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RESUMO

Esta pesquisa discute a importância do lúdico no processo de alfabetização. Refere-se
a uma pesquisa bibliográfica em que se objetivou compreender como a ludicidade pode
ajudar no processo de aprendizagem da criança. Nesse intuito trouxemos a
contribuição de alguns autores – Kishimoto (2003), Almeida (1998), Rosa (2003),
Cagliari (2002), Ferreiro (1995) e outros. O estudo permitiu enfocar um breve estudo
histórico de como surgiu a alfabetização e qual o seu significado para vários autores.
Apresenta a importância do lúdico no desenvolvimento da criança e sua importância
como recurso metodológico. Para melhor compreendermos a importância da ludicidade
na prática pedagógica como facilitadora da aprendizagem do aluno no processo de
alfabetização, partiremos de um estudo teórico nos autores supracitados articulado ao
estudo de caso, com análise de dados obtidos a partir de um questionário com
professores que atuam no primeiro ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A
análise dos dados indicou que os professores consideram importante a prática do lúdico
em sala de aula, porém, muitos deixam de utilizá-lo por encontrarem dificuldade em
conciliar atividades lúdicas e os conteúdos previstos, e também dificuldades
relacionadas ao número elevado de alunos, os quais muitas vezes não respeitam as
regras. Assim sendo, para contribuir e estimular os educadores a utilizarem um recurso
metodológico facilitador do processo de alfabetização sugerimos algumas atividades
lúdicas feitas com materias de sucata, que os auxiliarão em sua prática proporcionando
aos alunos uma aprendizagem mais prazerosa, dinâmica e significativa.

Palavras-chave: Alfabetização. Lúdico. Aprendizagem. Brincadeiras. Jogos.
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1 INTRODUÇÃO

Muitas crianças passam por uma alfabetização difícil e penosa, na qual
não tentam lançar-se ao desafio da leitura e da escrita com medo de “errar”. A fim de
tornar essa aprendizagem mais dinâmica e significativa, propomos nessa pesquisa a
utilização do lúdico como recurso metodológico.
O lúdico é um recurso metodológico por intermédio do qual o educador
pode conhecer seu aluno e a realidade do grupo, suas necessidades, conflitos,
dificuldades, estados de espírito e comportamentos em geral.
Dessa forma delineamos o problema dessa pesquisa: A ludicidade, na
prática pedagógica, poderá agir como facilitadora da aprendizagem do aluno no
processo de alfabetização? Qual o parecer dos professores sobre a relação
alfabetização e ludicidade?
A escolha pelo tema foi realizada pelo fato de que a influência do lúdico
nos processos de ensino e aprendizagem tem sido alvo de muitos estudos ao longo dos
tempos. É importante conhecer o uso de jogos educativos como elementos constitutivos
desse processo, visto que é uma atividade importante para estimular a interação social
e a atividade constitutiva do ser humano.
De acordo com Rosa (2003, p.40), “o lúdico deve ser visto e praticado
de forma consciente, pois não é mera diversão ou preenchimento de tempo, e sim, um
fator essencial para uma educação de qualidade ao indivíduo”.
Brougère (2002), também retrata que é por meio da brincadeira que a
criança internaliza a cultura em que vive, seja pelas relações interpessoais que cultiva,
seja pelo mundo que cria para si. O lúdico acompanha todo o processo de
desenvolvimento cognitivo.
O educador que souber utilizar jogos e brincadeiras para auxiliar na
construção do conhecimento dos seus educandos terá em suas mãos um recurso
metodológico de alta qualidade. As atividades lúdicas poderão contribuir para que a
alfabetização se torne uma aprendizagem mais dinâmica e significativa, permitindo que
as crianças se lancem ao desafio da leitura e da escrita sem medo de errar,
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proporcionando-lhes a construção do conhecimento de forma lúdica e prazerosa. As
atividades lúdicas podem ser utilizadas pelos educadores como recurso metodológico
dentro e fora da sala de aula.
Assim sendo, esta pesquisa será um estímulo a todos os educadores
que, envolvidos com o processo de alfabetização, procuram por um recurso
metodológico facilitador desse processo, buscando sempre refletir sobre sua prática
pedagógica.
Esta pesquisa objetivou coletar dados que demonstrem a importância
das atividades lúdicas na alfabetização segundo alguns estudiosos tais como Kishimoto
(2003), Brougère (2002), Rosa (2003), dentre outros. O lúdico, de acordo com Rosa
(2003, p.41) “é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser
visto apenas como diversão. O desenvolvimento deste aspecto facilita a aprendizagem,
o desenvolvimento social, pessoal e cultural, colabora para uma boa saúde mental.”
Respaldada por expressivos referenciais teóricos, a proposta de trabalho apresentada
permite afirmar a existência de jogos e brincadeiras infantis, que se bem aplicadas,
certamente auxiliarão na construção do conhecimento, facilitando a aprendizagem e
proporcionando uma educação de qualidade ao indivíduo.
Acreditamos que a relevância desse trabalho foi contribuir tanto para o
professor quanto para o aluno. A utilização do lúdico no processo de alfabetização
auxilia os professores em sua prática, agindo como elemento dinamizador da proposta
pedagógica e, ao mesmo tempo proporciona aos alunos uma aprendizagem mais
prazerosa, dinâmica e significativa.
Desta forma elaboramos como objetivo geral analisar a importância da
ludicidade na prática pedagógica como facilitadora da aprendizagem do aluno no
processo de alfabetização. Temos como objetivos específicos explicitar, a luz da teoria,
a importância das atividades lúdicas no desenvolvimento infantil; apontar os benefícios
das atividades lúdicas no processo de alfabetização; propor atividades lúdicas voltadas
para o desenvolvimento da alfabetização.
Observou-se a importância da utilização da coleta de dados
(questionário) como instrumento de pesquisa para encontrar possíveis respostas para
análise do nosso problema de pesquisa.
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Alguns professores regentes de sala de aula do primeiro ano do Ensino
Fundamental, foram convidados a responderem o questionário a fim de verificar se os
mesmos utilizam o lúdico, quais as metodologias utilizadas, quais as dificuldades
encontradas e os benefícios da utilização do lúdico nesse processo.
O trabalho foi dividido em quatro seções, sendo que na Seção 1,
abordamos a história da alfabetização, o significado da palavra alfabetização e seus
metódos, com base em autores como Cagliari (2002) e Ferreiro (1995).
Na Seção 2, consideramos as abordagens sobre ludicidade: sua
importância no desenvolvimento da criança, sua relação com as fases do
desenvolvimento, sua importância como recurso metodológico e sua possível relação
com a alfabetização, com base em autores como Kishimoto (2003), Brougère (2002) e
Rosa (2003).
Fizemos na Seção 3 uma análise sobre as respostas que foram obtidas
no questionário aplicado à professores do primeiro ano das Séries Iniciais do Ensino
Fundamental.
Elaboramos na Seção 4 uma coleta de atividades lúdicas feitas com
sucata e as sugerimos como fonte auxiliadora do processo de ensino-aprendizagem.
E por fim, realizamos as nossas considerações finais a respeito da
proposta de atividades lúdicas relacionadas à pesquisa bibliográfica que foi feita no
decorrer do trabalho, respondendo aos objetivos os quais nos propusemos.
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2 UM BREVE RELATO SOBRE A HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO

Abordaremos a seguir o surgimento da alfabetização e o aparecimento
das cartilhas, o significado da palavra alfabetização para alguns autores e também os
seus métodos.
Ao longo dos tempos o homem vem buscando comunicar-se com
gestos, expressões e com a fala. A leitura e a escrita têm origem no momento em que o
homem aprende a comunicar seus pensamentos e sentimentos por meio de signos que
sejam compreensíveis por outros homens que possuem idéias sobre o funcionamento
desse sistema.
Segundo Cagliari (2002, p.12): “a alfabetização é, pois, tão antiga
quanto os sistemas de escrita. De certo modo, é a atividade escolar mais antiga da
humanidade”. A fim de que os sistemas de escrita possam continuar sendo usados, é
necessário que se ensine às novas gerações como fazê-lo.
A idéia de que na Antiguidade somente os reis, os sacerdotes e as
pessoas de grande poder dominavam a escrita é falsa e não faz sentido, pois, de
acordo com Cagliari (2002, p.13): “a escrita é um fato social, é uma convenção que não
consegue sobreviver à custa de um punhado de pessoas”.
De acordo com fatos comprovados historicamente, a escrita surgiu do
sistema de contagem feito com marcas em cajados ou ossos, e usado
provavelmente para contar o gado, numa época em que o homem já
possuía rebanhos e domesticava os animais. Esses registros passaram
a ser usados nas trocas e vendas, representando a quantidade de
animais ou de produtos negociados. Para isso, além dos números, era
preciso inventar símbolos para os produtos e para os nomes dos
proprietários. (CAGLIARI, 2002, p.14)

Naquela época, ser alfabetizado compreendia saber ler o que os
símbolos significavam e ter capacidade para escrevê-los através da repetição de um
modelo mais ou menos padronizado, pois o que se escrevia era apenas um tipo de
documento ou texto. Quando o sistema de escrita começou a se expandir, aumentou a
quantidade de informações necessárias para que o indivíduo soubesse ler e escrever.
Tal fato os obrigou a abandonar o sistema de símbolos que era utilizado para
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representar as coisas e passou-se a utilizar símbolos como as sílabas, que
representavam sons da fala.
Assim, segundo Cagliari (2002, p.15): “o sistema de símbolos
necessário para representar as palavras através das sílabas ficou muito reduzido, fácil
de ser memorizado e conveniente para a difusão da escrita na sociedade”.
O processo de invenção da escrita foi longo e incluiu também a
invenção de regras da alfabetização, as quais permitiam ao leitor decifrar o que estava
escrito e saber como o sistema de escrita funcionava para poder usá-lo de maneira
apropriada.
No Mundo Antigo os alunos se alfabetizavam aprendendo a ler algo que
já estava escrito e depois copiando. Iniciavam pelas palavras, em seguida passavam
para textos famosos e, ao final, escreviam seus próprios textos. De acordo com Cagliari
(2002, p.15): “o trabalho de leitura e cópia era o segredo da alfabetização”.
Na época, a curiosidade despertava em muitas pessoas a vontade de
aprender a ler para lidar com o comércio e com os negócios, para ler obras religiosas e
também para obter informações culturais da época. Assim, muitos aprendiam a ler sem
mesmo ir para a escola, pois quem tinha conhecimentos relativos à escrita os transmitia
para quem queria aprender. Segundo Cagliari (2002, p.15): “aqui, não era preciso fazer
cópias nem escrever: bastava saber ler. Para quem sabe ler, escrever é algo que vem
como conseqüência”.
Na Idade Média, em geral, a alfabetização acontecia menos nas
escolas do que na vida privada dos indivíduos. Assim como na Antiguidade, as pessoas
que sabiam ler ensinavam as que não sabiam. Muitas crianças que já não iam mais à
escola, eram educadas em casa pelos pais, por algum familiar ou às vezes por um
preceptor contratado para essa tarefa.
Posteriormente, com a chegada do Renascimento (séculos XV e XVI),
Cagliari (2002, p.19) afirma que:

Com o uso da imprensa na Europa, a preocupação com os leitores
aumentou, uma vez que agora se faziam livros para um público maior, e
a leitura de obras famosas deixou de ser coletiva para se tornar cada
vez mais individual. Por isso, a preocupação com a alfabetização passou
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a ter uma importância muito grande. A primeira conseqüência disso foi o
aparecimento das primeiras “cartilhas”.

Assim surgem as primeiras gramáticas das línguas neolatinas, que
levaram os gramáticos a se dedicarem também à alfabetização, pois era preciso
estabelecer uma ortografia e ensinar a população a escrever nas línguas vernáculas
(CAGLIARI, 2002).
No ensino da ortografia, os professores pediam aos alunos que
copiassem cartas-modelo e documentos comerciais, a fim de que aprendessem
também coisas úteis para a vida. Nessa proposta de ensino vemos uma clara distinção
entre ler e escrever, pois a leitura era dirigida para as coisas religiosas, e a escrita, para
o trabalho na sociedade (CAGLIARI, 2002).
Com a Revolução Francesa surgiram grandes novidades para a escola,
a principal foi a responsabilidade com a educação das crianças, introduzindo como
matéria escolar a alfabetização.

Diante dessa nova realidade, as antigas cartilhas sofreram uma
modificação notável. Com a escolarização, o processo educativo da
alfabetização tinha de acompanhar o calendário escolar. Como as
antigas cartilhas fossem simples esquemas, passaram a ser mais
desenvolvidas. O estudo foi dividido em lições, cada uma enfatizando
um fato. O ensino silábico passou a dominar o alfabético. O método do
bá-bé-bi-bó-bu começava a aparecer. Com poucas modificações
superficiais, esse tipo de cartilha iria ser modelo dos livros de
alfabetização. (CAGLIARI, 2002, p.21)

Desta forma, se espalhou pelo mundo a moda das escolas que
ensinavam as crianças a ler e a escrever. Porém, somente freqüentavam essas escolas
os alunos pertencentes a famílias com certo status na sociedade, a população pobre
continuava fora da escola.
Até as primeiras décadas deste século, no Brasil, as pessoas que
freqüentavam a escola pública não passavam do segundo ou do terceiro ano. Em
documentos do final do Império é possível perceber que as Escolas Normais não
tinham alunos e que era obrigação do governo dar vantagens extras às pessoas que
trabalhavam com alfabetização. Na época os professores de escolas públicas eram
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eleitos, em geral, pela comunidade, tinham um mandato determinado e a maioria se
queixava dos baixos salários, motivo pelo qual poucas escolas públicas se esforçavam
a fim de conseguir alguém para dar aulas.
Contudo, nos dias de hoje, vemos que muitos professores procuram
equilibrar o processo de ensino com o de aprendizagem, apostando que os alunos são
capazes de aprender a ler e a escrever no primeiro ano escolar e com o intuito de que
essa habilidade se desenvolva nas séries seguintes a fim de chegar ao
amadurecimento esperado pela escola.

