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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa discute o processo de alfabetização no ensino fundamental de nove 
anos. Refere-se a uma pesquisa bibliográfica em que se objetivou analisar como se 
efetiva o processo de Alfabetização da escola pesquisada, buscando compreender a 
importância de uma metodologia adequada ao perfil da criança que frequenta o 
primeiro ano. Nesse sentido, trouxemos a contribuição de alguns autores – Soares 
(2003) e (2009); Morttati (2006); Batista (2008); Maraschin e Cruz (2010); Borba 
(2007); Mello (2005) e outros. O estudo permitiu abordar um breve estudo histórico 
da alfabetização e seus métodos; a mudança na legislação do ensino fundamental 
para nove anos e o novo perfil de aluno do primeiro ano. Apresentamos também a 
importância do lúdico no processo de alfabetização e desenvolvimento da criança. 
Para compreendermos como está se efetivando o processo de alfabetização na 
escola escolhida para a pesquisa, iniciamos com um estudo bibliográfico articulado 
com uma entrevista com uma professora do primeiro ano. E, também analisamos 
algumas atividades que serviram para avaliação bimestral dos alunos da turma da 
professora entrevistada. A discussão das atividades mostrou que a avaliação está 
incoerente com o nível de desenvolvimento dos alunos. A análise dos dados 
mostrou que a professora regente da escola em que pesquisamos percebe a 
necessidade de uma metodologia diferenciada, porém a escola não aceita o trabalho 
com a ludicidade no primeiro ano. Sendo assim, apresentamos alguns argumentos e 
propostas que favorecem o trabalho com o lúdico em sala de aula, proporcionando 
uma apropriação da leitura e da escrita mais significativa, mais prazerosa, mais 
lúdica e menos “cansativa”. 
 
 
Palavras-chave: Alfabetização. Primeiro Ano. Ludicidade. Aprendizagem. 
Brincadeiras. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A escolha do tema veio ao encontro com minha vivência profissional, 

por meio de uma preocupação relacionada à alfabetização de crianças de seis anos 

que agora estão sendo incluídas no primeiro ano do Ensino Fundamental. 

  Como a implementação da Lei 10.172/2001 (BRASIL, 2001b), do 

PNE/11 (Plano Nacional de Educação, 2011) referente ao Ensino Fundamental de 

nove anos é muito recente, muitas reformulações no processo de ensino foram feitas 

de forma aligeirada, e com isso muitos professores não se apropriaram dessas 

mudanças. Na escola em que atuo, por exemplo, alguns professores estão 

alfabetizando os alunos do primeiro ano do novo ensino fundamental com a mesma 

metodologia do ensino fundamental de oito anos. 

  Há muitas discussões em torno do tema, principalmente em relação à 

proposta pedagógica. Essas discussões resultaram em um novo conceito de 

alfabetização, pois temos um novo sujeito, que tem o desejo de aprender com 

imaginação e criatividade. 

  Nesse sentido, defendemos uma proposta de alfabetização que 

privilegie a criação de contextos significativos para a criança, ou seja, que trabalhe 

com temas do universo infantil, atividades de expressão e com atividades que 

privilegiam a ludicidade, desafiando as crianças a conhecerem os diferentes tipos de 

textos. 

  Para isso se concretizar, temos que pensar na formação do professor 

do primeiro ano, considerando também suas condições de trabalho na escola. Já 

que muitas vezes um professor que é formado recentemente, assume uma turma do 

1º ou 2º ano, sem experiências práticas relacionadas ao processo de alfabetização. 

  A partir das ideias acima, apresentamos o problema que será discutido 

e analisado nesta pesquisa: Quais são as reflexões teóricas e metodológicas em 

relação à inserção da criança de seis anos no primeiro ano do ensino fundamental e 

como essas reflexões estão sendo organizadas no trabalho pedagógico em sala de 

aula? 

Diante disso, essa pesquisa teve como objetivo geral analisar como 

está se efetivando o processo de Alfabetização no ensino fundamental de nove anos 
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na escola pesquisada, buscando compreender a importância de uma metodologia 

adequada ao perfil da criança que frequenta o primeiro ano. 

Este trabalho objetivou especificamente compreender o conceito e os 

históricos dos métodos de alfabetização; diferenciar os conceitos de alfabetização e 

letramento; identificar as contribuições da ludicidade na alfabetização diante da 

organização pedagógica para o ensino fundamental de nove anos; apresentar 

algumas propostas lúdicas que contribuem para um processo de alfabetização 

significativo e de qualidade; analisar o processo de alfabetização na escola 

pesquisada através de uma entrevista com uma professora do primeiro ano e por 

meio de uma análise das atividades.  

Na construção desta pesquisa, utilizamos a abordagem qualitativa. 

Essa abordagem “[...] justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para 

entender a natureza de um fenômeno social”. (RICHARSON, 2008, p.79). 

Através dessa abordagem analisaremos junto aos dados da entrevista 

semi-estruturada o trabalho que a professora do 1º ano está desenvolvendo e qual a 

visão dela a respeito da metodologia da escola.   

Nesse sentido, “[...] as pesquisas qualitativas de campo exploram 

particularmente as técnicas de observação e entrevistas devido à propriedade com 

que esses instrumentos penetram na complexidade de um problema” (RICHARSON, 

2008, p.82). 

Deste modo, a entrevista e o estudo teórico realizados tiveram o 

propósito de refletir e analisar como estava se constituindo o processo de ensino do 

professor alfabetizador da escola selecionada frente à modificação do ensino 

fundamental para nove anos. 

O trabalho foi dividido em quatro seções, sendo que na Seção 1, 

abordamos a história da alfabetização, o significado da palavra alfabetização e seus 

métodos. 

Na Seção 2, consideramos as abordagens sobre ludicidade: sua 

importância no desenvolvimento da criança, seu uso como recurso metodológico e 

sua possível relação com a alfabetização. 

Já na Seção 3, analisamos como está se efetivando o processo de 

alfabetização da escola pesquisada, através da discussão dos dados da entrevista 

com uma professora que atua no primeiro ano. Exploramos também algumas 

atividades que as crianças desenvolveram nesta sala. 
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Por fim, na última seção apresentamos algumas propostas lúdicas que 

podem ser utilizadas em turmas de primeiro ano durante o processo de 

alfabetização. Também, mostraremos a importância de duas propostas textuais: as 

listas e o convite. 

