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RESUMO: A finalidade deste trabalho é compreender as práticas do letramento e 

alfabetização na educação infantil. Ressaltando a leitura e a ludicidade como práticas 

primordiais e indispensáveisno processo de letramento e alfabetização na educação 

infantil. Para realizar este estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

fundamentada em autores reconhecidos, logo apresentação dos resultados. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

É na educação infantil que começa o processo de alfabetização da criança, ou 

seja, é o início do processo de formação intelectual e pessoal da criança. O início do 

processo de alfabetização não deve ser assinalado apenas como mais uma etapa de 

sua vida, os planos de aula devem ser diferenciados, o professor alfabetizador deve 

ter o cuidado de oferecer sempre novidades para instigar os alunos, levando-os ao 

interesse de aprender. 

O lúdico é um grande aliado no processo de ensino/aprendizagem, pois é um 

recurso que estimula a criança aprender por meio da brincadeira. Entendemos que a 

escola e principalmente o docente é responsável pela formação social e intelectual da 

criança, portanto devem buscar estratégias dinâmica, atrativa e qualitativa, 

oferecendo atividades e métodos diferenciados, que venha despertar no aluno o 

interesse para aprender. 

Nessas perspectivas, esta pesquisa tem por finalidade e realizar uma análise 

teórica sobre algumas práticas de letramento e alfabetização na educação infantil. 

 

2. A LEITURA COMO PRÁTICA DE LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O contato das crianças de educação infantil com os livros de literatura infantil é 

essencial para o desenvolvimento da linguagem. A literatura infantil leva a criança 

observar o mundo a sua volta, leva-os a compreender os símbolos as palavras, e 

permite traduzir o mundo imaginário. Nesse sentido Bettelheim (2004, p. 32) diz que 

“Os contos de fadas, à diferença de qualquer outra forma de literatura, dirigem a 

criança para a descoberta de sua identidade e comunicação, e sugerem as 

experiências que são necessárias para desenvolver ainda mais o seu caráter”. 

É extremamente importante leituras de contos de fadas na infância, essas 

leituras encantam, estimula, e diverte as crianças, além de contribuir com seu 

desenvolvimento cognitivo, emocional e intelectual, colaborando na sua formação 

para viver em sociedade.  

 

Enquanto diverte a criança, o conto de fadas esclarece sobre si mesma, e 
favorecendo desenvolvimento de sua personalidade. Oferece significado em 
tantos níveis diferentes, e enriquece a existência da criança de tantos modos 



que nenhum livro pode fazer justiça à multidão e diversidade de contribuições 

que esses contos dão à vida da criança (BETTELHEIM, 2004, p. 32). 
 

No mesmo sentido Góes (1991, p. 23) ressalta que: 

 

Assim é importante, que os assuntos escolhidos correspondam ao mundo das 
crianças ao seu interesse; facilitem progressivamente suas descobertas e sua 
entrada social e cultural no mundo dos adultos e lhe forneçam elementos de 
julgamento nesse campo; levem em conta as condições de vida da criança e 
a diversidade de regiões, países. 

 

O autor esclarece que os contos possuem domínio na formação de leitores, 

pois os leva ao imaginário, deste modo devem ser utilizados como método de incentivo 

à leitura desde cedo, uma vez que, por meio dos contos de fadas as crianças são 

capazes de lidar com os sentimentos de alegria, angústia, medo, perca raiva, tristeza, 

desenvolvendo o emocional, preparando a mesma para o convívio em sociedade.  

No processo de letramento e alfabetização o incentivo de leitura dos contos 

constantemente facilita o processo e despertará na criança o hábito de leitura. 

 

Os livros infantis, além de proporcionarem prazer, contribuem para o 
enriquecimento intelectual das crianças. Sendo esse gênero objeto da 
cultura, a criança tem um encontro significativo de suas histórias com o 
mundo imaginativo dela própria. A criança tem a capacidade de colocar seus 
próprios significados nos textos que lê isso quando o adulto permite e não 
impõe os seus próprios significados, visto estar em constante busca de uma 
utilidade que o cerca. (OLIVEIRA, 2005, p. 125). 

 
Quanto mais cedo estimular a leitura, mais cedo despertará na criança o gosto 

pela leitura, pois a leitura infantil leva a criança a um mundo imaginário, despertando 

o desejo de decifrar e interpretar o sentido das coisas que o cerca, levando-o a 

relacionar a realidade com o imaginário. 