2.1 Alfabetização: o significado da palavra

É importante retomarmos o conceito de alfabetização considerando que
essa conceituação tem sido pontuada por diferentes análises e enfoques, onde alguns
autores privilegiam a abordagem mecânica do processo de aquisição da leitura e da
escrita, enquanto outros destacam o caráter processual e a necessidade de articulação,
pressupondo que a leitura e a escrita ocorrem no meio social através do processo
histórico da humanização.
De acordo com o dicionário Aurélio (1986), alfabetização “é a ação de
alfabetizar; difusão do ensino primário, restrita ao aprendizado da leitura e escrita
rudimentar”.
Segundo Soares (1985, p.20):
(...) etimologicamente, o termo alfabetização não ultrapassa o significado
de “levar à aquisição do alfabeto”, ou seja, ensinar o código da língua
escrita, ensinar as habilidades de ler e escrever; pedagogicamente,
atribuir um significado muito amplo ao processo de alfabetização seria
negar-lhe a especificidade, com reflexos indesejáveis na caracterização
de sua natureza, na configuração das habilidades básicas de leitura e
escrita, na definição da competência em alfabetizar.

Observa-se nessas concepções que, apesar dos significativos avanços
nos estudos sobre o processo de alfabetização, a prática escolar ainda parece
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distanciada da funcionalidade da leitura e da escrita no contexto da sociedade, se
limitando aos usos mecânicos e descontextualizados.
Porém, como foi dito anteriormente, a concepção de alfabetização entre
os diversos autores pode sofrer variações. Para Cook-Gumperz (2008, p.13):

(...) é um fenômeno socialmente construído, e não simples capacidade
de ler e escrever. Conforme este livro demonstra, executando as tarefas
que compõe a alfabetização, exercitamos talentos socialmente
aprovados e aprováveis. Como uma construção social, a alfabetização é
uma ideologia de base histórica e um conjunto de práticas comunicativas
ligadas ao contexto.

De acordo com Frago (1993, p.27): “alfabetizar não é só ler, escrever,
falar sem uma prática cultural e comunicativa, uma política cultural determinada”.
Nesses casos entende-se que a alfabetização transcende a mecânica
de ler e escrever. É possível perceber que sua concepção tem se ampliado no cenário
sócio-educacional estimulando diferenciadas práticas escolares.
Conciliando com nossas discussões, vale ressaltar que nos dias de
hoje, alguns autores como Soares (2010), defendem a especificidade da alfabetização
e a sua importância na escola, ao lado do letramento.
Os processos da alfabetização e do letramento são processos
indissociáveis, porém diferentes. Isso significa que a alfabetização não é pré-requisito
para o letramento. Não é necessário aprender primeiro a técnica para depois aprender
a usá-la, e isso é um sério engano que ocorreu durante muito tempo na escola, pois as
duas aprendizagens ocorrem ao mesmo tempo e uma não é pré-requisito da outra
(SOARES, 2010).
Existe uma discussão antiga entre os especialistas sobre o melhor
método de alfabetização. Quando os filhos começam a ler as primeiras palavras e no
momento de procurar uma escola de qualidade para eles, os pais querem saber qual o
melhor método. Os especialistas também procuram pelo melhor método que poderá
revolucionar ou melhorar a educação brasileira, acabando com o elevado índice de
analfabetismo e os graves problemas estruturais na rede pública de ensino.
A respeito dos métodos, Ferreiro (1995, p.29) diz que:
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Tradicionalmente, as discussões sobre a prática alfabetizadora têm se
centrado na polêmica sobre os métodos utilizados: métodos analíticos
versus métodos sintéticos; fonético versus global, etc. Nenhuma
dessas discussões levou em conta o que agora conhecemos: as
concepções das crianças sobre o sistema de escrita.

Ao longo da história, ocorreram muitas mudanças na forma de pensar a
educação escolar, que passou a ser vista muito mais na perspectiva de como o aluno
aprende, do que como o professor ensina. Nosso objetivo não é definir qual o melhor
método, mas sim mostrar como cada um deles auxilia no processo de alfabetização.
Começaremos pelo método sintético que, de acordo com Visvanathan
(2010) “estabelece uma correspondência entre o som e a grafia, entre o oral e o escrito,
através do aprendizado letra por letra, ou sílaba por sílaba e palavra por palavra.”
Ainda segundo a autora:

Os métodos sintéticos podem ser divididos em três tipos: o alfabético, o
fônico e o silábico. No alfabético, o estudante aprende inicialmente as
letras, depois forma as sílabas juntando as consoantes com as vogais,
para, depois, formar as palavras que constroem o texto. No fônico,
também conhecido como fonético, o aluno parte do som das letras,
unindo o som da consoante com o som da vogal, pronunciando a sílaba
formada. Já no silábico, ou silabação, o estudante aprende primeiro as
sílabas para formar as palavras (VISVANATHAN, 2010).

Neste método a aprendizagem ocorre primeiro através de uma leitura
mecânica do texto, utilizando-se a decifração das palavras, visando sua posterior leitura
e compreensão. Utiliza-se as cartilhas para orientar alunos e professores durante o
aprendizado, apresentando um fonema e seu grafema correspondente por vez,
evitando confusões visuais e auditivas.
O método sintético é considerado pelos críticos como o mais cansativo
e enfadonho para as crianças, pois este aprendizado é feito de forma mecânica, através
da repetição que é considerada fora da realidade da criança, que não cria nada, apenas
age sem autonomia (VISVANATHAN, 2010).
Já o método analítico para a autora:
Também conhecido como “método olhar-e-dizer”, defende que a leitura
é um ato global e audiovisual. Partindo deste princípio, os seguidores do
método começam a trabalhar a partir de unidades completas de
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linguagem para depois dividi-las em partes menores. Por exemplo, a
criança parte da frase para extrair as palavras e, depois, dividi-las em
unidades mais simples, as sílabas. Este método pode ser dividido em
palavração, setenciação ou global. Na palavração, como o próprio
nome diz, parte-se da palavra. Primeiro, existe o contato com os
vocábulos em uma seqüência que engloba todos os sons da língua e,
depois da aquisição de um certo número de palavras, inicia-se a
formação das frases. Na setenciação, a unidade inicial do aprendizado
é a frase, que é depois dividida em palavras, de onde são extraídos os
elementos mais simples: as sílabas. Já no global, também conhecido
como conto e estória, o método é composto por várias unidades de
leitura que têm começo, meio e fim, sendo ligadas por frases com
sentido para formar um enredo de interesse da criança. Os críticos deste
método dizem que a criança não aprende a ler, apenas decora
(VISVANATHAN, 2010).

Este breve relato sobre os métodos de alfabetização serve como ponto
de partida para que os professores busquem conhecimentos teóricos, considerando a
realidade de seus alunos, a fim de proporcionar a eles uma aprendizagem dinâmica e
significativa.
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3 A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

Nessa seção abordaremos a importância da utilização do lúdico no
desenvolvimento da criança, pois de acordo com Rosa (2003, p.42) “as atividades
lúdicas são a essência da infância”.
É fundamental tomar consciência de que a realização da atividade
lúdica infantil fornece informações elementares a respeito da criança como suas
emoções, a forma como interage com seus colegas, seu desempenho físico-motor, seu
processo de desenvolvimento, seu nível lingüístico, sua formação moral, dentre outros.
Segundo Elkonin (1987):

No jogo, a criança toma consciência de si mesma, aprende a desejar e a
subordinar a seu desejo seus impulsos afetivos passageiros, aprende a
atuar subordinando suas ações a um determinado modelo, a uma norma
de comportamento. Assim no jogo a submissão à necessidade não é
imposto de fora, pois responde à própria iniciativa da criança como algo
desejado. O jogo dessa maneira, por sua estrutura psicológica, é o
protótipo da futura atividade séria. Da necessidade que o jogo faz
desejada à necessidade que se torna plena consciência: este é o
caminho que vai do jogo às formas superiores da atividade humana.
(apud VOLPATO, 2002, p.49-50)

Sendo assim, por meio do jogo, a criança aprende, verbaliza, comunicase com mais facilidade e realiza argumentações, internaliza novos comportamentos e,
conseqüentemente, se desenvolve em todos os aspectos.
Podemos perceber que o tempo destinado ao brincar tem se tornado
cada vez mais escasso, tanto dentro como fora da escola. Isso ocorre porque muitas
vezes, quando está em casa, a criança passa o tempo em frente à televisão e se
esquece do ato de brincar, e nas escolas alguns educadores se preocupam somente
com atividades que envolvam conteúdos muitas vezes abstratos. Acreditamos que o
adulto é um dos principais responsáveis pelo aproveitamento que a criança faz do seu
tempo, ou seja, é ele quem propõe alternativas de atividades para que a criança não
permaneça interessada somente em um determinado brinquedo ou a frente de
tecnologias, podendo aproveitar e enfatizar o resgate do tempo de brincar.
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Muito se ouve falar que alguns educadores apontam que na escola,
“não há tempo para atividades lúdicas” porque muitas vezes a instituição está mais
preocupada com o programa a ser cumprido do que aprendizagens que tenham
significado para a criança que aprende. Com isso, o jogo fica relegado ao pátio ou
destinado a preencher intervalos de tempo entre as aulas. Fora dela, a influência dos
meios de comunicação e da indústria de brinquedos estão tornando os alunos cada vez
mais acomodados, com pouca iniciativa e criatividade.
Conciliando com nossas discussões podemos citar Lopes:

As crianças passam a maior parte de seu tempo livre diante da televisão
e não sobra tempo para criar, inventar e usar a imaginação, elas
consomem os atraentes jogos e brinquedos eletrônicos e assim acabam
por não ter oportunidade de conhecer alguns de seus potenciais
criativos (LOPES, 2000, p.37).

Uma das ocupações mais comuns das crianças hoje em dia é a
televisão, que ocupa um tempo significativo na vida delas, tempo esse que deixa de ser
dedicado às atividades lúdicas, com prejuízo da criatividade e da socialização, como
afirma Lopes (2000).
A indústria de brinquedos contribui com esse fato à medida que
estimula o consumismo, tornando as crianças cada vez mais individualistas, inseguras e
competitivas. Cabe aos adultos e aos educadores, o papel de resgatar o tempo do
brincar no dia-a-dia infantil, assegurando um autoconceito positivo para as crianças,
preservando, assim, sua criatividade, autonomia, socialização e solidariedade.
Mesmo diante desta realidade, muitos estudos apontam que na escola,
é possível planejar os espaços do brincar. Na sala de aula, por exemplo, o espaço de
trabalho pode ser transformado em lúdico: podem ser desenvolvidas atividades que
aproveitem mesas, cadeiras e outros recursos para estimular a criatividade das
crianças. Fora de sala o educador pode utilizar objetos, animais, a vegetação local para
diversificar o programa de atividades desenvolvidas em aula.
Porém, as atividades lúdicas não se referem somente à modalidade da
Educação Infantil, elas permeiam todas as fases da infância e estão presentes em
todos os segmentos da vida. De acordo com Almeida (1998, p.13):
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A educação lúdica está distante da concepção ingênua de passatempo,
brincadeira vulgar, diversão superficial. Ela é uma ação inerente na
criança, no adolescente, no jovem e no adulto e aparece sempre como
uma forma transacional em direção a algum conhecimento, que se
redefine na elaboração constante do pensamento individual em
permutações com o pensamento coletivo.

Tendo por base a psicologia genética de Jean Piaget (apud ALMEIDA,
1998) caracterizou a natureza do jogo em cada fase de desenvolvimento do ser
humano, dividindo-as em cinco fases:

3.1 A Ludicidade e as Fases do Desenvolvimento

O início do desenvolvimento da criança denomina-se, de acordo com
Piaget, fase sensório-motora (de 1 a 2 anos, aproximadamente). Nesta fase o jogo é
para a criança uma assimilação do real com si própria e caracteriza as manifestações
de seu desenvolvimento.
Através da visão, da audição e do tato a criança mexe em tudo que
encontra ao seu redor, desenvolvendo seus sentidos, movimentos, músculos,
percepção e cérebro, ao mesmo tempo em que se diverte e conquista novas realidades
(ALMEIDA, 1998).
Desta forma, trabalhar com móbiles, formas e texturas diferenciadas
pode auxiliar no desenvolvimento da criança. Para a estimulação do pensamento podese oferecer à criança brinquedos ou potes, com ou sem tampa, com conteúdos atrativos
dentro. Uma outra opção seria oferecer revistas para que a criança folheie livremente,
ajudando-a a identificar gravuras, deixando por fim que amasse as folhas para estimular
sua coordenação manual (fina).
Para a estimulação da percepção espacial podem ser realizadas
brincadeiras de empilhar objetos; brincadeiras de estender os braços, as pernas para
que elas possam ver até onde alcançam ou brincadeiras de roda, para que a criança
descubra o movimento circular. Já para auxiliar na estimulação da linguagem
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compreensiva pode-se dar ordens simples, tais como alcançar algum objeto, brinquedo,
etc; pedir para que a criança localize partes de seu corpo e de seu vestuário; sempre
elogiar os acertos das crianças e também pode-se realizar brincadeiras com elas
fazendo de conta que está triste, bravo, alegre, verificando se ela discrimina estes
diferentes sentimentos.
Em relação à estimulação da linguagem expressiva, deve-se aceitar
que a criança fale “errado”, repetindo em seguida de forma correta o que ela falou;
outra maneira seria mostrar a ela objetos e figuras de animais conhecidos, falando e
pedindo que repita o som próprio destes animais. Ex: au-au, miau-miau.
E por fim para a estimulação à coordenação ampla deve-se incentivar a
criança a subir e descer escadas; oferecer massa de modelar para que ela inicie a
pegá-la com as pontas dos dedos e também pode-se oferecer lápis diversos,
estimulando que faça rabiscos espontaneamente com os mesmos.
É de fundamental importância também nessa fase que haja um contato
afetuoso e estimulante do adulto com a criança, e é este contato que caracteriza o
primeiro sinal da educação lúdica (ALMEIDA, 1998).
A fase simbólica (de 2 a 4 anos, aproximadamente) é uma das mais
importantes para a vida da criança em todos os aspectos, é quando a criança passa a
se definir e a se estruturar (ALMEIDA, 1998).
A criança passa a exercitar intencionalmente movimentos motores mais
específicos, utilizando para isso as mãos, além dos movimentos físicos. Ela passa a
expressar, através de suas brincadeiras, o mundo que viu e interiorizou, essas
manifestações são expressões de puro simbolismo representado na mente.
Kishimoto (2003) destaca a situação imaginária e as regras, como
elementos importantes na brincadeira infantil, em que, nas situações imaginárias claras
ou não, há regras implícitas e explícitas. A criança ao imitar um motorista, por exemplo,
segue suas regras implícitas, diferente do futebol, onde as regras são explícitas,
variando conforme estratégias adotadas pelos jogadores
Através da brincadeira, a criança desenvolve a atenção, a memória, a
autonomia, a capacidade de resolver problemas, se socializa, desperta a curiosidade e
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a imaginação, de maneira prazerosa e como participante ativo do seu processo de
aprendizagem.
Para Kishimoto (2003, p.43), "ao prover uma situação imaginativa por
meio da atividade livre, a criança desenvolve a iniciativa, expressa seus desejos e
internaliza as regras sociais".
As brincadeiras mais simples de que participa são verdadeiros
estímulos ao desenvolvimento intelectual. Quanto mais informações receber, mais
registro ocorrerá em seu cérebro. Ao experimentar, ver e manipular as coisas, a criança
descobre que pode dar forma ao mundo de acordo com suas impressões, passando
não só a evocar e registrar fatos na memória, mas a recriá-los. Nessa fase gostam de
estar junto ao adulto e a outras crianças. Segundo Almeida (1998, p.46-47):