Consideramos que esta pesquisa tem grande relevância, pois a 

apropriação da linguagem oral e escrita é muito importante na vida da criança, já que 

permitirá sua inserção e participação nas diferentes práticas sociais. Isso significa 

participar do mundo letrado, no qual ela deve saber ouvir, falar, ler e escrever, além 

de saber interpretar textos, elaborar novos conhecimentos, expressar ideias, 

pensamentos e sentimentos, empregando a linguagem adequada. 
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2 CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

 

2.1 O SIGNIFICADO DA PALAVRA ALFABETIZAÇÃO 
 

 

De acordo com Soares (2009b), alfabetizar significa ensinar a ler e a 

escrever. E a ação de alfabetizar, ou seja, tornar alfabeto é definida pela palavra 

alfabetização. 

 Segundo o dicionário Aurélio (1986), alfabetização “é a ação de 

alfabetizar; difusão do ensino primário, restrita ao aprendizado da leitura e escrita 

rudimentar”. 

  Soares (2003a) aponta que poderíamos chamar de alfabetização, o 

acesso ao mundo da escrita. Esse processo se constitui por duas aprendizagens: 

através do aprendizado de uma técnica e o desenvolvimento de uso dessa técnica. 

Aprender essa técnica significa aprender a ler e a escrever, relacionar sons com 

letras, fonemas com grafemas, para codificar ou decodificar. A autora ainda 

complementa que essa técnica envolve, também, “aprender a segurar o lápis, 

aprender que se escreve de cima para baixo e da esquerda para direita, entre outros 

aspectos.” (SOARES, 2003a, p.1) 

 A outra aprendizagem diz respeito ao uso das mais variadas técnicas 

nas práticas sociais. Esses dois processos são simultâneos e interdependentes, não 

é preciso aprender a técnica para depois aprender a usá-la, pois as suas 

aprendizagens se fazem ao mesmo tempo. 

 Entretanto, a concepção de alfabetização entre os autores pode ser 

divergente. Para Cook-Gumperz (2008, p.13) 

a alfabetização não proporciona apenas habilidades técnicas, mas 
um conjunto de prescrições sobre o uso do conhecimento 
(...) 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. 

 

 A partir das ideias acima podemos ressaltar o uso da língua no 

contexto dos alunos. Eles adquirem a técnica através da decodificação e percebem 
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seu uso em diferentes ambientes, como em placas, propagandas, livros, receitas, 

embalagens, etc. 

Dessa forma Cook-Gumperz (2008) defende que podemos reconhecer 

a alfabetização como um conjunto de práticas para entender o mundo que nos 

rodeia.   

Sendo assim, a partir da perspectiva sociolinguística, o processo de 

alfabetização se constrói no dia-a-dia, por meio de interações sociais de 

comunicação e expressão de maneira em que a criança possa se familiarizar com o 

mundo letrado. 

 

 

2.2 HISTÓRICO DOS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO 

 

 

De acordo com Mortatti (2006), a escola se tornou um lugar 

institucionalizado para o preparo das novas gerações, com vistas a atender aos 

ideais do Estado Republicano, pautado pela necessidade de instauração de uma 

nova ordem política e social. 

 Com esses ideais republicanos, Mortatti (2006, p. 3) ressalta, que 

a leitura e a escrita – que até então eram práticas culturais cuja a 
aprendizagem se encontrava restrita a poucos e ocorria por meio de 
transmissão assistemática de seus rudimentos no âmbito privado do 
lar, ou de maneira menos informal, mais ainda precária, nas poucas 
“escolas” do Império “aulas régias” – tornaram-se fundamentos da 
escola obrigatória, leiga e gratuita e objeto de ensino e aprendizagem 
escolarizados. Caracterizando-se como tecnicamente ensináveis, as 
práticas de leitura e escrita passaram, assim, a ser submetidas a 
ensino organizado, sistemático e intencional, demandando, para isso, 
a preparação de profissionais especializados. 
 

  Ainda de acordo com a mesma autora, desde a implantação do modelo 

republicano de escola, pode-se observar dificuldades em relação ao processo de 

aquisição da leitura e da escrita.  

  Diante da ideia que a escola se tornou um espaço para o preparo de 

novas gerações e considerando a leitura e a escrita como prática obrigatória nas 

escolas, surgiram várias discussões entre especialistas com o objetivo de buscar o 

melhor método de alfabetização. 
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  Por esse motivo, abordaremos a seguir o histórico dos métodos de 

alfabetização a partir dos estudos de Mortatti (2006), Visvanathan (2012) e Feil 

(1984). 

Segundo Mortatti (2006), até o final do Império brasileiro (final do 

século XIX), o ensino da leitura era iniciado com a apresentação das letras e seus 

nomes, ou de seus sons, ou famílias silábicas, sempre com uma ordem crescente de 

dificuldade.  Após esse processo, ensinava-se a ler palavras formadas pelas letras, 

sons ou sílabas e, por fim, ensinavam-se frases isoladas ou agrupadas. A escrita se 

restringia à caligrafia e ortografia, e seu ensino, à cópia, ditados e formação de 

frases, priorizando o desenho correto das letras. 

 Nesse sentido, as primeiras cartilhas brasileiras, baseavam-se nos 

métodos sintéticos, ou seja, de soletração, fônico e de silabação. Elas foram 

produzidas no final do século XIX e circularam por vários estados do país por várias 

décadas. 

 O método presente nessas cartilhas era o sintético. De acordo 

Visvanathan (2012) esse método “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.”  

 Diante dos estudos bibliográficos feitos e tendo por base os estudos de 

Visvanathan (2012), o método sintético é considerado o mais cansativo para as 

crianças, pois a aprendizagem é feita de forma mecânica, através da repetição, que 

é vista como fora da realidade da criança. 

