seu processo de aprendizagem, a responsabilidade da 

escola é alfabetizar, porém o que se vivencia na atualidade é a escola que está preparando 

cidadãos sociais, que tenham senso crítico, que vive em meio a uma cultura muitas vezes 

contraditória. 
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Entende-se que esse processo de alfabetização não se conclui ao término dos anos 

iniciais, esse ensino é contínuo, sofrendo mudanças e gerando aprendizagem: na escrita, no 

intelectual e na fala, construindo e desconstruído para formar um conhecimento novo. 

Compreende-se então que alfabetização não é apenas um procedimento, e sim um 

conjunto de procedimentos, caracterizando um processo multifacetado, demonstrando sua 

complexidade para aperfeiçoamento do assunto, que sofre constantes mudanças, pois ainda tem 

muito o que aprender, por esse motivo estamos em  constante aprendizado dia a dia, se 

renovando e aprimorando as habilidades a que pertencem a esse processo.  

  

2.2 O jogo como prática pedagógica 

  

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 deve ser observados quando se joga. Nesse artigo empregamos 

a palavra jogo como estimular o crescimento, como uma astúcia em direção ao desenvolvimento 

cognitivo e aos desafios para os profissionais de educação em especial os professores, que estão 

na linha de frente desse processo. 

A utilização do jogo no processo de alfabetização e letramento sem dúvida ajuda no 

desenvolvimento e na aprendizagem da criança na escola, já que aprendizagem está ligada ao 

conhecimento e principalmente em situação escolar ela pode ser definida em saber histórico e 

social. 

Utiliza-se a palavra jogo para identificar o brincar, isto é, aquela predominante na língua 

portuguesa quando trata da atividade básica. Nossa opção por utilizar a palavra jogo em 

detrimento da palavra brincar prende-se ao fato de que o jogo é de utilização universal, inclusive 

nos estudos relacionados as atividades lúdicas nos anos e aparece sempre na linguagem 

utilizada pelos psicanalistas, psicólogos e pedagogos que tratam do desenvolvimento.  

Jogos e brincadeiras na educação inicial são facilitadores do conhecimento no qual os 

professores deverão usar dessas ferramentas para suas aulas se tornarem mais atrativas e obter 

melhor rendimento e eles deverão ser desenvolvidos sempre respeitando a dificuldade do aluno 

e avaliando sua idade para colocar uma atividade adequada e fazer uma valorização de suas 

aptidões sem desprezar daqueles que não possuem tal habilidades (KISHIMOTO, 2002). 

Atualmente o jogo é um tema muito presente, principalmente por aqueles que estudam 

as representações mentais entre os teóricos que estudam esse tema Wallon, Piaget, entre outros, 
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que tentam mostrar a importância desses jogos no desenvolvimento do processo de 

alfabetização e letramento, na aprendizagem e que cada conteúdo escolar/jogo tem sua relação 

específica, que são simbólicas, que os objetos utilizados são específicos e direcionados, a final 

o jogo representa um instrumento metodológico de aquisição de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que são expressos pela criança através de diferentes linguagens, fazendo com que ela 

possa aprender interpretar e representar o real. 

Entre tantas estratégias de ensino capazes de contribuir para a formação de crianças 

leitoras, o jogo, por seu caráter lúdico, permite que os objetivos pretendidos possam ser 

alcançados com criatividade e alegria. Por meio do jogo, a criança se comunica com o mundo 

e traduz seus sentimentos mais genuínos. 

O jogo pode ser feito em diversos lugares com diferentes materiais. Na sociedade em 

que vivemos o jogo é visto sem importância, sendo considerado algo ultrapassado, mas quando 

o jogo é orientado ajuda no desenvolvimento da criança em sua capacidade de resolver 

problemas, o seu cognitivo, afetividade, o desenvolvimento motor, na tomada de iniciativa, 

responsabilidade e aprender a trabalhar em equipe.  

O professor tem um importante papel nessa prática lúdica como recurso que visa o 

desenvolvimento cognitivo e social, nesse processo de alfabetização e letramento em relação 

ao interesse dos mesmos, nas atividades propostas, promovendo uma aprendizagem 

significativa e de grande relevância. É necessário o abandono do uso do tradicionalismos dos 

instrumentos pedagógicos para se formar um melhor e mais dinâmico ambiente escolar. 

Santos (2001, p. 53), descreve: "a educação pela via da ludicidade propõe uma nova 

postura existencial, cujo paradigma é um novo sistema de aprender brincando e inspirando 

numa concepção de educação para além da instrução". 