A escola tem papel fundamental no incentivo à leitura desde cedo, mantendo a 

criança sempre em contato com o livro. Nessa perspectiva Bamberger (2000, p. 20) 

deixa claro que:  

 

A leitura, na infância, satisfaz as necessidades e interesses das várias fases 
de desenvolvimento, de maneira demasiado unilateral. Quando, mais tarde, 
os interesses se modificam (diminuindo o amor da aventura), muitas crianças 
param completamente de ler. A motivação para a leitura é demasiado fraca. 
 

O incentivo à leitura não é papel somente da escola, nesse sentido a família 

também tem papel fundamental, o país também devem ter consciência da importância 



da leitura. O incentivo a prática da leitura deve começar no âmbito familiar por meio 

de estímulos, portanto é importante a interação entre família e a escola.  

 

A leitura não é tarefa apenas da escola. É por isso também que a formação 
dos professores deve incluir contato com os pais, com bibliotecas de bairro e 
de empresa, com associações, de maneira a estabelecer intercambio entre 
as ações de informação e formação (FOUCABERT, 1994, p.11). 

 
Deste modo, não compete somente à escola o dever de incentivar a leitura, ela 

deve acontecer por meio da interação, assim a escola e comunidade escolar devem 

ter o compromisso de adequar meios que venha despertar na criança o gosto pela 

leitura. 

Com o avanço da tecnologia no cotidiano da criança nos dias de hoje, incentivar 

a leitura não tem sido uma tarefa muito fácil, mas é uma tarefa que a escola deve 

assumir com comprometimento, pois “para tornar os alunos bons leitores – para 

desenvolver, muito mais do que a capacidade de ler, o gosto e o compromisso com a 

leitura -, a escola terá de mobilizá-los internamente, pois aprender a ler (e também ler 

para aprender) requer esforço” (PCN, 2001, p. 58). 

O educador e a família têm a responsabilidade de ajudar a criança a escolher 

bons livros para a prática de leitura e é importante que esses livros estejam de acordo 

com sua faixa etária. 

A prática de leitura deve partir de textos interessantes para a criança, seja na 

escola ou em casa, deve permitir a criança interpretar o que o texto informa. 

Durante o processo de alfabetização faz-se necessário que o educador busque 

novos métodos, proporcionando atividades de leitura diferenciada alfabetizando o 

aluno de forma dinâmica e criativa. 

A aprendizagem da criança se dá por meio da leitura seja ela lida ou contada, 

a leitura facilita o conhecimento de mundo e proporciona outros tipos de 

conhecimento, mas a leitura deve ser realizada com interesse e prazer por quem está 

lendo. 

 

Ao promover a interação entre indivíduos, a leitura, compreendida não só 
como leitura da palavra, mas também como leitura de mundo, deve ser 
atividade constitutiva de sujeitos capazes de interligar o mundo e nele atuar 
como cidadão (BRANDÃO, 1997, p.22). 
 

Proporcionar aos educandos oportunidades para o contato com textos 

diferentes é papel do educador, mas deve-se levar esses textos até o aluno, de uma 



forma interessante, com adaptações a que venha facilitar a interpretação dos 

estudantes. 

Nesse sentido Kleiman (2000, p.10) afirma: “[...] que para haver uma interação 

no aprendizado em sala de aula o aluno precisa estar convencido da relevância da 

tarefa proposta e o texto quando prática social acaba remetendo o aluno a outros 

textos e leituras [...]”, ou seja, na leitura vêm à tona crenças, valores e atitudes 

adquiridos de nossas vivências. 

 

 

2. O LÚDICO COMO MÉTODO DE LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO. 

 

Atualmente, no cotidiano de sala de aula, os professores vêm buscando 

diversas formas de ensinar, visando tornar o ensino mais atrativo, e isso não é uma 

tarefa muito fácil, pois a tecnologia está presente no cotidiano das crianças com vários 

programas atrativos. Contudo fica um pouco difícil a tarefa do professor que é preparar 

atividades diversificadas e eficazes para atrair as crianças na hora de alfabetizá-las, 

pois os interesses e as solicitações das crianças são bem diferentes, e não são todas 

as situações de ensino e de aprendizagem que possibilitam um trabalho lúdico na 

escola.  