 Neste método, a leitura como função de comunicação é ignorada. A 

leitura não tem sentido, pois a aprendizagem é reduzida à decifração. A partir desse 

contexto Feil (1984) destaca que, a alfabetização baseada em métodos tradicionais, 

torna-se artificial, mecânica e muito distante da realidade dos alunos. A criança 

permanece horas e horas repetindo uma letra ou uma sílaba até memorizar e 

decifrar as palavras. Ler, então é apenas decifrar. Por outro lado, sabemos que o 

indivíduo que decifra (letras, sílabas ou palavras) e não sabe o significado delas, 

ainda não aprendeu a ler. 

 A partir da década de 1880, Morttati (2006) destaca o “método João de 

Deus” ou “método de palavração”, que consistia em iniciar o ensino da leitura pela 

palavra, para depois analisá-la a partir dos sons das letras. 
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 Nessa época houve uma disputa, na qual alguns eram a favor do 

“método João de Deus” e outros defendiam a utilização de métodos sintéticos: da 

soletração, fônico e da silabação. 

 A partir dessa disputa Mortatti (2006, p.6) enfatiza que, 

o ensino da leitura envolve necessariamente uma questão de 
método, ou seja, enfatiza-se o como ensinar metodicamente, 
relacionado com o que ensinar; o ensino da leitura e escrita é 
tratado, então, como uma questão de ordem didática subordinada às 
questões de ordem linguística (da época). 

 

  Dessa forma, até esse período o processo de alfabetização tinha como 

princípio uma ordem didática, ou seja, um método para ensinar a leitura e escrita 

com bases nas questões linguísticas daquela época. 

  Na próxima década, em 1890, professores formados pela escola 

normal começaram a defender o método analítico para o ensino da leitura. Para 

Visvanathan (2012) esse método, 

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 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.  

 

Nesse sentido, o ensino da leitura através desse método era iniciado 

pelo “todo”, para depois partir para a análise das partes constitutivas. O aluno, 

então, tinha primeiramente o contato com palavras, sentenças ou conjunto de frases, 

para depois identificar e reconhecer as sílabas e letras.   

Para Morttati (2006), o método analítico ainda continuou a ser utilizado 

por seus defensores. Mas, nesse período outros educadores buscaram conciliar os 

dois tipos de métodos: de leitura e escrita (analíticos e sintéticos). Também 

passaram a utilizar métodos considerados mais rápidos e eficientes, chamados de 

métodos mistos ou ecléticos: (analítico-sintético ou vice-versa). 

A pesquisadora Morttati (2006) ressalta que a partir dos anos de 1930, 

a alfabetização envolve uma questão de “medida”. Dessa forma, o método de ensino 

é definido de acordo com o nível de maturidade das crianças divididas em classes 

homogêneas.  

No início da década de 80, há um aumento nas discussões 

relacionadas à educação de uma forma geral e especificamente em relação à 
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alfabetização. Nesse contexto, Morttati (2006) enfatiza que inicia-se um processo de 

superação do fracasso da escola na alfabetização de crianças.  

Sendo assim, o pensamento construtivista sobre alfabetização começa 

a ser introduzido no Brasil, este é resultado de pesquisas sobre a psicogênese da 

língua escrita desenvolvidas pela pesquisadora Emília Ferreiro e colaboradores. 

Nesse sentido, Mortatti (2006, p.10) ressalta que 

verifica-se, por parte de autoridades educacionais e de 
pesquisadores acadêmicos, um esforço de convencimento dos 
alfabetizadores, mediante divulgação massivas de artigos, teses 
acadêmicas, livros e vídeos, cartilhas, sugestões metodológicas, 
relatos de experiências bem sucedidas e ações de formação 
continuada, visando a garantir a institucionalização, para a rede 
pública de ensino, de certa apropriação do construtivismo. 
 

  De acordo com esse ponto de vista apresentado por Morttati (2006), 

surge outra disputa entre os envolvidos no processo de alfabetização. Uns 

defendendo o construtivismo e outros defendendo os tradicionais métodos (misto ou 

eclético), das cartilhas e o diagnóstico do nível de maturidade com fins de 

classificação dos alfabetizandos. 

  Cria-se neste momento, cartilhas construtivistas, que são usadas 

apenas para consulta na preparação das aulas, ou seja, o aluno não utilizava 

diretamente esse instrumento na sala de aula. 

  Em meio a tantas disputas e problemas relacionados à aquisição da 

leitura e da escrita, alguns pesquisadores buscam novas propostas de alfabetização 

baseadas em antigos métodos. Nesta busca por minimizar os índices de 

analfabetismo, surge o letramento entendido como um complemento da 

alfabetização. 

 De acordo com Feil (1984), o pesquisador Adams propôs princípios 

que são postos em prática até hoje, como o trabalho com palavras que pertencem 

ao vocabulário da criança, adaptação à psicologia do aluno, exploração de diversos 

materiais e recursos do jogo e do movimento. 

 Como já foi dito, atualmente, ainda há discussões sobre métodos de 

alfabetização e cartilhas. Mas, não se pode pensar que um método possa resolver 

os problemas da alfabetização. E, sim partir do princípio que alfabetizar é um 

processo escolarizado, sistemático e intencional, que vai em busca de soluções para 

as dificuldades das nossas crianças em aprender a ler  e a escrever . 
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2.3 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

 

De acordo com Batista (2008), o termo alfabetização passou a designar 

não só o processo de ensinar e aprender habilidades de codificação ou 

decodificação, mas também o uso dessas habilidades nas práticas sociais de leitura 

e escrita. 

 Nesse sentido, o autor enfatiza que, 

é diante dessas novas exigências que surge uma nova adjetivação 
para o termo – alfabetização funcional – criada com a finalidade de 
incorporar as habilidades de uso da leitura e da escrita em situações 
sociais e, posteriormente, a palavra letramento. (2008, p.10) 
 

  

 Com o surgimento do termo letramento, muitos pesquisadores 

passaram a distinguir os conceitos de alfabetização e letramento. 

 Ainda segundo Batista (2008), entende-se por alfabetização o processo 

de apropriação do sistema de escrita, a conquista dos princípios alfabético e 

ortográfico que possibilita ao aluno ler e escrever com autonomia. 