É um assunto inquestionável que esse tipo de atividade deve ser sempre apresentada 

numa intenção educativa, aplicadas com direcionamento provocando uma aprendizagem real 

na criança, visando sempre uma formação de novas experiências, consequentemente novos 

conhecimentos ou uma nova reconstrução do seu pré-conhecimento, e principalmente quando 

a criança tendo curiosidade de estar fazendo algo, ela aprende com mais facilidade. 

  

2.3 O papel do professor e as práticas pedagógicas 

  

Na premissa de que o ensino atual exige um processo flexível de construção do saber, 

utilizando o jogo como ferramenta pedagógica ajudando no desenvolvimento da alfabetização 

e letramento, é um tema que gera muitas perguntas e empenho por parte do professor ao mostrar 
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como tudo funciona na prática, possibilitando a criança um processo intensivo e real de 

aprendizagem. 

O professor tem papel fundamental nesse momento, está dado a ele a responsabilidade 

e o dever de aplicar e desenvolver práticas pedagógicas inovadoras que façam com que as 

crianças avancem para um melhor aprendizado. Todo professor é um educador e tem essa 

função de renovação das suas práxis na medida que a educação vai se modificando, se 

modernizando e propondo novos meios educativos de desenvolvimento que somente através do 

professor pode ser alcançado. 

A prática lúdica além de trazer o prazer de se divertir, traz ao professor a necessidade 

de observar seus alunos nesse momento, oportunizando as vivências das crianças e 

desenvolvendo um caráter de tomada de decisão. Pode usar o cotidiano para utilizar atividades 

lúdicas como por exemplo o jogo, inserindo um tema que ofereça a criança a exploração de 

situações que criam novos significados expandindo os conceitos da criança, desenvolvendo as 

suas capacidades físicas, emocional e desenvolvendo as suas potencialidades dentro de uma 

finalidade que está no plano pedagógico do professor. 

O professor que visa alfabetizar e letrar, precisa ter consciência das mudanças que 

ocorrem com o passar do tempo, precisa se permitir experimentar novas técnicas, desde que 

tenha embasamento teórico. Na educação, teorias e práticas estão em constantes mudanças 

sendo reformuladas, todas servem como ponto de referência e de partida para atingir um 

objetivo comum: possibilitar o aprendizado e educar com qualidade, por isso o professor estará 

sempre em constante estudo, em uma formação continuada, afinal se buscamos ensinar e 

preparar alunos ativos, também como professores devemos ser ativos sempre em busca do 

conhecimento.  

Partindo dessa realidade, então exige-se uma consciência crítica de todos os envolvidos 

com a educação, o professor e todos que trabalham com a educação precisam ser seres humanos 

críticos, tem o seu posicionamento muito claro e querer sempre o melhor, colocar sempre as 

mudanças em primeiro lugar, pronto para fazer e ser a mudança, não se pode ser omisso. Afinal 

os alunos sempre vão esperar uma posição dos professores, principalmente com relação a 

conflitos sociais, o professor pode sim e deve ser um agente de transformação.  

Conforme mostra Alvarez (1996, p. 241), a pesquisa sobre o ensino ilumina zona sem 

sombra, desde o complexo fenômeno que é ensinar, com a esperança de que estas zonas em 

sombra permitam compreender melhor o que se passa nas aulas e apoiar mais 

fundamentalmente a melhora da ação em aula. 

Podemos citar duas autoras que desenvolveram uma teoria incontestável que são Emília 
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Ferreiro e Ana Teberosk. Depois desse conhecimento e a compreensão da psicogênese da língua 

escrita, o fazer pedagógico teve um direcionamento, visando a maneira como o aluno aprende 

a ler e escrever, como ocorre esse processo e a interação dessa maneira mostrando 

manifestações que sempre estiveram à nossa frente, mas para as quais não havíamos sido, até 

então, alertados. 

No prefácio ao volume III, Didática do nível alfabético, Ester P. Grossi (1991) afirma: 

  

Entretando, o papel de quem é professor não é o de fornecer esta resposta imediata, 

pois todo saber tem que ser reestruturado pelo próprio sujeito que aprende, e a resposta 

imediata é já estruturada e não tem condições de assimilação como tal, a não ser que 

este sujeito esteja num estágio muito elevado no tratamento desses problemas. A 
didática é o campo do conhecimento que busca, entre outras coisas, dar condições 

para que esta reestruturação se efetive (p.18). 

  

Isso quer dizer que o professor precisa saber em que nível se encontra essa criança, para 

somente depois poder fazer as intervenções com coerência em seu processo de ensino- 

aprendizagem os níveis são cinco: 

Nível 1 - hipótese Pré-silábica. 