  Quando as atividades lúdicas, são direcionadas à alfabetização e o ensino da 

língua materna, fica mais fáceis ensinar, pois é por meio delas que se integram 

o prazer e o aprender, saber e fazer. Nos dias de hoje na alfabetização há certa 

antecipação. Tanto a família quanto os educadores querem que a criança aprenda a 

ler e a escrever o quanto antes e aprenda mais e mais conteúdos, pois entendem que 

será melhor para o seu desenvolvimento intelectual e pessoal, deixando de lado o 

brincar esquecendo que são crianças e que adoram e precisam brincar.   

Vygotsky (1998) diz que:  

 

Frequentemente, descrevemos o desenvolvimento da criança como o de 
suas funções intelectuais; toda criança se apresenta para nós com um 
teórico, caracterizado pelo nível de desenvolvimento intelectual superior ou 
inferior, que se desloca de um estágio a outro. Porém, se ignoramos as 
necessidades da criança e os incentivos que são eficazes para colocá-la em 
ação, nunca seremos capazes de entender seu avanço de estágio do 
desenvolvimento a outro, porque todo avanço está conectado com uma 
mudança acentuada nas motivações, tendências e incentivos. Aquilo que é 
de grande interesse para um bebê deixa de interessar para uma criança um 
pouco maior. 



 
Portanto, se a criança gosta e necessita de brincar nada melhor que o professor 

desfrutar das atividades lúdicas para aumentar a aprendizagem, pois através da 

brincadeira é possível desenvolver as habilidades e competências das crianças de 

forma dinâmica e criativa.  

Vygotsky (1998) ressalta que para compreender a passagem de um estágio de 

desenvolvimento da criança para outro, somente é possível através das brincadeiras 

que ela realiza, uma vez que o brincar emerge de uma necessidade infantil. A 

ludicidade está presente no cotidiano da criança é de extrema importância para o 

desenvolvimento dela. Por ser uma necessidade da criança o professor deve-se 

utilizar das brincadeiras para mediar situações de socialização, apropriação de valores 

e costumes, portanto, situações não somente de prazer, mas também conflituosas.  

Compreende-se então que a criança em contato com o brinquedo desenvolve 

seu próprio jogo, deliberando a importância do brinquedo no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. Através do jogo a criança reproduzirá as relações 

sociais e familiares.  

Muitas vezes, o brincar é visto como algo improdutivo, não há confianças de 

que através do brincar é possível ensinar e aprender. A brincadeira permite a criança 

vivenciar experiências, possibilitando também que ela crie formas de expressão, 

hipóteses a respeito da vida, socialização entre várias crianças e compartilhamento 

de experiências vividas. 

De acordo Rau (2007, p.50) 

 

Entendemos que o lúdico como recurso pedagógico deve ocupar um espaço 
em toda a educação básica, atendendo a necessidades e interesse do 
educando e do educador no processo ensino-aprendizagem. Deve ficar 
evidente, assim, o papel das interações na questão educacionais, fato que se 
soma a um progressivo entendimento por parte dos profissionais da 
educação de que qualquer atividade para a criança e com a criança tem um 
sentido educativo.     
 

Portanto, ao planejar a aula com atividades lúdicas deve-se ter o cuidado, para 

que essas atividades venham de encontro com a realidade do aluno facilitando ainda 

mais no processo de ensino e aprendizagem. 

Quando assistimos crianças brincando ou jogando percebemos algo comum e 

incomum ao mesmo tempo em seus comportamentos, ou seja, existem crianças com 

espírito com maior poder de liderança e outras de passividade, algumas descontraídas 

em suas ações, outras nem tanto, enfim são aspectos que nos chamam a atenção. 



Observa-se ainda, na maioria das crianças que enquanto brincam/jogam levam em 

consideração suas experiências anteriores, estabelecendo o equilíbrio entre sua 

individualidade e a relação com o outro, elas estão encontrando-se a si mesmas e aos 

outros e, também aprendendo de que maneira influi no outro.  