É a fase do ‘egocentrismo’, na qual elas são o centro de tudo e tudo se
volta para o seu ‘eu’. Por isso apegam-se a suas coisas e não abrem
mão delas. Nos jogos e nas brincadeiras não conseguem coordenar
seus esforços para o outro, e os jogos com regras não funcionam, mas
estar junto com outras crianças, participar de atividades apresentadas
pelos pais, executar pequenas ordens, como arrumar as coisas, ajudar
os pais, são coisas importantíssimas para o crescimento intelectual e
social. Da mesma forma, o relacionamento sadio, alegre, carinhoso,
afetivo que recebem é indispensável para o equilíbrio emocional.

Nesta fase a criança considera que tudo que existe é por ela e para ela,
procurando sempre chamar a atenção dos outros para si própria. Não aceita críticas e
regras, o que muitas vezes resulta em choros e birras.
Muitos pais não sabem como reagir a estas situações e acabam
atuando de forma que irão consolidar os comportamentos inadequados ao invés de
controlá-los. É importante que os pais saibam transmitir às crianças o porquê das
coisas e não apenas dar uma ordem ou dizer um “não”, explicações simples ajudam a
compreender o que é certo e o que é errado.
Nesta idade a criança imita muito o adulto do mesmo sexo, aprende
observando e gosta de participar nas conversas e nas atividades dos adultos. Daí a
importância de se permitir que ela ajude nas atividades apresentadas pelos pais e na
execução de pequenas ordens dadas pelos mesmos, propiciando assim seu
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crescimento intelectual e social, facilitando a imposição de regras e limites por parte dos
pais.
Posteriormente a criança passa pela fase intuitiva (de 4 a 6/7 anos,
aproximadamente). Nesta fase a criança transforma o real em função das múltiplas
necessidades do “eu” sob a forma de exercícios psicomotores e simbolismo. Os jogos
passam a ter uma seriedade absoluta na vida das crianças e um sentido funcional e
utilitário. É necessário que haja uma estimulação dos movimentos finos da criança
(através de atitudes como pegar, rasgar, rabiscar, desenhar, pintar, bordar, costurar,
amassar e modelar), necessários e obrigatórios para o processo de incorporação ao
processo de alfabetização que ocorrerá. É também a fase em que a criança imita tudo e
tudo quer saber, é a “famosa” fase dos porquês.
É importante ressaltar que todos os jogos de que as crianças
participam, que inventam ou pelos quais se interessam nessa fase constituem
verdadeiros estímulos que enriquecem os esquemas perceptivos, operativos, funções
essas que, combinadas com as estimulações psicomotoras, definem alguns aspectos
básicos que dá condições para o domínio da “leitura e escrita”.
A Fase da operação concreta (de 6/8 a 11/12 anos, aproximadamente)
é a fase escolar em que a criança vai incorporar os conhecimentos sistematizados,
tomar consciência de seus atos e despertar para um mundo em cooperação com seus
semelhantes. É importante considerar os pontos mais significativos de seu
desenvolvimento. De acordo com Almeida (1998, p.51):

Nessa idade a criança começa a pensar inteligentemente, com certa
lógica. Começa a entender o mundo mais objetivamente e a ter
consciência de suas ações, discernindo o certo do errado. Nessa fase os
jogos transformam-se em construções adaptadas, exigindo sempre mais
o trabalho efetivo e participativo no processo de aprendizagem, que
começa a sistematizar o conhecimento existente.

O jogo não é uma atividade isolada de um grupo de pessoas formadas
ao acaso, ele reflete experiências, valores da própria comunidade em que estão
inseridas, mantém relações profundas entre as crianças e as faz aprender a viver e a
crescer conjuntamente nas relações sociais.
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Já na fase da operação abstrata (11, 12 anos em diante) os jogos
passam a caracterizar-se como atividades adaptativas ao equilíbrio físico, pois realizam
o aperfeiçoamento dos músculos e geram princípios de descoberta, de julgamento, de
criatividade, de criticidade, caracterizando o pensamento formal e possibilitando o
surgimento de relações sociais amadurecidas, bem como o surgimento de lideranças
participativas.
A educação lúdica, além de contribuir e influenciar na formação da
criança e do adolescente, possibilitando um crescimento sadio, um
enriquecimento permanente, integra-se ao mais alto espírito de uma
prática democrática enquanto investe em uma produção séria do
conhecimento. Sua prática exige a participação franca, criativa, livre,
crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte
compromisso de transformação e modificação do meio. (ALMEIDA,
1998, p.57)

Devido ao público alvo desta pesquisa ser crianças de primeiro ano dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nosso maior enfoque são as fases intuitiva e
operatório concreto.

3.2 A Importância do Lúdico Como Recurso Metodológico

Defendemos que uma das alternativas metodológicas que o professor
pode utilizar para desenvolver a aprendizagem no âmbito da alfabetização é a
ludicidade.
Hoje o desafio de chamar a atenção do aluno, que vive rodeado pela
mídia e uma variedade de recursos tecnológicos, sem perder o foco que é a
aprendizagem, exige do professor uma profunda reflexão sobre sua prática. Esse ofício
sempre foi muito complexo, mas atualmente essa complexidade parece maior, pois
além de trabalhar com alguns saberes, como no passado, conviver com os avanços
tecnológicos e a complexidade social atual. Vive-se um contexto onde o aluno, inserido
numa sala de aula com quatro paredes, quadro, giz, carteiras dispostas uma atrás da
outra, não aceita mais aquela aula em que o professor fala e ele simplesmente escuta.
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Daí a importância de se utilizar o lúdico que promove um estado de
inteireza, de plenitude naquilo que se faz com prazer e pode estar presente em
diferentes situações da vida. Segundo Feijó (1992, p.61) “o lúdico é uma necessidade
básica da personalidade, do corpo e da mente, faz parte das atividades essenciais da
dinâmica humana”.
Para aperfeiçoar sua prática o professor precisa descobrir e trabalhar o
lúdico na sua história, resgatando os momentos lúdicos vividos em sua trajetória de
vida. É muito difícil trabalhar nesse aspecto especialmente para os que foram formados
por uma escola que não priorizou essa visão metodológica. Por isso se ouve falar e se
reconhece a importância da ludicidade em sala de aula, mas pouco se faz, exatamente
porque não é simples romper com experiências vividas ao longo de toda uma trajetória
de vida e acadêmica. Vivenciar a ludicidade em sala de aula, para esse professor, é
conviver com o incerto, com o improvável, é deixar de ser protagonista para atuar com o
grupo. Para quem não foi estimulado a viver momentos descontraídos, a trabalhar a
espontaneidade, a criatividade, a imaginação e a emoção se sente inseguro e muitas
vezes sem direção.
A ludicidade precisa ser vista como algo imprescindível à necessidade
do ser humano que facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e
construção do conhecimento. De acordo com Almeida (1998, p.31-32):

A educação lúdica integra uma teoria profunda e uma prática atuante.
Seus objetivos, além de explicar as relações múltiplas do ser humano
em seu contexto histórico, social, cultural, psicológico, enfatizam a
libertação das relações pessoais passivas, técnicas para as relações
reflexivas, criadoras, inteligentes, socializadoras, fazendo do ato de
educar um compromisso consciente intencional, de esforço, sem perder
o caráter de prazer, de satisfação individual e modificador da sociedade.

Assim sendo, a formação lúdica deverá proporcionar aos futuros
professores vivências lúdicas despertando a valorização da criatividade, sensibilidade,
afetividade tornando a prática pedagógica prazerosa e dinamizadora. Se o professor
na sua formação não foi sensibilizado a aprender com prazer, sua curiosidade não foi
despertada pelo conhecimento, não lhe foram apresentadas atividades dinâmicas e
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desafiadoras, ele certamente terá dificuldade em fazer na sua prática pedagógica aquilo
que não experimentou.
Porém, com uma formação lúdica o professor terá oportunidade de se
conhecer, de

saber quais são suas potencialidades, limitações, desenvolverá seu

senso crítico, terá atitude de pesquisador. Por isso a necessidade de formar
professores capazes de compreender os benefícios da ludicidade na sua formação
pessoal e profissional considerando que não é uma atividade complementar as outras,
mas sim uma atividade que auxilia na construção da identidade e da personalidade.
Com a ludicidade se aprende a lidar e equilibrar as emoções, a criar um ambiente
prazeroso estimulando a aprendizagem (FEIJÓ, 1992).
Segundo Santo Agostinho (apud SANTOS 1997, p.45) “o lúdico é
eminentemente educativo no sentido em que constitui a força impulsora de nossa
curiosidade a respeito do mundo e da vida, o princípio de toda descoberta e toda
criação”.
O professor precisa se permitir vivenciar o lúdico e buscar
conhecimento teórico para, através dessas experiências, obter informações sobre o
brincar espontâneo e orientado.
Acreditamos que não há mais como ausentar o lúdico do processo
pedagógico, pois ele é o agente de um ambiente motivador e de real significado para a
aprendizagem. Ao se separar as crianças do ambiente lúdico estamos automaticamente
ignorando seus próprios conhecimentos, pois quando a criança entra na escola ela já
possui muitas experiências que lhes foram proporcionadas através das brincadeiras e
do jogo.
As crianças envolvidas pela atividade lúdica sentem-se mais livres para
criticar, argumentar e criar. Mas quando estão expostas aos métodos tradicionais de
educação, em que o aluno nada mais é do que um consumidor de informações prontas,
ou como cita Freire (apud SOUZA 1996, p.390) “o que se adapta, ou seja, mero objeto
do processo” ela se torna apática ao conhecimento, como se o que estivesse
aprendendo não tem relevância para o seu mundo.
Para que possa compreender a importância do lúdico, é necessário
então que o educador entenda os anseios das crianças. Quando tiver feito isso terá
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uma tarefa muito mais difícil que é a de associar o lúdico ao conteúdo a ser ministrado,
sem que os dois percam suas essências. Mas somente é possível conseguir o jogo
educativo quando há o equilíbrio entre as duas funções (SCHWARTZ, 1998).
A criança vive em um mundo diferente do adulto e para que tenhamos
acesso a esse mundo o lúdico é fundamental, pois, através de vivências lúdicas até nós
mesmos podemos voltar a imaginar como realmente é brincar quando criança e o que
esperam as mesmas das atividades que as ocupam.
Quando utilizamos o lúdico na escola estamos buscando também um
resgate cultural da criança em que ela traz à escola vivências apreendidas em casa,
com os amigos, na sua comunidade ou seja, resgatando movimentos muitas vezes
passados e modificados no decorrer de gerações. É necessário darmos valor a estas
vivências, pois se não dermos estamos desvalorizando a história e a cultura do
indivíduo no contexto escolar.
Fica claro para nós a importância do lúdico na escola durante a
infância, pois, percebemos que quando o interesse da criança é levado a sério
podemos dar estímulos importantes no desenvolvimento dela. Afinal, trabalhamos mais
e melhor se fazemos isso nos divertindo.