  Já o conceito de letramento é entendido 

como o processo de inserção e participação na cultura escrita. Trata-
se de um processo que tem início quando a criança começa a 
conviver com as diferentes manifestações da escrita na sociedade 
(placas, rótulos, embalagens comerciais, revistas, etc.) e se prolonga 
por toda a vida, com a crescente possibilidade de participação nas 
práticas sociais que envolvem a língua escrita (leitura e redação de 
contratos, de livros científicos, de obras literárias, por exemplo). 
(BATISTA, 2008, p. 12) 
 

 Algumas atividades podem contribuir para a inserção e participação da 

criança no mundo letrado. Para Batista (2008) é fundamental desenvolver atividades 

que ofereçam aos alunos oportunidades de expressão, compartilhando experiências, 

histórias, situações ou acontecimentos vivenciados. 

  Essas atividades orais, na qual a criança conta histórias, ou seja, relata 

fatos com sequência lógica, de modo claro e compreensível, dá ao professor a 

certeza de que ela está pronta para a aprendizagem da leitura e da escrita. 

De acordo com as ideias acima, alfabetização e letramento são 

processos diferentes, cada um com suas especificidades, mas complementares e 

inseparáveis.   



 19 

 Assim, o desafio dos anos iniciais do Ensino Fundamental é conciliar 

esses dois processos, ou seja, alfabetizar letrando, assegurando aos alunos a 

apropriação do sistema de escrita e condições do uso da língua nas práticas sociais 

de leitura e escrita. 

O processo de alfabetização é muito importante na vida da criança, 

pois permitirá sua inserção no mundo letrado. A partir dessa perspectiva, 

abordaremos a seguir algumas reflexões referentes à proposta metodológica para 

primeiro ano frente às modificações no Ensino Fundamental para nove anos. 
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3 ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE 

ANOS 

 

 

Abordaremos a seguir as mudanças na legislação referentes ao 

primeiro ano dos Anos Iniciais e o que isso influenciou na organização pedagógica 

no processo de alfabetização.  

Conforme o documento do Ministério da Educação (BRASIL, 2006), em 

1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), estabeleceu um ensino 

obrigatório de nove anos, com início aos seis anos de idade. “Este requisito se 

tornou uma meta do Plano Nacional de Educação pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro 

de 2001” (BRASIL, p.14, 2004) 

De acordo com Brasil (2006), o processo de implementação do Ensino 

Fundamental de Nove Anos exige tratamento político, administrativo e pedagógico, 

uma vez que o objetivo principal dessa ampliação é “assegurar a todas as crianças 

um tempo mais longo de convívio escolar com maiores oportunidades de 

aprendizagem” (BRASIL, 2006, p.17). Para isso, os professores tiveram que se 

mobilizar em busca de novos saberes, competências e habilidades para trabalharem 

com esta nova proposta.  

Com este novo ensino fundamental, as crianças passaram a ser 

alfabetizadas com seis anos. Mas, de acordo com o documento oficial que contém 

orientações gerais sobre a nova etapa, 

[...] Não se trata de transferir para as crianças de seis anos os 
conteúdos e atividades da tradicional primeira série, mas de 
conceber uma nova estrutura de organização dos conteúdos em um 
Ensino Fundamental de nove anos, considerando o perfil dos alunos. 
(BRASIL, 2004, p. 20). 

 

 
 Mediante o exposto acima, acreditamos que a principal dificuldade 

encontrada pelos professores diz respeito à organização dos conteúdos para 

atender esta nova faixa etária. 

 Neste contexto, o professor precisa ir em busca de uma formação 

científica que garanta um processo de reflexão teórico/prática, para saber lidar com 

esse novo conceito de alfabetização. Já que, 

a ampliação do ensino fundamental para nove anos significa, 
também, uma possibilidade de qualificação do ensino e da 
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aprendizagem da alfabetização e do letramento, pois a criança terá 
mais tempo para se apropriar desses conteúdos. No entanto, o 
ensino nesse primeiro ano ou nesses dois primeiros anos não deverá 
se reduzir a essas aprendizagens. (BRASIL, 2006, p.8) 
 

Por esse motivo o documento oficial, Brasil (2004), destaca que neste 

novo Ensino Fundamental deve-se ter um cuidado com o processo desenvolvimento 

e aprendizagem das crianças, respeitando as características etárias, sociais e 

psicológicas. 

  Segundo Peralta (2009, p. 45),  

É notório que o ingresso dessa nova série precisa ser estruturado e 
analisado, não basta apenas incluí-la, é necessário preparação e um 
trabalho responsável e consciente para que realmente essa nova 
série traga benefícios para a educação brasileira. 

 
 

  Acreditamos que a antecipação da entrada das crianças no Ensino 

Fundamental de nove anos exige a revisão do projeto pedagógico, principalmente 

em relação aos processos de alfabetização. A questão referente à idade é de      

extrema importância, pois nas escolas particulares as crianças que frequentaram a 

Educação Infantil por dois anos já podem ir para o primeiro ano com cinco anos.  

  No contexto dessas mudanças, é preciso analisar o perfil dos alunos 

para que seja elaborado o planejamento educacional, pois alguns alunos que estão 

ingressando freqüentaram a educação infantil e outros não. Então, é necessário 

considerar que, 

a criança de seis anos de idade que passa a fazer parte desse nível 
de ensino não poderá ser vista como um sujeito a quem faltam 
conteúdos da educação infantil ou um sujeito que não está 
preparado, nesse primeiro ano para os seguintes do ensino 
fundamental (BRASIL, 2006, p. 8). 
 

  O documento oficial Brasil (2004) destaca que além da organização do 

trabalho pedagógico, são necessárias novas organizações que vão desde a 

estrutura física até o planejamento educacional. Essas novas organizações são 

esclarecidas pelo Ministério da Educação no seguinte trecho:  

 

Para recebê-las [as crianças], ela necessita [a escola] reorganizar a 
sua estrutura, as formas de gestão, os ambientes, os espaços, os 
tempos, os materiais, os conteúdos, as metodologias, os objetivos, o 
planejamento e a avaliação, de sorte que as crianças se sintam 
inseridas e acolhidas num ambiente prazeroso e propício à 
aprendizagem. É necessário assegurar que a transição da 
Educação Infantil para o Ensino Fundamental ocorra da forma mais 
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natural possível, não provocando nas crianças rupturas e impactos 
negativos no seu processo de escolarização. (BRASIL, p.22, 2004) 
 

  Diante da citação acima, cabe aqui o seguinte questionamento: Quais 

os direitos, necessidades e interesses dessas crianças? 