Atividades como brincar de boneca, dançar, cantar, dramatizar, inventar 

histórias e contá-las aos colegas, entre outras, também auxiliam no desenvolvimento 

afetivo e intelectual da criança. Acreditamos que os jogos de faz de conta, ou até 

mesmo os jogos de bola auxiliam e muito no aprendizado da criança, pois através do 

faz de conta a criança representa o que ela vive na realidade, ou encena como 

gostaria que fosse. Tanto no faz de conta (criança brincando com sucatas, por 

exemplo), quanto no jogo de bola, as crianças terão que entrar em acordo quanto às 

regras do brinquedo agindo assim está aprendendo a se socializar. A criança deve 

estimular enquanto brinca, deve ser questionada, por isso é muito importante à 

presença do adulto em suas brincadeiras.  

Acreditamos que o lúdico é o meio facilitador e imprescindível na alfabetização, 

pois a criança que tem uma infância bem estruturada adquire segurança de si própria. 

Quando a alfabetização é desenvolvida através de atividades lúdicas, o ensino e a 

aprendizagem tornam mais prazerosos. 

Não é perda de tempo brincar, a criança precisa brincar e os brinquedos 

possibilitam o desenvolvimento integral da criança porque ela se envolve efetivamente 

e socialmente; tudo isso acontece de maneira envolvente, onde a criança cria e recria 

normas e constrói alternativas para resolver entraves que surgem no ato do brincar. 

De acordo com Murcia (2005, p. 36). 
 

 
Os jogos de construção são atividades que consistem na manipulação de 
objetos com a intenção de criar algo, como construir um castelo de areia fazer 
uma torre com blocos [...] nos jogos de construção a capacidades 
representativa da criança pode oscilar de juntar dois cubos até chegar às 
formas mais complexas como a elaboração de um quebra cabeça com 
grande quantidade de peças ou a montagem de cidades com diferentes 
peças, etc.  

 
Desse modo, faz se necessário que as atividades sejam voltadas para a 

construção, pois desperta na criança o interesse de criar e recriar levando-o ao 

desenvolvimento de suas capacidades. 

Outro fator interessante e de suma importância no processo 

ensino/aprendizagem da criança é descobrir qual o estilo que ela adota para aprender, 



não basta selecionarmos os jogos e entregarmos aleatórios, as crianças, com a 

intenção de que elas aprendam sozinhas determinado conhecimento manuseando 

jogos. Estudos mais recentes sobre o processo de ensino/aprendizagem apontam 

estilos diferentes de aprendizagem, os quais respondem pelo sucesso ou pelo 

fracasso escolar, que na maioria das vezes são determinados ainda nos primeiros 

anos escolares da criança, por isso é importante conhecê-los e considerá-los durante 

todo o processo de ensino/aprendizagem da criança.  

De acordo com Rau (2007, p. 79) 

 

Ao trabalhar com o lúdico como recurso pedagógico, podemos observar ainda 
o quanto a experiência escolar tem influência na imagem que a criança faz 
de si mesma, sendo, pois, muito importante que o professor esteja preparado 
para lidar com as mais variadas situações, sem causar danos à criança que 
pretende ajudar.  
 

Portanto, o educador deve buscar meios para ajudar as crianças que precisam 

de uma atenção mais especifica e não a ignorar, pois se quer ajudar deve encarar a 

situação de frente e aliado ao educador para resolver situações delicadas ligadas à 

aprendizagem está o lúdico. O lúdico, a cada dia vem se tornado o método mais eficaz 

não só com crianças que apresenta alguma dificuldade para aprender, mas em todas 

as modalidades de ensino. 

Na medida em que as crianças vão se desenvolvendo as atividades lúdicas vão 

se tornando significativas e quando oferece manuseio de materiais, ela passa a 

reconstruir e reinventar as coisas, o que exige uma adequação da criança. Essa 

adequação é possível a partir do momento em que ela própria evolui internamente, 

transformando essas atividades lúdicas, que é o concreto da vida dela, em linguagem 

escrita, que é o abstrato.  

Faz se necessário que as escolas reflitam sobre suas práticas pedagógicas, 

que valorizem mais a ludicidade, está na hora de pensarem na importância do lúdico 

(jogos e brincadeiras) para as crianças. Empregar as atividades lúdicas na aquisição 

da linguagem escrita, a escola deve estar comprometida com o desenvolvimento da 

criança e compreender as suas necessidades de correr, brincar, jogar, de expandir-

se em vez de prender a criança por várias horas, assim com certeza, terá uma criança 

mais interessada em aprender. O educador deve aproveitar todas as manifestações 

de sentimento de alegria da criança e buscar ensinar através das atividades lúdicas 

educativas, pois são atividades que benefícios à aprendizagem. 