3.3 Alfabetização e Ludicidade

A utilização de recursos lúdicos é um assunto que tem conquistado
espaço na educação escolar e torna-se muito importante a valorização do momento da
brincadeira do educando.
Observa-se

que

ao

longo

da

história

da

educação,

muitos

pesquisadores e estudiosos passaram a se importar com o ato da brincadeira e então
começaram a estudar sobre a sua evolução. Pode-se notar que a brincadeira ganhou
mais saliência nos aspectos cognitivos, pois de uma atividade lúdica passou a dar
contribuições importantes na área de aquisição do conhecimento.
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Dessa forma, a ludicidade auxilia no processo de aprendizagem e deixa
de ser uma prática somente da realidade da Educação Infantil, podendo ser utilizada
também durante todos os níveis de ensino.Nesse caso, pode-se afirmar que a utilização
do lúdico na escola como recurso pedagógico é de extrema importância, pois de acordo
com Rosa (2003, p.40) “o brinquedo é a essência da infância e seu uso permite um
trabalho pedagógico que possibilita a produção do conhecimento”.
No mundo do brinquedo e dos jogos, que proporcionam situações em
que a criança crie regras, a brincadeira não é uma atividade inata, mas sim uma
atividade social e humana que supõe contextos sociais, a partir dos quais o aprendiz
comanda uma nova realidade e estabelece suas normas (KISHIMOTO, 2003).
Na maioria das vezes é através do incentivo de um adulto que o ser
humano conhece o brincar. O mesmo lhe ensina e passa sua experiência e, de forma
despercebida, ele vai recebendo toda a sua formação social. Por isso é importante que
o adulto esteja sempre atento com relação à sua atuação no desenvolvimento da
criança.
Conciliando com essa discussão podemos citar Rosa:
O adulto só poderá ser um incentivo se for portador de conhecimentos
teóricos que subsidiem corretamente as atividades práticas. Um adulto
esclarecido saberá dosar os conteúdos, partindo sempre das
necessidades e capacidades das crianças, ensinando sem coagir, sem
impor padrões. Um adulto consciente da preciosidade que é uma
criança, saberá dar amor, carinho; saberá ensinar pelo exemplo,
influenciando beneficamente na formação da personalidade da mesma.
(2003, p.79)

A escola é primordial quando envolve atividades lúdicas no processo de
ensino, pois atribui outros valores às brincadeiras, mostra outros caminhos e outras
possibilidades de se “pensar” sobre algo. É importante ressaltar que a brincadeira
realizada na escola é diferente daquela que acontece em outros locais. Normalmente
as brincadeiras e os jogos têm uma função, uma intencionalidade, que são
determinadas dependendo de onde acontecem.
As brincadeiras ocorridas na escola têm que estar de acordo com o
objetivo da instituição, seja para a alfabetização, seja para o repasse de boas maneiras,
ou com quaisquer fins educativos. Segundo Rosa (2003, p.40) “o lúdico deve ser visto e

32
praticado de forma consciente, pois não é mera diversão ou preenchimento de tempo, e
sim, um fator essencial para uma educação de qualidade ao indivíduo”.
A brincadeira, em sua totalidade, é um período de aprendizagem
significativa para a criança, independente de onde ocorra. Na escola, mais
precisamente nos anos iniciais, a ludicidade pode ser utilizada de forma a reconhecer
as questões da infância, despertando interesses, e como tentativa de estudar os
assuntos de maneira mais agradável. Tais atividades tornam-se importantes porque são
novas possibilidades para aqueles alunos com maiores dificuldades de aprendizagem,
de apreensão de conteúdo.
A utilização do lúdico na escola caracteriza-se como um recurso
pedagógico de muito valor, através da brincadeira o professor pode explorar a
criatividade, a valorização do movimento, a solidariedade, o desenvolvimento cultural, a
assimilação de novos conhecimentos e as relações da sociedade, incorporando novos
valores. E assim como retrata Rosa (2003, p.45): “através das brincadeiras educativas,
as crianças aprendem a respeitar o próximo e as idéias divergentes das suas,
aprendendo assim, como conviver harmoniosamente em sociedade”.
O lúdico na vida escolar deve ser preservado. A realização da
brincadeira na escola é uma garantia de que tantas transformações possam acontecer
na vida da criança, visto que a brincadeira estimula a aprendizagem. Uma vez que os
jogos e brincadeiras são excelentes instrumentos de mediação entre o prazer e a
aprendizagem, nota-se que a utilização do lúdico é realmente importante durante o
processo de alfabetização (aprendizagem).
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS

A análise de dados caracteriza-se por ser uma tarefa árdua de
organização do material obtido na coleta, relacionado com discussões pautadas em
aportes teóricos que sustentam o trabalho, com a finalidade de encontrar respostas às
questões propostas para a pesquisa.
De acordo com Lüdke e André (1986, p.45): “a tarefa de análise implica,
num primeiro momento, a organização de todo o material, dividindo-o em partes,
relacionando essas partes e procurando identificar nele tendências e padrões
relevantes”.
Os procedimentos da pesquisa foram direcionados no intuito de atender
o objetivo do trabalho, que foi analisar a importância da ludicidade na prática
pedagógica como facilitadora da aprendizagem do aluno no processo de alfabetização,
através das relações existentes entre as teorias que sustentam a pesquisa e a prática
desenvolvida pelos professores nas salas de aula dos anos iniciais do Ensino
Fundamental.
O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a aplicação do
questionário. Ele auxilia na coleta de dados, pois possibilita aos sujeitos um tempo
maior de reflexão para responder as questões, visto que podem ser entregues
posteriormente, em momentos determinados, conforme combinado com o pesquisador.
O questionário também oferece ao sujeito a possibilidade de se
expressar de modo mais livre por se encontrar a sós no momento de responder as
questões propostas. Porém, este mesmo fator exige que o pesquisador tenha um
cuidado especial na elaboração, para que as questões propostas fiquem claras de
forma que possam ser compreendidas com facilidade pelos sujeitos.
Sendo assim, foi elaborado um roteiro dividindo as questões em duas
partes (Anexo A). A primeira buscava extrair dados de identificação do entrevistado
como sexo, idade, tempo de formação, tempo de atuação profissional e em que tipo de
instituição atua (pública ou privada) e na segunda parte, questões relacionadas à
prática docente.

34
O questionário foi aplicado a trinta professores do primeiro ano dos
anos iniciais do Ensino Fundamental, porém somente quinze deles devolveram. A
escolha por professores de primeiro ano ocorreu pelo fato de ser a série na qual se
inicia a alfabetização da criança e, como o objetivo desta pesquisa é o processo de
alfabetização, decidimos que a coleta de dados nesta série seria mais adequada.
Este

instrumento

ofereceu

dados

necessários

a

respeito

do

conhecimento dos professores sobre alfabetização, a importância da ludicidade em sala
de aula, suas experiências, dificuldades e deu maior consistência a essa pesquisa.

4.1 Análise das Respostas Obtidas no Questionário

Iniciamos o questionário com dados de identificação do entrevistado.
Verificou-se que todas as quinze entrevistadas são mulheres e atuam em escola
pública. A idade das entrevistadas varia de 25 a 56 anos, sendo que, sete estão na
faixa etária de 25 a 35 anos; cinco estão na faixa etária de 36 a 45 anos; e três estão na
faixa etária de 46 a 56 anos. Em relação ao tempo de formação, constatamos que entre
todas as professoras entrevistadas a média é de 12 anos. E o tempo de atuação
profissional das entrevistadas é em média 13 anos.
Na segunda parte do questionário indagamos as professoras se elas
consideravam importante a prática do lúdico em sala de aula, com o objetivo de verificar
se as mesmas conhecem e utilizam este recurso metodológico. As respostas obtidas
foram:
Professora A: Sim e muito. As crianças nesta fase de alfabetização são muito
lúdicas e compreendem melhor o que se propõe através de propostas lúdicas.
Professora B: Muito importante, pois a criança aprende de forma prazerosa.
Professora C: A prática do lúdico é muito importante em sala de aula pois
através desta prática a criança vivencia situações reais onde desenvolve as
estruturas mentais específicas à aprendizagem de determinados conceitos.
Professora D: Extremamente importante, a criança aprende mais facilmente
com o lúdico.
Professora E: É importante quando existe um objetivo a ser alcançado no
processo ensino-aprendizagem.
Professora F: Sim, para que haja aprendizagem e compreendam o que estão
fazendo associando com o que faz para que aprenda a apreender.
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Professora G: Considero sim porque o lúdico faz com que o aluno se socialize
e interage com a sala toda.
Professora H: Sim. Com ludicidade tudo fica mais interessante.
Professora I: Sim, pois a criança aprende brincando, e a aula se torna mais
prazerosa.
Professora J: Sim, pois é muito mais prazeroso aprender brincando.
Professora K: Sim. Porque é uma maneira prazerosa de ensinar o nosso
aluno. Ele consegue imaginar, criar, vivenciar situações da sua vida, do
imaginário, do novo e tornar algo significante para ele.
Professora L: Sim. É importante a criança manipular o material, aprender de
uma forma prazerosa através de brincadeiras.
Professora M: Sim. Através do Lúdico que podemos demonstrar o concreto.
Professora N: Sim, pois faz parte do desenvolvimento físico/emocional e
intelectual da criança.
Professora O: Muito importante. Com o lúdico a criança assimila com facilidade
e o mais importante, com prazer.

Todas as professoras reconhecem que a ludicidade é muito importante
para o desenvolvimento da aprendizagem. Sendo assim, devemos enfatizar o que já foi
mencionado na sessão anterior sobre ludicidade; o professor precisa se permitir
vivenciar o lúdico e buscar conhecimento teórico para através dessas experiências
obter informações sobre o brincar espontâneo e orientado. É necessário que o
educador assuma o papel de mediador e possa auxiliar seus alunos valorizando o
caráter lúdico da educação, de modo que possa levá-los a construção de um
conhecimento significativo. Segundo Oliveira:

(...) ao jogar e brincar, a criança relaciona-se com a realidade, constrói
conhecimentos, expressa suas necessidades e resolve conflitos. É por
meio de ações físicas e mentais que o pensamento se desenvolve.
Dessa forma, o brincar, juntamente com outras formas de
representação, deve ser objeto de interesse de todos os envolvidos no
processo educacional (2000, p.89).

Ao analisar a resposta da Professora N, que enfatizou que a ludicidade
faz parte do desenvolvimento da criança, podemos conciliar com as Diretrizes do
Ensino Fundamental de Nove Anos quando retrata sobre as características das
crianças de seis anos:

Nessa faixa etária a criança já apresenta grandes possibilidades de
simbolizar e compreender o mundo, estruturando seu pensamento e
fazendo uso de múltiplas linguagens. Esse desenvolvimento possibilita a
elas participar de jogos que envolvem regras e se apropriar de
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conhecimentos, valores e práticas sociais construídos na cultura. Nessa
fase vivem um momento crucial de suas vidas no que se refere à
construção de sua autonomia e de sua identidade (BRASIL, 2010, p.19).

A Professora G em sua resposta à questão sobre a importância da
prática do lúdico em sala de aula, destaca que o lúdico permite que o aluno se socialize
e interaja com a sala toda. Nessa perspectiva, as Diretrizes do Ensino Fundamental de
Nove Anos (BRASIL, 2004, p.19) afirma que: “estabelecem também laços sociais e
afetivos e constroem seus conhecimentos na interação com outras crianças da mesma
faixa etária, bem como com adultos com os quais de relacionam”.
Verificou-se que várias das professoras entrevistadas consideram que
através do lúdico o aprendizado se torna mais prazeroso. Segundo Rosa (2003, p.39):
“a criança necessita da imaginação do meio físico e social, onde poderá construir seu
pensamento e adquirir novos conhecimentos de forma lúdica, onde há o prazer na
aprendizagem”.
Ficamos extremamente contentes com a unanimidade das respostas,
porém estamos cientes que poderá haver um distanciamento entre o discurso e a
prática pedagógica. Mas acreditamos que pelo menos ter a consciência de que é
importante a ludicidade para a aprendizagem já é um passo para prováveis mudanças
em sala de aula.
A fim de tentar verificar o provável distanciamento entre o discurso e a
prática pedagógica, perguntamos as professoras quais as dificuldades que elas
enfrentam no dia a dia para trabalhar com a ludicidade.
Dentre as respostas obtidas encontramos duas categorias: um grupo de
professoras relata a dificuldade em conciliar atividades lúdicas e os conteúdos previstos
e outro grupo aponta algumas dificuldades relacionadas ao número elevado de alunos,
alunos que não respeitam as regras, alguns que acham que no momento da brincadeira
não aprendem.
Analisando as respostas das professoras que relatam a dificuldade em
conciliar os conteúdos propostos e atividades lúdicas, constatamos que a maioria delas
acredita que o conteúdo exigido para ser ensinado no primeiro ano dos anos iniciais do
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Ensino Fundamental é muito extenso e que, o tempo disponível para utilizar recursos
lúdicos é muito curto. Nessa perspectiva, as respostas obtidas foram:
Professora A: Acho que é a dificuldade da maioria, senão de todos: a
exigência de conteúdos que, para muitos, confundem-se com a antiga 1ªsérie,
de 8 anos, exigência de alfabetizar sistematicamente crianças com 5 anos sem
olhar que a maioria vem para a escola sem pré, sem saber pegar no lápis, etc.
Ou seja, cumprimento de conteúdos que, para a maioria das escolas, visa
quantidade e não qualidade, o que é uma pena!
Professora B: Tempo curto; vencer conteúdo.
Professora D: O extenso conteúdo bimestral, então às vezes eu “corro” com
algum que acho que não tem tanta função social para aplicar aquilo que
acredito (lúdico).
Professora G: A maior dificuldade é dar conta do conteúdo proposto pela
secretaria de educação.
Professora K: Acomodação, uma vez que é algo trabalhoso, brincar por brincar
é muito fácil, mas vejo que o brincar é muito mais que isso, ele exige regras,
tempo, prazer e principalmente um objetivo a se chegar. Tenho trabalhado sim
com o lúdico em minha sala, mas entendo que poderia trabalhar muito mais e
por medo de não cumprir os conteúdos propostos acabo deixando essa forma
gostosa de ensinar um pouco de lado.
Professora N: A maior dificuldade é dispor tempo em função do grande volume
de conteúdos que são exigidos para serem trabalhados com os alunos.

Fica a nossa indagação sobre a real compreensão da utilização do
lúdico como recurso metodológico. Alguns profissionais da educação acreditam que as
brincadeiras e os jogos são apenas divertimentos e só devem ser aplicados nos
momentos livres para que os alunos possam gastar energias.
Pelas respostas dá a entender que as professoras ainda separam
atividades lúdicas e conteúdos, e não compreendem que essa metodologia auxilia no
momento de ensinar os conteúdos facilitando o processo de aprendizagem. O educador
ao ensinar determinado conteúdo para o aluno, deve proporcionar a ele que pense,
reflita, descubra o caminho, e precisa levar em consideração também aquilo que o
aluno já sabe, já conhece sobre o conteúdo que está sendo trabalhado. De acordo com
Rosa (2003, p.41) “educar não se limita a repassar informações ou mostrar apenas um
caminho, aquele caminho que o professor considera o mais correto, mas é ajudar a
pessoa a tomar consciência de si mesma, das pessoas e da sociedade”.
Outras professoras relataram:
Professora C: A maior dificuldade é conseguir dar atenção necessária a todas
as crianças devido ao número de crianças em sala de aula.
Professora L: Salas numerosas.
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Professora E: A maior dificuldade é a organização para que a hora lúdica não
vire a hora da bagunça. No começo às vezes as crianças confundem um pouco,
mas depois de algumas vivências, as crianças aprendem a se organizar nas
horas lúdicas também. Outra dificuldade é passar para a família, que na hora
que a criança “brinca” ela aprende também.
Professora I: A maior dificuldade é a indisciplina durante as aulas lúdicas e a
falta de material para todos os alunos.
Professora J: A falta de disciplina e a dificuldade em aceitar regras e cumprilas.
Professora F: Atendimento individual, e vivência de algumas crianças que não
tenham visão e nem acompanhamento de outros.
Professora H: Na hora de fazer uma brincadeira as crianças acham que ali eles
não estão aprendendo nada.
Professora M: O que mais dificulta é colocar o limite nos alunos, pois nas
brincadeiras alguns extrapolam.
Professora O: No meu caso nenhuma, pois trabalho com o contra turno, mas
acredito que o número de alunos por sala dificulta muito o trabalho do professor
com o lúdico.