  Como já foi dito, conforme Maraschin e Cruz (2010) a adaptação passa 

pelos aspectos físicos e estruturais. E diante disso, o documento (BRASIL, 2006, 

p.8) afirma que “os espaços educativos, os materiais didáticos, o mobiliário e os 

equipamentos precisam ser repensados para atender às crianças com essa nova 

faixa etária no ensino fundamental”. 

Ainda de acordo com as palavras de Maraschin e Cruz (2010), há 

indicadores que revelam que as crianças que participam deste novo primeiro ano 

queixam-se de cansaço, de falta de tempo para brincar, recusando-se à prática da 

assiduidade. Por esse motivo Silva (2005, p. 11) ressalta que,  

 

a ludicidade, sem dúvida, contribui para melhor promover o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas, procedimentais e 

atitudinais que se deseja verem construídas pelas crianças nessa 

faixa etária. O que se deve propor é um trabalho pedagógico 

estruturado para crianças que antes estariam apenas brincando. 

Para isso, é preciso articular os momentos de brincadeiras, de 

historias e de trabalho com outras linguagens, juntamente com a 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

  Sendo assim, é responsabilidade dos profissionais da educação, que 

estão diante de uma boa oportunidade de revisão da proposta pedagógica, resgatar 

o brincar como expressão da infância, priorizando o lúdico como um dos princípios 

da prática pedagógica na sala de aula. 

 

 

3.1 O BRINCAR COMO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 

 

 

Como já foi dito, as pesquisas de Marashin e Cruz (2010), apontam 

que as crianças do primeiro ano do novo ensino fundamental queixam-se de 

cansaço e de falta de tempo para brincar. 

A partir desse contexto Borba (2007) enfatiza que, existe hoje uma 

grande produção teórica afirmando a importância da brincadeira na constituição dos 
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processos de desenvolvimento e de aprendizagem. Por esse motivo, é preciso que 

as rotinas, as grades de horários, a organização dos conteúdos abram espaços para 

que possamos, junto com as crianças, brincar e produzir cultura. 

  Borba (2007), também destaca que os estudos da psicologia baseados 

em uma visão histórica e social dos processos de desenvolvimento infantil apontam 

que o brincar é um importante processo psicológico, fonte de informação e 

aprendizagem. 

  Mas, é importante enfatizar que o brincar não é apenas um momento 

de divertimento. Brincar, também, constitui um espaço de aprendizagem. Já que, 

possibilita a criança a aprender a olhar as coisas de outras maneiras 
atribuindo-lhes novos significados, a estabelecer novas relações 
entre objetos físicos e sociais, a coordenar as ações individuais com 
a dos parceiros, a argumentar e a negociar, a organizar novas 
realidades a partir de planos imaginados, a regular as ações 
individuais e coletivas a partir de ideias e regras de universos 
simbólicos – e o processo de constituição de conhecimentos pelas 
crianças e adolescentes (BORBA, 2007, p. 38 e 39). 
 

  Além disso, Borba (2007) em seus estudos ressalta que o brincar é um 

espaço de apropriação de conhecimentos e habilidades no âmbito da linguagem, da 

cognição, dos valores e da sociabilidade, sendo então um lugar de construção de 

culturas fundado nas interações sociais entre as crianças. 

  A partir dos estudos de Borba (2007), foi possível perceber que a 

escola tem um papel fundamental de garantir em seus espaços o direito de brincar. 

E esse papel cresce a cada dia, já que a infância vem sendo marcada pela 

diminuição dos espaços públicos da brincadeira, pela falta de tempo para o lazer e 

pelo isolamento. 

  Então cabe ao professor, 

incorporar a ludicidade na aprendizagem, mas para que uma 
atividade pedagógica seja lúdica é importante que permita a fruição, 
a decisão, a escolha, as descobertas, as perguntas e as soluções por 
parte das crianças e dos adolescentes, do contrario, será 
compreendida apenas como mais um exercício. (BORBA, 2007, 
p.43) 
 

  
  Nesse sentido, Rompkorski e Silva (2003) ressaltam que para 

assegurar que a brincadeira tenha resultados positivos, os professores devem ter um 

planejamento da brincadeira, oferecendo a criança orientações cuidadosas para o 
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bom desenvolvimento da atividade proposta. É importante, também, que os 

professores conheçam os temas de brincadeiras que interessam às crianças. 

  Segundo Rompkorski e Silva (2003), a brincadeira educativa tem como 

objetivo primário a aprendizagem. E tem que ser divertida para as crianças, pois se 

não proporcionar satisfação pessoal, a atividade deixa de ser lúdica. 

  Conforme os escritos de Rompkorski e Silva (2003, p.47), 

a brincadeira educativa pode assumir muitas formas. O papel chave 
dos professores nela é modificar a brincadeira natural espontânea 
das crianças para que ela adquira um valor pedagógico, ao mesmo 
tempo que mantém suas qualidades lúdicas. Os professores também 
criam brincadeiras educativas menos espontâneas, que são 
avaliadas não somente de acordo com o grau de envolvimento das 
crianças, mas também com sua eficácia em atingir as metas 
educativas. 
 
 

  Além disso, os professores devem providenciar os recursos 

necessários, incluindo o tempo, as áreas reservadas para os diferentes tipos de 

brincadeiras e os materiais adequados para cada uma. E, também refletir sobre as 

estratégias que vão usar para estimular a brincadeira e os objetivos que querem 

atingir. 

  Sendo assim, percebemos a grande importância do lúdico, pois 

dentro da escola, a brincadeira integra um espaço de trabalho, com o 
objetivo de instruir, educar, ou seja, transmitir conhecimentos, 
vivenciar brincando, situações que ajudarão a criança a torna-se um 
adulto consciente, responsável, que saiba conviver em sociedade, 
respeitando o próximo em seus limites e diferenças. 