 

 

4. A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NO PROCESSO DE LETRAMENTO E 

ALFABETIZAÇÃO 

 

Ultimamente, vivemos num mundo de constantes mudanças, que ocorrem 

velozmente. Nesse contexto, a vida profissional e pessoal do ser humano depende 

cada vez mais de uma capacidade de criatividade criativa, crítica, reflexiva e 

participativa, por isso a preocupação com o processo de ensino aprendizagem, pois o 

indivíduo deve ser eficiente aprendiz ao longo de sua vida, não só no período escolar, 

mas durante toda sua vida.  

Nesse sentido a escola ocupa um papel fundamental na vida do ser humano, 

pois é na escola que o indivíduo aprimora os seus conhecimentos e é na alfabetização 

que tudo começa. Para facilitar esse aprendizado o educador se alia à ludicidade que 

é o método mais eficiente e prazeroso de se alfabetizar. 

Quando o educador utiliza os jogos no processo de alfabetização é possível 

que ele alcance inúmeras ações que possibilitam uma aprendizagem eficaz. O jogo é 

um método pedagógico extremamente interessante, pois ele incentiva e desperta na 

criança o interesse pelo que está sendo ensinado, além de promover o prazer e a 

curiosidade.  

É preciso que o educador tenha consciência de que o jogo fornece informações 

a respeito da criança, suas emoções, a forma de interagir com seus colegas, seu 

desempenho físico motor, seu estágio de desenvolvimento, seu nível linguístico, sua 

formação moral, ou seja, através da brincadeira a criança aprende a se relacionar com 

os colegas e descobrir o mundo à sua volta.  

Os jogos e textos variados são excelentes recursos para o professor 

desenvolver a participação, a integração e a comunicação das crianças, pois terão 

meios para compreender e expressar-se bem, assim possibilita a aprendizagem na 

aquisição da leitura e da escrita, apresentando domínio de diferentes linguagens e 

instrumentos textuais.  

Santos (2000, p. 37), diz que:  

 

Ganha espaço, como ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que 
propõe estímulo ao interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de sua 
experiência pessoal e social, ajuda-o a descobrir 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.  

  

Portanto, o jogo é indispensável para o desenvolvimento intelectual e social da 

criança, pois estimula sua criticidade, criatividade e habilidades sociais. Deste modo, 

quando o educador utiliza atividades lúdicas, está propiciando ao educando 

oportunidade de integrar-se por meio da Língua Portuguesa de forma dinâmica, 

interpretando texto, expondo ideias e, ao mesmo tempo, explorando seus 

conhecimentos por outras áreas. 

  Mas, para que isso ocorra devem-se levar em conta os objetivos dos 

conteúdos, ou seja, os conteúdos devem ter um tratamento didático específico, ou 

seja, deve haver uma estreita relação entre o que e como ensinar.  

Acreditamos que alfabetizar não é uma tarefa muito fácil, pois o educador de 

alfabetização deve ser comprometido com o ensino e oferecer ao aluno um ensino de 

qualidade, despertando no mesmo o prazer de em aprender. Para que o educador 

consiga desenvolver sua prática pedagógica com eficiência faz-se necessário a 

construção de um planejamento, atrativo, dinâmico, criativo, flexível, e nada mais justo 

o professor se apoderar da ludicidade para alfabetizar. 

Em qualquer idade do ser humano a ludicidade é uma necessidade e não pode 

ser vista apenas como diversão. A ludicidade facilita a aprendizagem, o 

desenvolvimento pessoal, social e cultural, traz benefícios para saúde mental, facilita 

no processo de socialização, comunicação, expressão e construção do 

conhecimento. De acordo com Santos:  

 

Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e 

social, pois, através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, 

relaciona ideais, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e 

corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, integrasse na 

sociedade e constrói seu próprio conhecimento. (SANTOS.1997, p. 20) 

Quando brinca a criança, desenvolve diversas habilidades por praticar 

atividades que lhe causa prazer. Com os jogos e brincadeiras pode-se, também, 

trabalhar o estado emocional da criança, suas ansiedades, a falta de concentração. 

Por envolver vários aspectos significativos o jogo desperto o interesse e a atenção da 

criança.  