Este grupo de professoras relatou ter dificuldades relacionadas ao
número elevado de alunos, alunos que não respeitam as regras e alunos que acham
que no momento da brincadeira não aprendem. Tais dificuldades ocorrem, na maioria
das vezes, pela falta de planejamento das atividades propostas pelos professores.
Conciliando com essa discussão podemos citar Rosa:

Portanto, embora os professores não possam determinar algumas das
influências sobre o brincar, eles controlam outras. Para assegurar que a
brincadeira em uma sala de aula tenha conseqüências educacionais
positivas, os professores devem oferecer a preparação, um
planejamento cuidadoso e orientação. Os professores orientam a
brincadeira educativa das crianças quando planejam, iniciam e
direcionam durante a atividade. (2003, p.51)

Ao planejar uma brincadeira ou jogo, o professor precisa pensar nos
recursos necessários como o tempo, o local, os materiais, as regras, os limites e a
disposição dos alunos para que a atividade ocorra. Pode também buscar recursos para
auxiliar as crianças a obterem informações sobre tópicos relacionados à brincadeira,
como por exemplo, filmes, livros, fotos, audiovisuais, passeios, trazendo informações
que estimulem a brincadeira e a façam evoluir.
A utilização de recursos lúdicos não deve ser deixada de lado e vista
com o objetivo de distração e/ou recreio. De acordo com Rosa (2003, p.50):
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Quando a criança não brinca e não se estimula em sua criatividade,
assiste-se a:
· Dificuldades de enfrentar momentos específicos do ciclo criador;
· Excesso de ruídos internos e distanciamento do “aqui e agora”, o que
leva à dispersão e à falta de comprometimento;
· Fixação na figura do outro;
· A pessoa recua, sente-se intimidada e ameaçada (medo de se expor,
temor do ridículo);
· Ansiedade diante da formalização, revelada na preocupação com a
produção dos outros ou nas recriminações e julgamentos prévios de
sua própria produção;
· Dificuldade diante de uma emoção que se insinua;
· A pessoa não vê e nem incorpora como seu o processo vivido;
· Não consegue envolver-se com a especificidade de cada
experiência.

Desta forma, é necessário que os educadores verifiquem se há tempo
para a brincadeira enquanto processo de aprendizagem nos anos iniciais, valorizando a
ludicidade como um instrumento de apropriação do conhecimento na formação do
sujeito.
Considerando-se a importância da prática do lúdico em sala de aula,
perguntamos

as

professoras

quais

atividades

lúdicas

contribuem

para

o

desenvolvimento da criança na alfabetização. Obtivemos as seguintes respostas:
Professor A: Trabalho com nomes, crachás com músicas, brincadeiras que o
professor pode adaptar: hora da roda, dança da cadeira, amigo secreto, etc.
Jogos matemáticos com palitos, tampinhas, material dourado. Criação de
história para cada item novo a ser apresentado. Enfim muita coisa.
Professor B: Bingo letras e números, cores... jogo da memória, quebra-cabeça,
jogos psicomotores, brincadeiras de roda, amarelinha.
Professor C: Jogos como: memória, quebra-cabeça, jogos de estratégia,
material dourado: jogo do nunca 10, brincadeiras de faz de conta, adivinhas,
cantigas, jogos cantados.
Professor D: Músicas, jogos, competições sadias.
Professor E: Jogos de folclore e brincadeiras como: mãe da rua, lenço atrás,
história da serpente, dança de festa junina, jogos de imitação, cabra-cega, etc.
E com materiais: ligue-ligue, blocos lógicos, etc.
Professor F: Jogos, músicas, lendas, dramatização, histórias, rimas, versos,
sons, danças.
Professor G: Brincadeiras com noção de lateralidade, de quantidade,
equilíbrio, entre outras.
Professor H: Brincadeiras de correr, equilíbrio, noções de lateralidade,
conversação.
Professor I: Jogos como: boliche, jogo da memória, trava-línguas, dados,
amarelinha, cantigas de roda, teatros e outros.
Professor J: Bingo de letras, músicas, jogo da memória, alfabeto móvel,
dominó de letras, etc.
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Professor K: Jogos de letras, bingos, memória, teatro, entre outros.
Professor L: Jogo da memória, dominó, músicas, jogo do nunca 10, parlendas,
trava-língua, dramatizações.
Professor M: Várias. Podemos usar na alfabetização: alfabeto móvel, bingo de
letras, jogo das sílabas, dominó de palavras e figuras, etc. Na matemática:
material dourado, cuisenaire, materiais recicláveis para classificação e seriação,
etc.
Professor N: Todos os tipos de brincadeiras: roda, corda, amarelinha, correr,
esconde-esconde, pega-pega, etc.
Professor O: Muitas atividades. As de psicomotricidade, as de leitura, jogos e
computador.

Analisando as repostas das professoras, percebe-se que a maioria
utiliza as mesmas brincadeiras e jogos, como por exemplo, jogo da memória, quebracabeça, bingo de letras, dominó, amarelinha, brincadeira de roda, música, teatro, travalínguas, etc.
Algumas brincadeiras como trava-línguas, música, brincadeira de roda
e teatro são importantes para desenvolver a oralidade. O quebra-cabeça, o jogo da
memória e o dominó estimulam o raciocínio, a atenção e a concentração. O bingo de
letras estimula a criança a reconhecer e nomear as letras e a amarelinha proporciona à
criança reconhecer e identificar os números. Cada tipo de brincadeira ou jogo possui
sua especificidade, porém todos eles estimulam a criança a trabalhar com regras.
Segundo Rosa (2003, p.39) “os jogos, as brincadeiras proporcionam a imaginação às
crianças; o brincar preenche necessidades que mudam de acordo com a idade, e
proporcionam situações em que a criança cria regras”.
Ao propor uma brincadeira para os alunos, o professor precisa
conhecer os temas de brincadeiras que os interessam. Sabemos que em qualquer sala
de aula podem surgir espontaneamente brincadeiras satisfatórias, mas devemos
considerar que a devida preparação e planejamento das mesmas aumenta as chances
de ocorrer uma brincadeira produtiva e até conciliar conteúdos científicos em propostas
lúdicas. Para que os objetivos de uma brincadeira possam ser alcançados, Rosa (2003,
p.39) diz que:

O professor e o pedagogo, na sua atuação escolar, deverão estar
sempre avaliando seus trabalhos e os resultados destes,
proporcionando à criança técnicas diversificadas que favoreçam o
desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral do educando.
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Diante dessas constatações, pesquisamos algumas sugestões de
atividades lúdicas que poderão auxiliar os educadores em suas aulas, principalmente
no processo de alfabetização – recorte dessa pesquisa.
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5 ALFABETIZAÇÃO LÚDICA: DA SUCATA AO JOGO EDUCATIVO

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental o brincar se apresenta como
atividade de extrema importância para o desenvolvimento dos alunos. A proposta de
atuação com os mesmos prioriza o desenvolvimento do processo ensino e
aprendizagem, o qual deverá ser pautado por atividades lúdicas, cujos brinquedos e
jogos podem ser confeccionados pelos alunos com a orientação do professor, utilizando
um material rico em possibilidades de exploração e manipulação, que é a sucata.
Sabemos que muitos educadores reconhecem a importância da
brincadeira e do jogo, mas muitas vezes deixam de utilizá-los devido à dificuldade em
obter materiais lúdicos. A sucata, de acordo com Furtado (2009, p.31):

É uma opção economicamente viável, que propicia aprendizado sobre
educação ambiental e estimula a coleta seletiva, possibilitando à criança
se conscientizar sobre a importância de participar, desde pequena, da
preservação do meio ambiente.

Da sucata podem se originar objetos construtivos e expressivos que,
muitas vezes, oferecem uma riqueza maior que um objeto comprado pronto
(fabricado/industrializado).
A sucata, antes mesmo de se tornar um jogo ou um brinquedo, pode
ser considerada um material muito rico, pois propicia o desenvolvimento de algumas
habilidades dos alunos, tais como: seriação, classificação, análise, quantificação e
organização dos materiais. Por isso o trabalho com sucata na escola auxilia na
aprendizagem.
Para uma utilização adequada da sucata em sala de aula, o professor
deve ensinar aos alunos como diferenciar o que é sucata do que é lixo e sobre o
cuidado com a seleção, higienização e organização dos materiais. Para obter o material
de sucata o professor pode pedir aos alunos que participem da coleta, buscando
escolher materiais alternativos, adequados à realidade do contexto dos alunos, mais
práticos e fáceis de obtenção.
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Antes de inserir um jogo feito com sucata no processo educativo o
professor deve confeccionar e utilizar o jogo em casa, a fim de verificar a adaptação ou
a substituição de materiais, refletindo sobre como explorar tal atividade para o ensino.
Através desse procedimento saberá como apoiar os alunos em sala de aula, pois já
sabe quais as etapas que serão mais complicadas e quais as prováveis atitudes dos
alunos diante do jogo (FURTADO, 2009).
Assim sendo, pretendemos apresentar a seguir uma série de atividades
construídas com materiais de sucata que foram coletadas do livro “Tempo de Brincar,
Hora de Aprender” de Valéria Queiroz Furtado1. Tais sugestões tem como objetivo
servir de base para o surgimento de novas idéias que favoreçam o processo de ensinoaprendizagem.

5.1 Eixo Temático: Matemática

5.1.1 Portas Numéricas

Figura 1 - Tabuleiro do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.43)

1

FURTADO, Valéria Queiroz. et al. Tempo de brincar, hora de aprender. 2.ed. Londrina: [Ed. do autor],
2009.

44
Objetivo:
‘Fechar' a maior quantidade de portas correspondentes aos números de 1 a 9, de
acordo com o lançamento de dois dados. Vence quem tiver a menor pontuação ao final
de todas as partidas.

Número de participantes:
3 jogadores

Componentes do jogo:
•

1 tabuleiro com 9 fechos numerados de 1 a 9

•

2 dados numerados de 1 a 6

Figura 2 - Componentes do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.43)

Material:
•

1 tampa de caixa de camisa ou equivalente

•

papel colorido para encapar

•

9 fechos plásticos de caixas de suco ou leite

•

caneta hidrográfica preta

•

cola, régua, tesoura

•

folhas de papel e caneta para marcar os pontos
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Confecção:
1. Confeccionar o dado (Anexo B)
2. Encapar toda a caixa de camisa com o papel colorido.
3. Colar os 9 fechos na caixa, distribuindo- os da maneira que preferir.
4. Escrever, em seqüência, os números de 1 a 9 no espaço interno dos fechos.

Regras:
•

Cada jogador lança um dado. Aquele que obtiver o número maior inicia a partida.

•

O jogador lança os 2 dados, baixando as portas dos números no tabuleiro. Ele deve
atentar para as diferentes combinações possíveis: somar o valor dos dados e baixar
a porta correspondente ou baixar 2 portas, correspondentes aos números de cada
dado. Por exemplo, os números 5 e 3 nos dados também permitem baixar as portas
2 e 6, cuja soma é igualmente ‘8’.

•

Repete a operação até não haver mais combinações possíveis dos números cujas
portas permanecem abertas.

•

Ao fechar as portas dos números 7, 8 e 9, o jogador passa a usar somente um dos
dados.

•

Quando o total dos dados ou de um dos dados não permitir uma cobertura
correspondente, o jogador encerra sua jogada. Antes de passar a vez, porém, anota
a soma de pontos relativos à(s) porta(s) aberta(s).

•

O tabuleiro é reaberto e, então, o próximo jogador inicia por sua vez o jogo.

•

O jogador que permanecer com menor pontuação vence o jogo.

O que desenvolve:

Área

Habilidades/Competências

Intelectual

Raciocínio lógico-matemático; atenção e
concentração; estratégia; lógica; associação;
antecipação; memória visual; reconhecimento;
combinação; comparação; dedução.

Psicomotora

Coordenação viso-motora e motora fina;
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preensão; precisão; discriminação visual;
orientação espacial.
Social

Respeito e aplicação de regras; competição;
desafio; tática; ultrapassagem.

Afetiva

Conduta emocional não-impulsiva; autoafirmação.

5.1.2 Pula-Pula Macaco

Figura 3 - Modelo do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.46)

Objetivo:
Lançar os macacos na copa da árvore, buscando acertar os locais em que há maior
pontuação. Vence o jogador que obtiver o maior número de pontos.