Nível 2 - hipótese Intermediário  

I. Nível 3 - hipótese Silábica. 

Nível 4 - hipótese Silábico-alfabética ou Intermediário 

II. Nível 5 - hipótese Alfabética. 

Depois que o professor faz essas sondagem e verifica que nível se encontra a criança, ele 

fará atividades comuns a classe que deve procurar garantir a participação dos alunos. Os alunos 

de todos os níveis precisam de estímulos para adequar as hipóteses pelas quais estão passando 

e, por isso, as atividades devem ser desafiantes, e não desistimulantes, afirma Grossi (1991) 

portanto, a diversificação de atividades, mas sobretudo a diversificação da natureza do enfoque 

visado, segundo os níveis em que estiverem os alunos de uma sala de aula, é uma característica 

essencial de uma proposta didática de alfabetização que pretenda acompanhar o processo 

cognitivo destes. 

Uma mesma atividade pode servir para o aluno em qualquer nível do processo, contanto 

que ela englobe o espaço amplo de problemas e que o professor provoque, diferentemente, 

questões e desafios adaptados a alunos em situações desiguais dentro da psicogênese (GROSSI, 

1991, p. 27). 

Nesse processo de ensino-aprendizagem podemos englobar o jogo como uma atividade 

que alcança todos os níveis de diferentes maneiras em uma mesma sala de aula facilitando esse 
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aprendizado. 

De modo geral, o papel do professor é importantíssimo para o desenvolvimento da 

aprendizagem e para o sucesso dos seus alunos. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao trabalhar esse tema foi necessário uma pesquisa bibliográfica, tendo como objetivo 

geral compreender a utilização do jogo como ferramenta pedagógica no processo de alfabetizar 

e letrar, e conhecer os benefícios que esse ensino-aprendizagem pode realizar no 

desenvolvimento da criança. 

Conhecer e entender o processo de alfabetizar e letrar em pleno século XXI é um grande 

desafio inclusive quando precisamos nos renovar e inovar podendo utilizar as novas técnicas 

utilizando o jogo, fazendo parte desse desenvolvimento da criança. Já se sabe que a  

alfabetização é um processo de aprendizagem no qual o indivíduo desenvolve a competência 

de ler e escrever, enquanto o letramento se ocupa na função social dessa leitura e escrita  que 

são processos complexos, mas que sem dúvida devem caminhar juntos, e quem sabe, seja esse 

o maior desafio dos professores, ambos se completam, nesse mesmo caminho o jogo é uma 

ferramenta pedagógica que auxília no conhecimento e na aprendizagem satisfatória que esse 

momento exige. 

É necessário professores preparados e capacitados para desempenhar essas atividades, 

empenhados na sua formação buscando sempre estar se renovando e conhecendo os novos 

métodos que tem os significados reais quanto a sua eficácia. Como profissionais da Educação 

precisamos estar preocupados com futuro, tendo compromisso de participar da construção do 

saber e de estar pesquisando e renovando, buscando novas técnicas de educação, considerando 

que o lúdico há muito tempo está presente no nosso cotidiano, mas só agora está tendo um olhar 

diferenciado, sendo utilizado nas escolas como ferramenta pedagógica e de desenvolvimento 

das habilidades tanto do professor como do aluno, o lúdico é indispensável nos anos iniciais, 

vale ressaltar que não é a única alternativa para esse intercâmbio ensino-aprendizagem, mas é 

uma forte tendência que auxília na qualidade dos resultados. 

Para Gramsci apud Vale (1992), "o desenvolvimento histórico se concretizará, em 

determinado ponto, pela passagem do reino da necessidade ao reino da liberdade". 

Sabe-se das dificuldades e dos obstáculos que existem, entretanto, com força de vontade 

o docente é capaz de fazer um trabalho digno e com com excelência, com resultados positivos 
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por parte da escola e dos alunos, é necessário querer para poder conquistar os melhores 

resultados. É ensinando e aprendendo que construímos um país mais justo, com pessoas críticas 

e sociais, somente através da educação que este sonho poderá ser alcançado. 

Desse modo, estamos caminhando para um futuro que um indivíduo se veja como ser 

histórico, determinante para sua mudança e transformação do meio em que vive em busca de 

resultados relevantes. O professor pode ser um agente transformador da realidade em que a 

sociedade se encontra. Levando em consideração que estamos em constante estudos e a 

pesquisa é sempre inacabada, ocorrendo renovações. 
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