 



 

Nas brincadeiras no ambiente escolar o educador deve atuar não somente  

como animador, mas também deve ser observador e investigador das relações e 

acontecimentos que ocorrem na sala de aula. Para essa tarefa social, o educador 

necessita de uma formação adequada, ou seja, uma formação fundamentada em três 

pilares: ”formação teórica, pedagógica e pessoal”.  Assim o educador será capaz de 

conduzir a aplicação das atividades lúdicas.  

Quando se fala em ludicidade surge à preocupação constante dos profissionais 

que trabalham diretamente com ensino aprendizagem, para eles há necessidade de 

transformar o quadro educacional presente. A educação que se oferece no momento 

muitas vezes não condiz com as reais necessidades dos que as crianças procuram e 

precisam na escola, ou seja, aprender o saber, para que tenham condições de 

reivindicar seus direitos e cumprir seus deveres na sociedade. 

A presença do educador é o elemento principal e fundamental desse processo. 

Quanto maior o seu currículo profissional for, maiores serão as possibilidades de 

desempenhar uma prática pedagógica educacional significativa.  

Nóvoa (1991, p. 34):  

 

Não é possível construir um instrumento pedagógico para além dos 
professores, isto é, que ignore as dimensões pessoais e profissionais do 
trabalho docente. Não quer dizer, com isto, que o professor seja o único 
responsável pelo sucesso ou insucesso do processo educativo. No entanto, 
é de suma importância sua ação como pessoa e como profissional. 

   

Deste modo, quando o jogo é utilizado pelo educador com responsabilidade, 

objetivo e criatividade ele se torna instrumento pedagógico e é compreendido como 

instrumento indispensável no processo educacional. E na medida em que a criança 

vai se envolvendo com o jogo ela vai aprendendo e os educadores podem explorar 

suas capacidades e potencialidades, contribuindo com o desenvolvimento da criança. 

 De acordo com Elkonin (1998, p. 421): 

 

O jogo também se reveste de importância para formar uma coletividade 
infantil bem ajustada, para inculcar independência, para educar no amor ao 
trabalho, para corrigir alguns desvios comportamentais em certas crianças e 
para muitas coisas mais. Todos esses efeitos educativos se baseiam na 
influência que o jogo exerce sobre o desenvolvimento psíquico da criança e 
sobre a formação de sua personalidade. 

 



O que vale a pena ressaltar é que quando o educador escolhe atividades 

lúdicas e os jogos como método de aprendizagem em sala de aula, ele deve tomar o 

cuidado e planejar criteriosamente de acordo a necessidade da criança, com objetivos 

específicos para tais atividades ou jogos. 

. De acordo com Antunes (1998, p. 37): 

  

Jamais pense em usar jogos pedagógicos sem um rigoroso e cuidadoso 
planejamento, marcado por etapas muito nítidas e que efetivamente 
acompanhem o processo dos alunos, e jamais avalie qualidade do professor 
pela quantidade  de jogos que emprega, e sim  pela qualidade dos jogos que 
se preocupou em pesquisar e selecionar. 

  
Deste modo, o planejamento é extremamente importante em qualquer 

modalidade de ensino para que aprendizagem aconteça e para a prática pedagógica 

do professor seja satisfatória. O professor deve preparar atividades articuladas com 

outras para que a aprendizagem se dê progressivamente. Consequentemente, ao 

planejar atividades lúdicas, o professor deve adequar selecionar e adequar às 

atividades lúdicas ao seu público e ao conteúdo a ser trabalhado, para que os 

resultados sejam satisfatórios e alcance os objetivos propostos. 

O compromisso do professor ao optar pelas atividades lúdicas é ter objetivos 

pedagógicos que norteiam o uso das atividades lúdicas no processo de alfabetização, 

ou seja, não oferecer a brincadeira somente por brincar, mas mostrar a brincadeira de 

modo divertido, e que através da mesma é possível desenvolver a aprendizagem. 

Assim, cabe ao professor enfocar, a cada momento e com estratégias específicas, o 

que interessa para cada turma. 

  Ao planejar uma aula com características lúdicas, é exigido do professor não 

apenas um bom jogo ou uma brincadeira é necessária atitude do educador, ou seja, 

ensinar provocando uma mudança cognitiva e, principalmente, afetiva para que 

interaja em sala de aula. O docente deve manter o objetivo de despertar na a 

curiosidade com desafios do mundo, viagens pela imaginação, moldar e dar a forma 

aos diferentes elementos que podem ser transformados em brinquedos.  