Número de participantes:
4 jogadores

Componentes do jogo:
•

16 macaquinhos de 4 cores diferentes
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•

4 lança-macacos

•

1 árvore com duas copas

Material:
•

1 garrafa transparente (de água)

•

1 garrafa de água sanitária (5 litros, na cor verde) ou 1 garrafa de amaciante (2
litros)

•

4 embalagens de plástico de cores diferentes (ex: potes de sorvete, shampoo,
amaciante, produtos de limpeza)

•

16 tampinhas de pasta de dente de 90 gramas

•

4 garrafas de refrigerante (pet de 2 litros, com a parte superior da garrafa
arredondada, como as de refrigerante Antarctica)

•

4 tampinhas de detergente

•

Areia

•

Tesoura, estilete, fita adesiva transparente, canetas hidrográficas e régua

•

Folhas de papel e caneta para marcar os pontos

Figura 4 - Modelo da árvore
Fonte: FURTADO (2009, p.46)

Confecção:
1. Para confeccionar o tronco da árvore, encher a garrafa transparente com areia e
tampá-la.
2. Com os moldes 2 e 3 (Anexo C), riscar e recortar 2 copas de árvore, de tamanhos
diferentes, na garrafa de água sanitária de 5 litros.
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3. Encaixar as copas no tronco (garrafa com areia), começando pela copa maior, que
deverá ficar perto da base da garrafa. Em seguida, colocar a copa menor na parte
superior do tronco.
4. Utilizar o molde 1 (Anexo C) para recortar os 16 macaquinhos com as embalagens
de cores diferentes (por exemplo: 4 vermelhos, 4 amarelos, 4 brancos e 4 azuis).
5. Identificar, com canetas hidrográficas, os macacos com os números: 2, 3, 4 e 5,
garantindo que todos os conjuntos de macacos de cores diferentes tenham a mesma
pontuação. Colar a fita adesiva transparente.
6. Encaixar cada macaquinho na parte interna de cada tampa de creme dental. Antes
de encaixar o macaco, dobrar as partes ‘A’ e ‘B’, uma para frente e outra para trás,
de forma que o macaquinho possa encaixar-se e permanecer em pé na tampinha.

Figura 5 - Exemplo de como dobrar e encaixar o macaquinho
Fonte: FURTADO (2009, p.47)

7. Recortar a parte superior (10 cm) das 4 garrafas de refrigerante para confeccionar
os ‘lança-macacos’. Posicionar o funil (parte superior da garrafa recortada) na
horizontal e fazer um corte arredondado na parte superior e outro na parte inferior
(9cm da tampa da garrafa até a outra extremidade). A distância entre o corte
arredondado da parte superior e o da inferior deve ser de aproximadamente 6 cm.
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Figura 6 - Lança-macacos
Fonte: FURTADO (2009, p.47)

8. Manter o funil na posição horizontal, fazer um furo na parte superior e colocar a
tampa de detergente. A parte inferior será utilizada como apoio para os dedos.
9. Impulsionar, com o dedo, a parte superior do ‘lança-macacos’ para dentro de forma
que fique côncavo – a fim de possibilitar o melhor lançamento dos macaquinhos.

Regras:
•

Cada jogador possui 4 macaquinhos da mesma cor – com pontuações diferentes e
um ‘lança-macacos’.

•

Definir a seqüência de cada jogador.

•

Na sua vez, cada jogador coloca seu macaquinho um a um no ‘lança-macacos’ e o
arremessa em direção à ‘árvore’.

•

Cada copa da árvore tem uma pontuação, de acordo com o nível de dificuldade.
Nível superior (copa menor): 15 pontos; nível inferior (copa maior): 10 pontos. Cada
jogador tem duas chances para jogar cada um dos seus quatro macacos.

•

Se o jogador não conseguir acertar o macaquinho nas duas tentativas, não poderá
jogá-lo uma terceira vez (o macaco é descartado); portanto, cada jogador tem, no
total, 8 chances para lançar seus macaquinhos.

•

É importante que os jogadores marquem os pontos obtidos numa folha para que
possam compará-los.

•

Vence quem conseguir a maior pontuação, obtida a partir da multiplicação da
quantidade de macaquinhos pela pontuação dos níveis.
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O que desenvolve:

Área

Habilidades/Competências

Intelectual

Raciocínio lógico-matemático; atenção e
concentração; estratégia; lógica; associação;
antecipação; memória visual.

Psicomotora

Coordenação viso-motora e motora fina;
preensão; precisão; discriminação visual;
orientação espacial.

Social

Respeito e aplicação de regras; competição;
tática; desafio.

Afetiva

Conduta emocional não-impulsiva; autoafirmação.

5.1.3 Jogo dos Pontos

Figura 7 - Modelo do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.49)

Objetivo:
Acertar o maior número possível de ‘peças’ nos potes de maior pontuação. Vence o
jogador que obtiver a maior pontuação.
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Número de participantes:
4 jogadores.

Componentes do jogo:
•

1 caixa com até 10 potes de tamanhos diversos e numerados

•

6 tampas de garrafa (ou 6 pedrinhas)

Material:
•

1 caixa de papelão

•

10 (ou menos) potes de tamanhos, cores e diâmetros diversos

•

Papéis para encapar ou tinta para decorar a caixa de papelão

•

Papel sulfite e caneta hidrográfica (ou pincel atômico)

•

Tampas de garrafa ou pedrinhas

•

Cola, tesoura e fita adesiva

•

Folhas de papel e caneta para marcar os pontos

Figura 8 - Componentes do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.49)

Confecção:
1. Fixar os potes na caixa de papelão utilizando cola branca, de forma que os mais
altos e de maior diâmetro fiquem atrás, e os mais baixos e de menor diâmetro
fiquem nas fileiras da frente.
2. Escrever números no papel sulfite e fixá-los nos potes com fita adesiva,
estabelecendo níveis de dificuldade: os menores valores serão colados nos potes
em que há maior probabilidade de acerto.
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3. Os números podem ser escritos de acordo com o conteúdo trabalhado pelo
professor (exemplo: casas decimais, centena, milhar, frações...).

Regras:
•

Definir a seqüência de cada jogador.

•

Definir a distância dos potes em que os jogadores terão de permanecer no momento
de arremessar as tampinhas, desde que se permita o acerto mas que, ao mesmo
tempo, não seja extremamente fácil

•

Cada jogador na sua vez arremessa as 6 peças (pedrinhas ou tampinhas) e depois
anota os pontos obtidos.

•

A partida termina e, então, somam-se os pontos de cada jogador para definir o
vencedor.

Variação:
•

Para crianças maiores, é possível estabelecer que o jogo seja composto por três
partidas, cada uma com um ‘peso’ diferente (primeira= 1, segunda= 2, terceira= 3).

•

Ao final de cada partida, a soma de pontos é multiplicada pelo ‘peso’
correspondente.

•

Vence o jogador que obtiver maior pontuação na soma dos resultados de todas as
partidas.

O que desenvolve:

Área

Habilidades/Competências

Intelectual

Raciocínio lógico-matemático; atenção e
concentração; estratégia; lógica; dedução;
antecipação; comparação; memória visual.

Psicomotora

Coordenação viso-motora e motora fina;
precisão; preensão; discriminação visual;
orientação espacial.

Social

Respeito e aplicação de regras; competição;
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tática; espírito de equipe; cooperação;
desafio; ultrapassagem.
Afetiva

Conduta emocional não-impulsiva; autoconceito; auto-afirmação.

5.1.4 Some 10

Figura 9 - Tabuleiro do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.58)

Objetivo:
Obter uma soma de 10 pontos, seja na vertical, na horizontal ou na diagonal. Vence
aquele que ao final do jogo tiver o maior número de pontos.

Número de participantes:
4 jogadores

Componentes do jogo:
•

1 tabuleiro

•

40 peças
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Material:
•

1 bandeja de ovos

•

4 caixas de ovos (ou 2 bandejas de ovos)

•

Tesoura

•

Canetinha, tinta guache e pincel

Figura 10 - Peças do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.58)

Confecção:
1. O tabuleiro será formado pela bandeja de ovos com 16 vãos (4x4), recortando-se
suas bordas;
2. Pintar o tabuleiro;
3. Para as peças do jogo, recortar os gomos das demais caixas, tornando-as pequenas
peças que caibam nos vãos do tabuleiro e sejam do mesmo tamanho;
4. Escrever, na parte superior e/ou nas laterais das peças números de 1 a 5 – oito
peças para cada número – totalizando 40 peças (gomos). Obs. O jogo fica mais ágil
(menor ocorrência de empates) se usados os numerais de 0 a 4 em lugar de 1 a 5.

Regras:
•

Colocar todas as peças dentro de uma sacola impedindo sua visualização.

•

Embaralhar as 40 peças e distribuí-las, uma a uma, para cada jogador, que deve
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escondê-las a fim de que os outros não as vejam.
•

Ao iniciar, o jogador coloca uma de suas peças no tabuleiro, com o número exposto
a todos. Em seguida, passa a vez ao próximo jogador, e assim sucessivamente.

•

É preciso somar os números de quatro casas (em horizontal, vertical ou diagonal)
para obter o total de 10 pontos.
Veja os exemplos:

Figura 11 - Exemplos de como somar os números das casas
Fonte: FURTADO (2009, p.59)

•

Ao obter o total de 10 pontos – conforme a diagonal do exemplo 1 (5,2,2,1) – o
jogador pode pegar as quatro peças para si, que ficam separadas para contagem no
final do jogo.

•

Não é possível vencer a partida com apenas 3 casas, como se observa no exemplo
2 (5,3,2).

•

O jogo termina quando não há mais possibilidades de jogadas, e o vencedor é
aquele que consegue o maior número de pontos.

O que desenvolve:

Área

Habilidades/Competências

Intelectual

Raciocínio lógico-matemático; atenção e
concentração; estratégia; lógica; antecipação;
comparação; reconhecimento; memória
visual.

Psicomotora

Coordenação viso-motora; preensão;
discriminação visual; orientação espacial.
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Social

Respeito e aplicação de regras; competição;
tática; desafio; ultrapassagem.

Afetiva

Conduta emocional não-impulsiva; autoafirmação.

5.2 Eixo Temático: Português

5.2.1 Palavra Mágica

Figura 12 - Modelo do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.75)

Objetivo:
Acertar as letras pertencentes à palavra dos adversários até decifrá-la. Vence quem
possuir, ao final do jogo, o maior número de pontos obtidos por letras/palavras
adivinhadas.

Número de participantes:
4 jogadores.
Componentes do jogo:
•

4 porta – letras

•

4 cartas – coringa
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•

90 cartões com as letras do alfabeto

•

1 dado

Material:
•

4 caixas de pasta de dente

•

5 caixas de leite longa vida

•

tinta guache de 4 cores diferentes e pincel

•

pincel atômico

•

cola ou fita adesiva transparente larga

•

tesoura e estilete

•

folhas de papel e caneta para marcar os pontos

Figura 13 - Porta-letras
Fonte: FURTADO (2009, p.75)

Confecção:
1. Descolar e abrir a caixa de pasta de dente para utilizar o lado avesso (de
dentro).
2. Marcar

e

comprimento,

abrir,

em

um

dos

lados

garantindo

que

sejam

da

abertos

caixa,
o

6

vãos

suficiente

entrarem e saírem da caixa. Exemplo:

Figura 14 - Exemplo da abertura dos vãos do porta-letras
Fonte: FURTADO (2009, p.76)

de

para

2cm
as

de

letras
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3. Montar e colocar novamente a caixa, deixando o lado avesso para fora.
4. Fazer o mesmo com todas as caixas de pasta de dente e pintar cada uma com uma
cor de tinta guache diferente.
5. Recortar 90 retângulos de 2cm x 7cm e, com o pincel atômico, escrever as letras do
alfabeto e cobrir com a fita adesiva. Cuidar para que as letras ocupem 3cm da altura
total.

A tabela abaixo sugere a quantidade para cada letra:

Figura 15 - Tabela com a quantidade de cada letra
Fonte: FURTADO (2009, p.76)

6. Fazer o dado com a caixinha de papelão (Anexo B).
7. Escrever os números de 3 a 6 depois de pintar o dado. No quinto e sexto lado,
desenhar uma estrela.

Regras:
•

Cada jogador recebe um porta-letras de uma cor (caixa de pasta de dente) para
colocar as letras de sua palavra.

•

Colocar todas as letras do alfabeto no centro da mesa, viradas para cima.

•

Define-se a seqüência dos jogadores na primeira rodada. Por exemplo, pelas cores
dos porta-letras: verde, amarela, vermelha e azul.

•

Nas rodadas seguintes, faz-se um rodízio. Assim, seguindo o exemplo acima, a
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segunda rodada será: amarela, vermelha, azul e verde.
•

O primeiro jogador lança o dado. O número que cair corresponderá ao número de
letras que a palavra a ser montada deverá ter (entre 3 e 6).

•

Se cair no lado “estrela”, o jogador iniciante escolhe o número de letras (de 3 até 6).

•

Em seguida, cada jogador escreve secretamente sua palavra em uma folha de
rascunho.

•

O jogador que iniciou o jogo diz uma letra e, em seguida, pergunta aos demais se
ela faz parte se suas respectivas palavras.

•

Supondo que tenha dito ‘P’ e ele mesmo tenha essa letra em sua palavra, deverá
pegar um ‘P’ do monte de cartas dispostas na mesa e colocá-la no lugar
correspondente à seqüência das letras que formam sua palavra. O mesmo vale para
os demais jogadores.

•

O jogador que iniciou o jogo e “cantou” a letra deverá contabilizar a quantidade de
letras que foram colocadas nos porta-letras de todos os jogadores, inclusive no seu,
e anotar em sua folha de registro. Vale lembrar que cada letra vale um ponto.

•

A cada rodada, o jogador da vez anota seus pontos na folha de registro.

•

Não há conseqüência alguma caso um jogador fale uma letra inexistente em
qualquer das palavras, apenas passa a vez ao próximo jogador.

•

Se um jogador descobrir antecipadamente a palavra de um adversário, para contar
pontos deverá anunciá-la quando ainda estiverem faltando 2 letras para completar a
palavra. Assim sendo, essa regra não se aplica a palavras com menos de 4 letras.
No caso de estar correto, obtém 3 pontos; caso contrário, perde 2.

•

Ao final do jogo, quando todas as palavras forem adivinhadas, os pontos serão
somados para se conhecer o vencedor.

O que desenvolve:

Área

Habilidades/Competências

Intelectual

Atenção e concentração; estratégia; lógica;
antecipação; memória visual e verbal;
combinação; dedução; reconhecimento;
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comparação; associação; simbolização;
linguagem.
Psicomotora

Coordenação viso-motora e motora fina;
precisão; preensão; discriminação visual e
auditiva; orientação espacial.

Social

Respeito e aplicação de regras; competição;
tática; desafio; ultrapassagem.

Afetiva

Conduta emocional não-impulsiva; autoafirmação.