(ROMPKORSKI; SILVA, 2003, p. 52 e 53) 
 

 

   Contudo, pude perceber através da pesquisa bibliográfica os benefícios 

da brincadeira em sala de aula, que vão além da função de satisfação pessoal, 

servindo como propósito pedagógico, no qual a criança aprende e estabelece 

relações sociais na escola. 
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3.2 LUDICIDADE E ALFABETIZAÇÃO 

 

 

Além dos aspectos já citados, “um novo conceito de alfabetização 

surge dessa mudança na proposta, pois temos uma criança de seis anos cuja 

imaginação, criatividade e movimento se diferem da então criança de sete anos” 

(MARASCHIN; CRUZ, 2010, p.13). Esta move-se pelo desejo de aprender, porém as 

práticas precisam ser diversificadas. 

 Nesse sentido, as orientações oficiais do governo destacam que, 

[...] desde muito cedo elas [as crianças] manifestam um grande 
interesse pela leitura e pela escrita, ao tentar compreender seus 
significados e imitar o gesto dos adultos escrevendo. Nesse 
processo, a escola deve considerar a curiosidade, o desejo e o 
interesse das crianças, utilizando a leitura e a escrita em situações 
significativas para elas (BRASIL, p.21 2004). 
 

  Com isso, Mello (2005) defende uma escola que considera as 

atividades de expressão como o desenho, a pintura, a brincadeira de faz-de-conta, a 

modelagem, a construção, a dança, a poesia e a própria fala, atividades essas 

essenciais para a aquisição da escrita como um instrumento cultural complexo. 

  O professor ao elaborar uma proposta de alfabetização precisa 

privilegiar a criação de contextos significativos para a criança, ou seja, trabalhar com 

temas do universo infantil e com atividades que privilegiam a ludicidade, desafiando 

as crianças a conhecerem dentre outros elementos, os diversos tipos de textos. 

  Ainda de acordo com Maraschin; Cruz (2010) temos que pensar em 

uma educação que parte das necessidades e interesses da criança, estimulando sua 

atividade e o desenvolvimento de sua criatividade, na conquista de sua autonomia. 

Pois,  

uma aprendizagem mecânica do ler e escrever, que não se apóie 
sobre ideias e conhecimentos adquiridos pela criança sobre a língua 
escrita, que não venha acompanhada de uma real compreensão dos 
usos e funções da linguagem, que não esteja sustentada em um 
interesse em comunicar e aprender, é seguramente inútil.        
(TRAVALHA; CASAGRANDE, 2003, p. 76) 

 

  Diante disso, a brincadeira é recurso metodológico significativo para a 

criança, pois desperta interesses, buscando uma maneira mais agradável de 

aprender. 
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Nesse sentido, o educador pode realizar um trabalho com enfoque no 

desenvolvimento e construção de linguagem – gestos, sons, imagens, fala e escrita 

– cuja prática pedagógica se apresente em forma de jogos de linguagem. Dessa 

forma, o processo de conceituação da língua escrita será espontâneo, pois irá partir 

da leitura de mundo das crianças. 

No entanto, Alécio (2003, p.23), estabelece que,  

o interesse por jogos e brinquedos faz com que a linguagem verbal 
se aperfeiçoe, e o sujeito almeje sempre mais o conhecimento, 
situações desafiadoras que propiciem e favoreçam a aquisição de 
novos conceitos, bem como as do crescimento e interação com o 
outro. 

 

  Além disso, o lúdico é uma necessidade do ser humano em qualquer 

idade o não pode ser visto apenas como diversão. Sendo assim, “o desenvolvimento 

deste aspecto facilita a aprendizagem, o desenvolvimento social, pessoal e cultural, 

colabora para uma boa saúde mental” (RAMOS; RIBEIRO; SANTOS, 2003, p.41). 

  De acordo com esse ponto de vista, os momentos lúdicos também 

podem ser educativos, ou seja, as brincadeiras e os jogos têm um objetivo, uma 

função e uma intencionalidade. 

Com isso, é preciso enfatizar o que diz Alécio (2003, p. 26)  

é pertinente olhar para a criança como alguém que já possui um 
notável conhecimento, independente do método utilizado, o educador 
precisa ser presença mediadora, navegando sempre junto a seus 
educandos no mundo das letras. 

 

  Além disso, Goulart (2003) defende uma organização do ensino 

fundamental, com ênfase na criança de seis anos, no sentido de inserção no mundo 

letrado, construído com base nos valores da escrita nas práticas e relações sociais. 

  Como já foi dito acima, a criança já traz consigo um conhecimento de 

mundo. Desta forma,   

para a criança tudo tem sentido: um sinal, uma letra, um desenho. 
Atualmente, é notável que o mais importante para ela é, primeiro, 
expressar-se. Ela escreve palavras ou mesmo constrói um texto sem 
muito significado para o adulto, mas é capaz de ler a mensagem que 
quis transmitir, mesmo palavras mal escritas, rabiscos e desenhos 
iniciais deixam de ser tentativas de escrita para se tornarem escrita 
real (ALÉCIO, 2003, p.25). 
 

 

  Essa capacidade de imaginação e toda essa criatividade não podem 

ser desconsideradas, pois a forma de trabalho que enfatiza letras e sílabas dificulta a 
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concentração da criança, uma vez que não faz sentido para ela. Assim, o lúdico 

deixa de ser somente uma prática da educação infantil, podendo ser realidade no 

ensino fundamental. 

  Segundo Mello (2005), a prática de antecipação de escolarização 

sustenta-se na idéia de que quanto mais cedo a criança se apropriar das práticas de 

escrita, maiores serão suas possibilidades de sucesso na escola e na vida. 

  A partir dessa visão, (Vygotsky, 1995, p. 183 apud Mello) enfatiza que: 

“ensinamos às crianças a traçar as letras e a formar palavras com elas, mas não 

ensinamos a linguagem escrita.” Com isso, o ensino do mecanismo da escrita 

prevalece sobre a utilização racional, funcional e social da escrita. 

  Diante dessas ideias, Travalha; Casagrande (2003) ressaltam que o 

ponto de partida para se repensar no processo de alfabetização, é restaurar o 

conceito de ler e escrever, já que cada criança desenvolve-se seguindo 

determinadas etapas evolutivas, em ritmos diferentes de outras crianças com a 

mesma idade cronológica.  