Para Menegola e Sant’Anna (2001, p. 25): 

Planejar o processo educativo é planejar o indefinido, porque educação não 
é o processo, cujos resultados podem ser totalmente pré-definidos, 
determinados ou pré-escolhidos, como se fossem produtos de correntes de 
uma ação puramente mecânica e impensável. Devemos, pois, planejar a 
ação educativa para o homem não impondo-lhe diretrizes que o alheiem.  
Permitindo, com isso, que a educação, ajude o homem a ser criador de sua 
história. 



 

Assim percebemos que a escola tem um papel importante no desenvolvimento 

e na formação do ser humano e planejar é essencial para a organização metodológica 

dos conteúdos.  

Atualmente a maioria dos educadores de alfabetização tem como principal 

metodologia de ensino a ludicidade, eles procuram utilizar atividades lúdicas em seus 

planejamentos, pois confiam que estas atividades despertam o interesse dos alunos, 

contribuindo para a construção do conhecimento. Acreditam que através dessas 

atividades, é possível tornar o processo de ensino e aprendizagem prazerosos.  

Alguns educadores muitas vezes deixam de lado as atividades lúdicas, como o 

jogo, porque apresentam dificuldade para desenvolver essa metodologia de ensino, 

devido à falta de concentração e persistência dos alunos. Acreditamos também que 

se faz necessário que os educadores apresentam aos pais a importância do lúdico, 

ou seja, mostram para ele como é indispensável o contato da criança com brincadeiras 

em casa e que através da mesma o conhecimento se constrói também.  

Nos dias de hoje são tantos desafios a se enfrentar na educação, e a ludicidade 

pode contribuir muito na prática pedagógica e na aprendizagem, pode facilitar a 

superação de dificuldades no processo de alfabetização e letramento dos educandos 

de alfabetização, pois através das brincadeiras se podem conhecer melhor os alunos 

e suas atitudes. Assim sendo, o lúdico deverá estar relacionado com a cultura da 

criança para que ela tenha prazer em aprender conhecimentos relacionados à sua 

realidade.  

  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos que a literatura infantil é uma grande aliada no processo de 

letramento e alfabetização da criança na educação infantil, pois permite a criança 

viajar em um mudo de imaginação. A literatura infantil pode despertar na criança 

curiosidade e despertar o interesse pela leitura facilitando a alfabetização. 

A alfabetização deve iniciar em casa com os pais lendo para e junto com seus 

filhos e dar continuidade na escola. É no ambiente familiar que a criança tem as 

primeiras noções de hábitos e valores, assim quando a família incentiva à leitura pode 



se tornar muito significativo para toda a vida da criança e quando ela chega à escola 

o processo de alfabetização desenvolve com facilidade. 

Percebemos que por meio do lúdico, a aprendizagem é ativa, dinâmica e 

contínua, ou seja, uma experiência basicamente social, que tem a capacidade de 

conectar o indivíduo com a cultura e meio social mais amplo. Que as atividades lúdicas 

preparam a alfabetização, bem como toda a aprendizagem intelectual ou de relação 

com o mundo da cultura.  

O educador de alfabetização que opta por atividades lúdicas para desenvolver 

sua prática de alfabetização é consciente de que a educação pelo lúdico é a peça 

mestre do edifício pedagógico, pois o lúdico propicia a criança resolver mais 

facilmente os problemas de sua escolaridade.    

Podemos ressaltar que os jogos são indispensáveis no desenvolvimento da 

criança, pois os mesmos possibilita a criança se manifestar sua imaginação através 

do brinquedo que também tem papel importante dentro dos jogos de aprendizagem. 

Através dos jogos a criança desenvolve sua capacidade de representação, 

manifestando comportamentos que fazem parte de seu repertório. Possibilitando as 

crianças a começar a desenvolver a capacidade de estabelecer relações sociais que 

exigem singularidade, mas ao mesmo tempo coletividade. 

De acordo com a pesquisa percebemos que o lúdico não é favorável só para a 

criança, no processo de aprendizagem, mas também para o educador em sua prática 

pedagógica, pois através dessas atividades é possível oferecer uma aprendizagem 

interativa e participativa e uma prática dinâmica e atrativa, tornando o ensino eficaz.  
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