5.2.2 O Bucaneiro

Figura 16 - Modelo do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.85)

Objetivo:
Formar as 4 palavras pedidas pelos cartões-tarefa. Vence quem tiver, ao final do jogo, o
maior número de ‘pratas’.

Número de participantes:
2 a 4 jogadores ou jogo para duplas.
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Componentes do jogo:
•

4 potes (porta- “pratas”)

•

90 cartões com as letras do alfabeto

•

30 cartões-tarefa

•

40 moedas (‘pratas’)

Material:
•

5 caixas de leite longa vida

•

Folhas de papel sulfite ou de caderno

•

Pincel atômico

•

40 tampas de garrafas de vidro

•

Martelo

•

4 latas de “Pomarola”

•

Fita adesiva larga

Figura 17 - Peças do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.85)

Confecção:
1. Recortar 90 cartões de 4cm x 3cm (cada caixa rende, em média, 30 cartões).
2. Escrever, com pincel atômico, as letras do alfabeto na parte prateada, ou colar uma
folha de papel na parte desenhada da caixa para, depois, escrever as letras.
3. Recortar outros 30 cartões – de 4cm x 5cm – com as 2 caixas de leite restantes (em
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média, cada caixa rende 18 cartões).
4. Indicar, nos 30 cartões, o que a criança deverá escrever. Pode-se escrever
diretamente na parte prateada com o pincel atômico e cobrir com fita adesiva (larga).
As indicações podem mostrar a escrita de diferentes substantivos, ou seja, nome de:
um réptil; uma ave; um meio de transporte; uma árvore; um ofício; um aparelho
elétrico; o coletivo de algo; um país; um nome próprio; um derivado; um verbo no
passado; um presidente; um escritor.

Figura 18 - Exemplos de cartão-tarefa
Fonte: FURTADO (2009, p.86)

5. Podem-se formular, dependendo do conteúdo e do conhecimento da turma, as
seguintes perguntas: o que é vaca? (mamífero); o que é o morango? (fruta)...
Podem-se, também, escrever num mesmo cartão 3 indicações, do seguinte modo:
nomear 3 profissões; nomear 3 mamíferos; nomear 3 verbos no infinitivo...
6. Abrir, com o martelo, as tampinhas de metal para que fiquem com o formato de
moedas (‘pratas’).
7. Para guardar as ‘pratas’, utilizar 4 latas de molho de tomate com tampa e utilizar a
técnica do papel toalha para enfeitar (Anexo D).
Dependendo do vocabulário da turma pode-se aumentar o número de cartões
alfabéticos. Outra dica boa é fazer cartões coringas que substituam letras que
faltam.
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Regras:
•

Todos os cartões com as letras do alfabeto ficam espalhados no centro da mesa,
virados para cima.

•

O jogo é composto de 40 ‘pratas’ que serão distribuídas eqüitativamente por um dos
jogadores.

•

Para cada jogador, distribui-se 1 cartão-tarefa – todos virados para baixo até ser
dado o sinal de início do jogo.

•

Os jogadores decidem quantas jogadas realizarão.

•

Dado o início do jogo, cada jogador vira a sua carta-tarefa e busca, no monte, as
letras que formarão as palavras.

•

Quando o primeiro jogador terminar de formar as 3 palavras do seu cartão-tarefa,
grita ‘Bucaneiro’.

•

Todos os participantes interrompem a jogada e verificam se as respostas ou
palavras de quem gritou ‘Bucaneiro’ estão corretas. Em caso afirmativo, ele recebe
de cada um dos demais o número de ‘pratas’ equivalente ao número de palavras
que não conseguiram formar.

•

Supondo que, enquanto o jogador A completou as 3 respostas corretamente, o
jogador B completou 2 e o jogador C completou 1, o jogador B dará 1 de suas
‘pratas’ ao jogador A, e o jogador C dará 2 ‘pratas’.

•

No caso de haver empate, o total de letras utilizadas por cada jogador valerá como
mecanismo de desempate.

•

Ganha o jogo aquele que, ao final, tiver mais ‘pratas’.

O que desenvolve:

Área

Habilidades/Competências

Intelectual

Raciocínio lógico-matemático; atenção e
concentração; lógica; estratégia; antecipação;
memória visual e verbal; reconhecimento;
combinação; associação; simbolização;
linguagem.
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Psicomotora

Coordenação viso-motora e motora fina;
precisão; preensão; discriminação visual e
auditiva; orientação espacial e temporal.

Social

Respeito e aplicação de regras; competição;
tática; desafio; ultrapassagem.

Afetiva

Conduta emocional não-impulsiva; autoafirmação.

5.2.3 Lince Ortográfico

Figura 19 - Tabuleiro do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.88)

Objetivo:
Ser o primeiro jogador a colocar as 5 fichas nas figuras correspondentes aos cartões
lidos.

Número de participantes:
2 a 5 jogadores

Componentes do jogo:
•

1 tabuleiro com 50 figuras
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•

25 fichas em conjuntos de 5 cores diferentes

•

50 cartões de ortografia

•

1 dicionário

Material:
•

25 tampinhas de refrigerante de 5 cores diferentes

•

6 caixas de leite

•

6 folhas de sulfite ou de caderno

•

50 figuras ou desenhos (que irão corresponder às respostas aos cartões de
ortografia)

•

1 pedaço de papelão (50 x 70 cm) ou uma caixa de pizza

•

Papel colorido ou tinta guache para pintar o papelão

•

Cola branca, régua, tesoura

•

1 caneta hidrográfica

Confecção:
1. Para confeccionar os cartões de ortografia, abrir as caixas de leite e, na parte
desenhada, colar uma folha branca. Recortar os 50 cartões com medida de 6 cm x
4cm. Esperar secar.
2. Escrever nos cartões a seguinte frase:
“No tabuleiro, encontre uma figura cujo nome inicie com a letra ‘G’.”
“No tabuleiro, encontre uma figura cujo nome termine com o dígrafo ‘LH’.”
Outra opção é que a figura a ser encontrada tenha indicada a letra no meio da
palavra. Por exemplo: supondo-se que a opção seja pela letra “J”, a palavra a ser
encontrada seria: cajado.
3. Escrever, nos demais cartões, a mesma indicação em relação às outras letras,
anotar os dígrafos e as letras como: “lh”, “nh”, “ch”, “rr”, “ss”, “s”, “ç”, “h”, “x”, “z”, “g”.
4. Utilizar, na confecção do tabuleiro, papel branco ou pardo para encapar a parte
interna da caixa de pizza, ou pintar o papelão com tinta guache.
5. Colar, no tabuleiro, 50 figuras-resposta. Essas figuras são selecionadas ou
desenhadas de acordo com as solicitações especificadas nos cartões de ortografia.
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6. Separar ou pintar 25 tampinhas de refrigerante de 5 cores diferentes.

Regras:
•

Cada jogador recebe 5 tampinhas de refrigerante, ou seja, um jogador recebe 5
azuis; o outro, 5 verdes, e assim por diante.

•

Na sua vez, cada jogador lê um cartão. É importante que, enquanto o jogador faz a
leitura, os demais não olhem para o tabuleiro (fiquem de costas, por exemplo) a fim
de garantir a igualdade de condições a todos.

•

Ao final da leitura, todos os jogadores, inclusive o que leu o cartão, começam a
procurar no tabuleiro a figura correspondente para colocar sua ficha colorida sobre
ela.

•

Quando surgir alguma dúvida, os jogadores poderão consultar o dicionário. Caso um
jogador tenha colocado sua ficha numa figura errada, ele deve devolver a ficha ao
monte de cartões e retirar outro cartão.

•

O jogo termina quando um dos jogadores conseguir colocar todas as suas 5 fichas.

O que desenvolve:

Área

Habilidades/Competências

Intelectual

atenção e concentração; estratégia; lógica;
dedução; antecipação; memória visual e
verbal; reconhecimento; simbolização;
associação; linguagem.

Psicomotora

Coordenação viso-motora; precisão;
preensão; discriminação visual e auditiva;
orientação espacial; orientação temporal.

Social

Respeito e aplicação de regras; competição;
tática; desafio; ultrapassagem.

Afetiva

Conduta emocional não-impulsiva; autoafirmação.
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5.2.4 Qual é a palavra?

Figura 20 - Modelo do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.91)

Objetivo:
Descobrir o máximo de palavras secretas para obter, por primeiro, 10 pontos.

Número de participantes:
4 jogadores

Componentes do jogo:
•

4 potinhos “pega-carta stop”

•

20 cartelas com códigos

•

1 “carta stop”

Figura 21 - Componentes do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.91)
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Material:
•

4 caixas de leite longa vida (em média)

•

Figuras ou desenhos

•

4 tubos de filme para máquina fotográfica

•

4 ventosas (que se fixam em vidros e azulejos)

•

Tesoura, régua e caneta

•

Folhas de sulfite

•

Fita adesiva transparente larga

Confecção:
1. Colar num pedaço recortado da caixa de leite uma figura para servir de “carta stop”.
Cobrir com fita adesiva transparente (larga).
2. Fazer, com tesoura, um furo no fundo dos tubos de filmes fotográficos e encaixar a
bolinha existente na ventosa. Depois, colocar a tampa no tubo.

Figura 22 - Exemplo de como confeccionar o potinho “pega-carta stop”
Fonte: FURTADO (2009, p.92)

3. Fazer as cartelas, primeiro, numa folha de papel. Elas podem ter de 2 a 3 desenhos
(códigos).
4. Dividir a cartela – com linhas imaginárias – em três partes, horizontalmente. Na
parte superior, estarão as imagens e, entre elas, o sinal de soma. Na parte central, o
sinal de subtração e a sílaba ou as letras que deverão ser retiradas da palavra
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correspondente à imagem. Na parte inferior, desenhar pequenos quadrados em
número equivalente ao total de letras da palavra final. Veja exemplos abaixo:

Figura 23 - Exemplo dos componentes da cartela
Fonte: FURTADO (2009, p.92)

5. Acrescentar a pontuação em um dos cantos da cartela. Por exemplo: 2, 3 ou 4
pontos, que podem corresponder ao grau de dificuldade.
6. Abrir as caixas de leite e recortar retângulos nos quais serão colocadas as cartelas
(o tamanho da cartela pode variar de acordo com a quantidade e tamanho das
figuras, mas é melhor que todas tenham o mesmo tamanho).

Regras:
•

Embaralhar todas as cartelas e colocá-las viradas para baixo.

•

Um dos jogadores desvira uma cartela e todos, juntos, tentam decifrar o código.

•

O jogador que decifrar primeiro, anuncia: “STOP!” enquanto usa seu potinho para
tentar pegar a “carta stop”, pois só assim terá o direito de falar o resultado.

•

Depois de pegar a “carta stop”, o jogador a devolve à mesa e diz em voz alta o
resultado a todo o grupo. Se correto, pega a cartela e ganha o número de pontos
indicados nela.

•

Se o resultado estiver errado, todos devem estar atentos para recomeçar a corrida
pela “carta stop”; então, é a vez de outro jogador tentar ganhar a cartela com a
pontuação.

•

Ganha o jogo aquele que, contando os pontos dos cartões cujos códigos decifrou,
chegar a 10 pontos primeiro.
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O que desenvolve:

Área

Habilidades/Competências

Intelectual

atenção e concentração; estratégia;
antecipação; memória visual e verbal;
reconhecimento; combinação; dedução;
comparação; associação; simbolização;
linguagem.

Psicomotora

Coordenação viso-motora e motora fina;
precisão; preensão; discriminação visual e
auditiva; orientação espacial e temporal.

Social

Respeito e aplicação de regras; competição;
tática; desafio; ultrapassagem.

Afetiva

Conduta emocional não-impulsiva; autoafirmação.

5.3 Eixo Temático: Conhecimentos Gerais

5.3.1 Descobrindo o Brasil

Figura 24 - Tabuleiro do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.97)
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Objetivo:
Responder corretamente às perguntas relativas a conhecimento gerais e chegar
primeiro ao final do percurso.

Número de participantes:
2 a 5 jogadores

Componentes do jogo:
•

1 tabuleiro

•

5 tampinhas de cores diferentes

•

15 ‘Cartas Ação’

•

20 ‘Cartas Desafio’

•

30 a 50 ‘Cartas Charada’

Material:
•

Papelão para fazer o tabuleiro (sugestão: caixa de pizza)

•

5 caixas de leite longa vida

•

5 tampas de refrigerante ou pasta de dente

•

5 folhas de papel sulfite

•

Caneta hidrográfica, lápis de cor, régua, tesoura e cola

Figura 25 - Exemplo de como confeccionar o tabuleiro
Fonte: FURTADO (2009, p.97)
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Confecção:
1. Fazer, com caneta hidrográfica e régua, num papelão ou caixa de pizza, o tabuleiro com
20 casas. Pintar com lápis de cor.
2. Distribuir uma quantidade de 8 a 10 pontos de interrogação entre as 20 casas do jogo.
3. Para fazer todas as cartas do jogo, abrir as 5 caixas de leite e encapar o lado externo
com papel sulfite.
4. Fazer em torno de 15 cartas de 5cm de lado e escrever frases como: ‘ande uma casa’,
‘ande duas casas’, ‘ande três casas’.
5. Escrever ‘carta ação’ no verso dessas 15 cartas, indicando que serão utilizadas para
definir o número de casas que o peão andará no percurso. Ex.: ande uma casa, ande
duas casas.
6. Fazer outras 20 cartas, do mesmo tamanho que as anteriores, escrevendo frases como:
‘pule com um pé em volta da sala’, ‘recite um poema’, ‘finja dançar valsa num grande
salão’...
7. No verso dessas cartas escrever ‘carta desafio’.
8. Fazer mais 30 a 50 cartas contendo perguntas e respostas relacionadas a
conhecimentos gerais e, no verso, escrever ‘carta charada’ e o sinal de interrogação.
9. Fazer um gabarito com as respostas das ‘cartas charada’.

Figura 26 - Componentes do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.98)
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Regras:
•

Cada jogador tem uma das tampinhas (cada uma de uma cor) que irá movimentar no
tabuleiro.