  É necessário repensar também que, 

a aquisição da escrita tem um papel enorme no desenvolvimento 
cultural e psíquico da pessoa, uma vez que dominar a escrita 
significa dominar um sistema simbólico extremamente complexo que 
cria sinapses para outras formas mais elaboradas de pensamento. 
(MELLO, 2005, p. 26) 

 

  Assim, a escrita representa a fala, isto é, uma representação da 

realidade. Por isso, a importância do trabalho com a representação simbólica no faz-

de-conta e no desenho, já que é uma forma de linguagem anterior que leva à 

linguagem escrita. 

  Ainda de acordo com Mello (2005), o professor deverá fazer um 

trabalho em que a criança perceba que a escrita é um instrumento cultural, um lugar 

de expressar uma informação, uma emoção ou um desejo de comunicação. 

  Por fim, temos que possibilitar às crianças uma compreensão da 

função social da escrita como um instrumento da cultura que permite a comunicação 

e a expressão. Utilizando, então, como proposta pedagógica a alfabetização 

atrelada com as atividades de caráter lúdico. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

 
 
4.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ENTREVISTA 
 
 

 

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, foi elaborada uma 

entrevista com questões de identificação da entrevistada como 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. 

Iniciamos a entrevista com os dados de identificação do sujeito. 

Verificou-se que a professora entrevistada atua em uma escola privada, se formou 

em nível superior há 13 anos e atua como docente há 24 anos. 

Na instituição pesquisada existem duas turmas de 1º ano e a turma em 

que a professora entrevistada atua tem 14 alunos. No início do ano letivo, estas 

crianças tinham a faixa etária entre cinco e seis anos.  

A seguir exporei os dados da entrevista sobre 3 questões que tem 

como temática a ludicidade, somente em seguida comentarei estes elementos. Na 

primeira questão perguntei à professora se ela considera importante a prática do 

lúdico em sala de aula. A resposta obtida foi: “Sim, acho que é importante para o 

desenvolvimento intelectual da criança e parte motora”. 

  A segunda questão foi: “No seu entendimento, quais as atividades 

lúdicas contribuem para o desenvolvimento da criança na alfabetização?” A 

entrevistada disse: “Considero que jogos como de quebra-cabeça de sílabas com 

figuras, jogo da memória, xadrez, de formação de palavras contribuem para o 

desenvolvimento da criança na alfabetização”. 

 Em relação à questão: “Que dificuldades você enfrenta no dia a dia 

para trabalhar com a ludicidade?”. A professora respondeu: “Enfrento dificuldades 

para trabalhar com a ludicidade, pois a metodologia da escola não permite que no 1º 

ano ocorra brincadeiras com jogos, desestimula o uso do parque e os pais também 

às vezes não querem que tenhamos jogos em sala”. 

 As questões acima, referentes à ludicidade na sala de aula, nos fazem 

refletir sobre a infância em sua pluralidade dentro da escola, pensando nos espaços 
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que têm sido destinados para que a criança possa viver esse tempo de vida com 

todos os direitos e deveres assegurados. 

  Diante disso Nascimento (2006), evidencia que  

pensar sobre a infância na escola e na sala de aula é um grande 
desafio para o ensino fundamental que, ao longo de sua história, não 
tem considerado o corpo, o universo lúdico, os jogos e as 
brincadeiras como prioridade. Infelizmente, quando as crianças 
chegam a essa etapa de ensino, é comum ouvir a frase “Agora a 
brincadeira acabou!” (NASCIMENTO 2006, p.30). 

   

 O questionamento da autora acima é de grande relevância, pois são 

muitos os desafios para considerar a infância no Ensino Fundamental de Nove Anos. 

Então, faz-se necessário que o professor esteja preparado para criar espaços para 

os alunos viverem novas aprendizagens, onde as crianças possam fazer parte de 

um ensino rico em afetividade e descobertas. 

 Desta forma, cabe aos professores, 

favorecer a criação de um ambiente escolar onde a infância possa 
ser vivida em toda a sua plenitude, um espaço e um tempo de 
encontro entre os seus próprios espaços e tempos de ser criança 
dentro e fora da escola. (NASCIMENTO, 2006 p.31) 

   

Além disso, pode-se perceber com a fala da entrevistada que 

atividades lúdicas são desestimuladas no cotidiano da escola e que não são vistas 

com bons olhos pelos pais das crianças. 

 Nesse contexto, Borba (2007, p. 35) ressalta que, 

a brincadeira está entre as atividades avaliadas por nós como tempo 
perdido. Essa visão é fruto da ideia de que a brincadeira é uma 
atividade oposta ao trabalho, sendo por isso menos importante, uma 
vez que não se vincula ao mundo produtivo, não gera resultados. E é 
essa concepção que provoca a diminuição dos espaços e tempos do 
brincar à medida que avançam as séries/anos do ensino 
fundamental. 

 

  Nesse sentido, Mello (2010) ressalta que atividades como o desenho, a 

pintura, a brincadeira de faz-de-conta, a modelagem, a construção, a dança, a 

poesia e a própria fala são atividades vistas como improdutivas.  

  Mas, na verdade,  

são essenciais para a formação da identidade, da inteligência e da 
personalidade da criança, além de serem fundamentais para a 
apropriação efetiva da escrita, uma vez que, como afirma Vigotski, a 
mão escreve o desejo de expressão da criança e esse desejo de 
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expressão precisa ser exercitado e cultivado para chegar a ser 
escrito. (MELLO, 2010, p.182) 

 

  A próxima pergunta foi: “Você conhece as documentações legais a 

respeito do ensino fundamental de nove anos?”. A entrevistada disse: “Conheço 

mais ou menos, sei que o 1º ano não é para se alfabetizar e sim brincar com as 

crianças”.  

Na questão: “Houve capacitação dos professores em relação às 

mudanças da lei do ensino fundamental?”. A professora entrevistada comentou: 

“Não houve capacitação dos professores em relação às mudanças na lei do ensino 

fundamental”. 

No que diz respeito à formação do professor alfabetizador, Maraschin e 

Cruz (2010, p.5) defendem que “as novas formas, os novos jeitos, as novas 

metodologias para a alfabetização aos seis anos, na verdade, não foram 

reflexivamente pensadas”. Nesse contexto, o professor regente dos Anos Iniciais 

deve assumir-se como um sujeito aprendente e ir em busca de formação científica 

para dar conta dos desafios encontrados em sala de aula. 