•

Três tipos de cartas são disponíveis: ‘carta ação’, indicando o número de casas que
cada jogador deverá andar; ‘carta charada’, com uma pergunta, que deve ser respondida
pelo jogador da vez e, finalmente, o conjunto de ‘carta desafio’, em que está escrito o
desafio a ser enfrentado pelo jogador caso não saiba responder a charada.

•

Para iniciar a partida, cada jogador, na sua vez, pega uma ‘carta ação’, que indica o
número de casas a movimentar.

•

Se cair na casa com um ponto de interrogação (‘casa charada’), um dos adversários lê
uma das cartas e o jogador da vez tenta responder à pergunta. Se responde
corretamente, o jogador tem direito a outra ‘carta ação’.

•

Se cair novamente em uma ‘casa charada’ e não conseguir responder à questão, o
jogador deve pegar a ‘carta desafio’. Se realizar o desafio, anda uma casa; se não o
realizar, fica uma rodada sem jogar.

•

Vence o jogo aquele que chegar primeiro ao final do percurso.

O que desenvolve:

Área

Habilidades/Competências

Intelectual

atenção e concentração; estratégia; lógica;
dedução; reconhecimento; combinação;
comparação; associação; simbolização;
linguagem.

Psicomotora

Coordenação viso-motora; precisão;
discriminação visual e auditiva; orientação
espacial.

Social

Respeito e aplicação de regras; competição;
tática; desafio; ultrapassagem.

Afetiva

Conduta emocional não-impulsiva; autoafirmação.
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5.3.2 Mundo Animal

Figura 27 - Tabuleiro do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.104)

Objetivo:
Fazer perguntas ao adversário com o objetivo de adivinhar o animal que ele escolheu.
Vence o jogo aquele que adivinhar primeiro.

Número de participantes:
2 jogadores

Componentes do jogo:
•

1 tabuleiro

•

20 pares de figuras

Material:
•

1 caixa de camisa com tampa

•

4 caixas de leite longa vida

•

20 pares de figuras de animais do mesmo gênero, como mamíferos, répteis, aves...

•

3 folhas de papel sulfite ou de caderno

•

Tinta guache ou fita adesiva colorida
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•

Cola branca, tesoura, estilete e régua

Confecção:
1. Colar as folhas de papel sulfite na parte desenhada da caixa de leite; assim, a parte
laminada ficará virada para o adversário.
2. Recortar 40 retângulos, de 4cm x 8cm.
3. Fazer os desenhos, colar ou desenhar as figuras na parte superior do retângulo,
lembrando que são 2 de cada.

Figura 28 - Componentes do jogo
Fonte: FURTADO (2009, p.104)

4. Fazer, na tampa da caixa de camisa, 40 cortes de 4 cm de comprimento por 0,5 mm de
largura, que permitirão ao jogador inclinar para frente a figura quando achar que não é o
animal escolhido pelo adversário.
5. Os cortes deverão ser divididos em duas partes (20 para cada lado), e pode-se pintar
uma linha ou colar uma fita colorida entre elas.
6. Pintar ou decorar a fresta onde será colocado o animal escolhido (pode ser na frente).
7. A caixa servirá para guardar o material.

Regras:
•

Separar os pares de figuras e dar um para cada jogador; assim, cada um ficará com um
cachorro, um gato...

•

Cada jogador escolhe uma figura – para o adversário tentar descobrir – e a coloca na
fresta decorada; as outras são distribuídas nas demais frestas, sem necessidade de
algum tipo de ordem (somente se o jogador desejar).
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•

Define-se quem iniciará o jogo. O primeiro jogador faz uma pergunta (cada um fará uma
por vez) ao adversário com o objetivo de obter informações sobre o animal escolhido.

•

Quando o jogador pergunta se o animal é carnívoro, e o adversário responde que sim,
quem fez a pergunta abaixa, em seu tabuleiro, as figuras dos que não são carnívoros
(girafa, coelho...). Assim, “descarta” esses animais, tendo em conta que carne não é o
tipo de alimentação do animal escolhido pelo adversário. Na seqüência o jogador da vez
faz a pergunta e assim sucessivamente.

•

As perguntas devem estar relacionadas ao habitat, à alimentação, aos costumes, ao
número de filhotes, à pelagem..., e não à figura em si (se tem uma flor na boca, se está
de roupa ou de chapéu...). Só podem ser feitas perguntas que levem a respostas “sim”
ou “não”. Ex.: “Este animal tem pêlo?”; “Ele vive na selva?”; “É perigoso?”; “É
carnívoro?”; “Tem tromba?”; “Tem listras pretas e brancas?”; “Tem juba?”, e não
perguntas como: “Qual a cor do animal?” ou “Qual sua comida predileta”. É importante
que os jogadores tenham alguns conhecimentos sobre os animais antes de começarem
o jogo.

•

Se um dos jogadores quiser arriscar, dizendo o nome do animal e errar, ele perde o jogo
e dá a vitória ao adversário.

•

Vence a partida aquele que descobrir primeiro o animal que o seu adversário escolheu.

O que desenvolve:

Área

Habilidades/Competências

Intelectual

atenção e concentração; estratégia; lógica;
dedução; antecipação; memória visual e
verbal; reconhecimento; combinação;
comparação; associação; simbolização;
linguagem.

Psicomotora

Coordenação viso-motora e motora fina;
precisão; discriminação visual e auditiva;
orientação espacial.

Social

Respeito e aplicação de regras; competição;
tática; ultrapassagem.
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Afetiva

Conduta emocional não-impulsiva; autoafirmação.

Acreditamos que as atividades aqui descritas e coletadas do livro “Tempo
de Brincar, Hora de Aprender” de Valéria Queiroz Furtado permitirão aos docentes
alfabetizadores criarem e recriarem outras atividades em sala de aula que auxiliarão a
construção da leitura e escrita enfatizando a relação alfabetização e ludicidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já foi referido, no desenvolvimento da pesquisa, o lúdico pode ser
considerado como algo que promove o desenvolvimento dos indivíduos estimulando-os
de maneira prazerosa e significativa durante o processo de aprendizagem. Portanto não
deve ser visto apenas como um passatempo, e sim como um instrumento facilitador
desse processo, pois é uma necessidade do ser humano em todas as fases da vida.
Assim,

se

utilizarmos

recursos

lúdicos

durante

o

processo

de

alfabetização, será possível despertar nos alunos a percepção de que é possível
aprender enquanto se brinca. A ludicidade auxilia no processo de ensino e
aprendizagem proporcionando o desenvolvimento intelectual, social e moral do
indivíduo.
Pensando desta maneira, este trabalho buscou abordar como a
ludicidade, na prática pedagógica, poderá agir como facilitadora da aprendizagem do
aluno no processo de alfabetização. E sua relevância foi contribuir tanto para o
educador quanto para o educando, no sentido de que os recursos lúdicos auxiliam os
educadores em sua prática e proporcionam aos educandos uma aprendizagem mais
dinâmica, significativa e prazerosa.
Os objetivos de explicitar a importância das atividades lúdicas no
desenvolvimento infantil, apontar os benefícios das atividades lúdicas no processo de
alfabetização e propor atividades lúdicas voltadas para o desenvolvimento da
alfabetização foram alcançados aproximando-se a teoria e a prática, através de
referenciais teóricos e coleta de dados.
Nesse contexto foi conceituado o significado da palavra alfabetização para
vários autores e um pouco sobre sua história e seus métodos. Foi abordada também a
importância do lúdico no desenvolvimento da criança, sua importância como recurso
metodológico e sua possível relação com a alfabetização.
O estudo permitiu compreender que a alfabetização é um processo que
proporciona ao indivíduo que tenha acesso ao mundo da leitura e da escrita, tornando
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real sua adequação com todas as funções que elas têm na sociedade e também como
um instrumento na luta pela conquista da cidadania.
Devemos considerar que, ao ingressar em uma sala de aula, o aluno já
possui certas bagagens e traz consigo certas vivências a respeito de brincadeiras,
jogos e sobre linguagem oral e escrita. Nesse contexto faz-se necessário um estudo
mais abrangente sobre a prática do lúdico, buscando aliar essa prática com os
conteúdos escolares, visto que as brincadeiras e os jogos já fazem parte da vida da
criança antes mesmo da alfabetização.
Através da coleta de dados foi possível observar que os professores
reconhecem a importância da ludicidade para o desenvolvimento da aprendizagem
durante o processo de alfabetização. Porém, não foi possível saber se eles realmente
utilizam este recurso em suas práticas, visto que muitos disseram não ter tempo devido
aos conteúdos previstos para serem trabalhados e dificuldades com o elevado número
de alunos. Verificamos ainda assim a distância existente entre o discurso e a prática
concreta em sala de aula. Vale destacar que um novo olhar sobre esse aspecto seria
de profunda necessidade.
Seria importante também, em outro momento realizar um aprofundamento
sobre o tema, através da observação das aulas de uma turma de primeiro ano, a fim de
verificar se os professores realmente utilizam recursos lúdicos para alfabetizar os
alunos.
Por fim, concluímos que esta pesquisa contribuiu no sentido de auxiliar os
professores em sua prática através de alternativas que proporcionem aos alunos uma
aprendizagem menos dolorosa, mais prazerosa, dinâmica e significativa, e uma
educação de qualidade. Para nós, enquanto iniciantes da pesquisa, os resultados para
a formação inicial foram significativos e nos proporcionaram um sentimento de
realização, pois considerando que esta pesquisa pode provocar nos leitores o desejo de
querer buscar um conhecimento maior na área, estaremos contribuindo para a
formação de professores que saibam relacionar a teoria e a prática e estejam sempre
em busca de novos recursos e metodologias que auxiliem os alunos durante o processo
de alfabetização.
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ANEXOS
ANEXO A: Questionário aplicado aos professores do primeiro ano do Ensino
Fundamental

Sou estudante do 4° ano do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, e
estou finalizando meu Trabalho de Conclusão de Curso. O tema abordado é a importância do
lúdico no processo de alfabetização, com o objetivo de analisar a importância da ludicidade na
prática pedagógica como facilitadora da aprendizagem do aluno durante este processo. Desta
forma, gostaria de contar com sua colaboração respondendo as questões abaixo. Ressaltamos que
nomes não serão mencionados. Agradeço desde já sua atenção.
Emilly Stéfanni de Souza Honório
QUESTIONÁRIO
1. Dados de identificação do entrevistado:
a. Sexo: feminino ( ) masculino ( )
b. Idade:______
c. Tempo de formação:______________
d. Tempo de atuação profissional: _____________
e. A instituição em que atua é: pública( ) privada ( )
2. Você considera importante a prática do lúdico em sala de aula? Comente.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. No seu entendimento, quais atividades lúdicas contribuem para o desenvolvimento da criança
na alfabetização? Dê exemplos.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Que dificuldades você enfrenta no dia a dia para trabalhar com a ludicidade?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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ANEXO B: Confecção de dado para as atividades nº 4.1.1 e nº 4.2.1

Figura 29 - Modelo de confecção do dado
Fonte: FURTADO (2009, p.121)

Para fazer um dado, qualquer caixa de papelão pode ser utilizada, desde que tenha
base quadrada, ou seja, suas extremidades (parte onde geralmente uma caixa é
aberta) tenham lados com medidas iguais.
Material:
• 1 caixa pequena com base quadrada (do tipo 'Magnopirol')
• cola, fita adesiva, régua e tesoura
Confecção:
1. Medir a caixa para verificar se possui base quadrada. Se, por exemplo,
tiver 3cm de lado, cortar 3cm na altura da caixa para obter um quadrado
com um dos lados aberto.
2. Para fechar este lado, cortar a parte de cima (que restou da caixa) com as
mesmas medidas anteriores.
3. Encaixar uma dentro da outra pelos lados que ficaram abertos.
4. Se a caixa ficar torta ou pouco firme, abrir a tampa do quadrado já
montado e ajustar, preenchendo a caixa com papel.
5. Fechar a tampa e passar fita adesiva.
6. Usar a técnica do papel-toalha para encapar o dado; esperar secar.
7. Pintar com guache e numerar com caneta hidrográfica.

Figura 30 - Modelos de dados prontos
Fonte: FURTADO (2009, p.121)
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ANEXO C: Moldes referentes à proposta descrita na atividade nº 4.1.2

Figura 31 - Molde do Macaco
Fonte: FURTADO (2009, p.125)

Figura 32 - Molde da copa superior da árvore
Fonte: FURTADO (2009, p.126)

Figura 33 - Molde da copa inferior da árvore
Fonte: FURTADO (2009, p.126)
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ANEXO D: Técnica do papel – toalha

Figura 34 – Exemplo da técnica do papel-toalha
Fonte: FURTADO (2009, p.122)

Normalmente, na confecção de grande parte dos brinquedos de sucata, utiliza-se
papelão – como o de caixas de pizza. Embalagens de plástico, como as de produtos de
limpeza e caixas de leite longa vida, são as mais resistentes, porém mais difíceis na
execução do acabamento, que é útil para deixar o jogo mais bonito e permitir a escrita
sobre o plástico ou a colagem de outros objetos. O problema principal é que tais
embalagens, de plástico ou papelão plastificado ou Tetra Pak, não aceitam facilmente a
colagem como a que se faz habitualmente sobre papelão comum.
Vejamos, então, como fazer este acabamento de forma simples e fácil.

Material:
·

Folhas de papel-toalha em quantidade suficiente para cobrir o objeto de jogo
(garrafa pet, embalagem de produtos de limpeza...). Se o papel-toalha for de folha
dupla, separar as folhas para maior rendimento.

·

Cola branca escolar

·

Água

·

Pincel

·

Tesoura

Confecção:
1. Cortar o papel-toalha com uma tesoura em diversos tamanhos, conforme a
necessidade e o tamanho da peça a ser revestida.

86
2. Fazer uma mistura de duas medidas de cola branca para uma de água.
3. Colocar o papel-toalha sobre a superfície plástica e, por cima de cada uma, passar a
mistura com um pincel. O papel fica molhado e gruda. Este procedimento deve ser
feito por toda a superfície, escondendo eventuais imperfeições e junções.
4. Esperar secar.
5. Depois de seco, pintar com guache.