Para isso, as autoras Maraschin e Cruz (2010) apontam que as escolas 

precisam criar um espaço de formação continuada, com o intuito de ressignificar a 

prática educativa, subsidiada pela troca de experiências e produção de 

conhecimentos.  

  Através da pergunta 7: “Como você realiza suas propostas 

metodológicas de ensino no 1º ano?”, foi possível verificar a seguinte resposta: 

“Inicio o processo de alfabetização com as vogais, junções das vogais e em seguida 

as famílias silábicas”. 

  De acordo com a resposta da professora, foi possível perceber que ela 

utiliza o método sintético. Para Visvanathan (2012): 

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, 2012). 
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  Conforme os estudos bibliográficos apontados, a proposta 

metodológica na escola pesquisada não contempla a aquisição da leitura e da 

escrita como uma atividade cultural complexa.  

  Sendo assim, a partir da perspectiva de Mello (2010, p. 181), “a 

apropriação da escrita como um instrumento cultural complexo é elemento essencial 

na formação da inteligência de cada sujeito”. Então, cabe a escola garantir uma 

apropriação efetiva da leitura e da escrita, considerando o uso social para qual foi 

criada. 

Já em relação à seguinte questão: “Como seus alunos são avaliados? 

Você concorda com o tipo de avaliação?” A professora afirmou: “Os alunos são 

avaliados através de provas no final do bimestre. E, eu não concordo com o tipo de 

avaliação, pois acho que a aprendizagem e o aluno já são avaliados no dia a dia 

com as atividades que são propostas e realizadas”. 

De acordo com a resposta acima, percebemos que na escola 

pesquisada, a avaliação ainda está longe de ser pensada como um instrumento de 

emancipação e desenvolvimento dos sujeitos, onde, os resultados quantitativos 

continuam prevalecendo, em detrimento dos qualitativos. 

Conforme os estudos de Haidt (1994), neste caso,  

a educação é concebida como mera transmissão e memorização de 
informações prontas e o aluno é visto como um ser passivo e 
receptivo . Em consequência, a avaliação se restringe a medir a 
quantidade de informações retidas. 

  

  Sendo assim, a avaliação assume apenas a função de determinar a 

quantidade de conhecimentos que os alunos conseguiram se apropriar nos 

momentos em o professor transmitiu as informações. 

 

 

4.2 ANÁLISE DAS ATIVIDADES 

 

 

Conforme apontado anteriormente, na escola pesquisada a professora 

desenvolve um trabalho técnico de apropriação da escrita. Ela inicia o processo com 

o reconhecimento e o traçado das letras, em seguida com as junções silábicas e 

posteriormente a formação de palavras, frases e textos. 
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Nesse sentido, Mello (2010) ressalta em seus escritos, que os 

professores ensinam apenas habilidades da caligrafia e ortografia. As crianças, 

então, se apropriam da leitura como uma simples decodificação de letras e palavras. 

Segundo a autora, se começarmos a ensinar pelo aspecto técnico e 

dedicarmos tanto tempo a ele, nos esquecemos da função social da escrita, que foi 

criada para responder à necessidade de registro, expressão e comunicação com o 

outro. 

Dessa forma, Mello (2010, p.183) alerta que, 

o ensino da escrita não pode ser tratado como uma questão técnica; 
a escrita precisa ser apresentada à criança como um instrumento 
cultural complexo, um objeto de cultura que tem uma função social.  

 

Diante das respostas obtidas na entrevista, inferimos que as crianças 

ao terem contato somente com atividades técnicas não se apropriam efetivamente 

da escrita como função social. 

Com isso, a partir dos estudos de Vygotsky, Mello (2010), enfatiza que 

a escrita faz parte do desejo de expressão da criança.  

por isso, todas as atividades de expressão – que em geral ocupam 
lugar de segunda categoria em nossas escolas, como a expressão 
oral, o desenho, o faz-de-conta, a modelagem, a pintura – precisam 
ser estimuladas e cultivadas se quisermos que as nossas crianças se 
apropriem da escrita como leitoras e produtoras de texto. (A escrita 
registra nosso desejo e necessidade de comunicação e expressão; a 
vivência de experiências significativas cria necessidades de 
expressa-se e comunicar-se.) (MELLO, 2010 p.183) 

 

  Essas atividades de expressão citadas acima são de extrema 

importância para o desenvolvimento da criança. A partir delas, as crianças 

desenvolvem habilidades de comunicação e expressão que garantem situações de 

participação social, ou seja, elas se apropriam da escrita como leitoras e produtoras 

de textos, além de saberem interpretar e elaborar novos conhecimentos. 

Como já foi dito pela professora entrevistada, atividades lúdicas e de 

expressão não fazem parte da metodologia da escola. O trabalho no primeiro ano 

desenvolve-se apenas por atividades mecânicas e rotineiras que buscam uma 

“apropriação” da leitura e escrita em curto prazo. 

Posteriormente, iremos apresentar algumas atividades que serviram 

como avaliação e composição da nota de um dos bimestres. 
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Esses exercícios foram retirados de uma avaliação que a entrevistada 

aplicou em sua turma do primeiro ano. A avaliação foi elaborada pela pedagoga da 

escola, pois os professores, até o momento, não têm abertura para construírem o 

instrumento de avaliação. 

Nesta instituição, até o 3º bimestre a pedagoga elaborou o instrumento 

de avaliação. Como relata a entrevistada, “somente no 4º bimestre terei a liberdade 

para preparar a avaliação da minha turma”. 

Conforme analisamos, a professora entrevistada não teve liberdade de 

elaborar o instrumento de avaliação. E essa prática é considerada como 

inadequada, pois para alcançar a finalidade da avaliação formativa é necessário que 

os professores e os alunos assumam responsabilidades específicas no processo 

avaliativo. 

Nessa perspectiva, Rodrigues (2008) aponta que o professor sendo um 

agente fundamental no processo ensino-aprendizagem, deve posicionar-se diante 

da avaliação, organizando o processo de ensino de maneira ativa e planejada. 

Dessa forma, cabe ao professor elaborar o instrumento avaliativo, pois 

a avaliação deve ser integrada com os objetivos das aulas que o professor planejou.  

Sendo assim,  

a definição dos objetivos do processo de ensino é importante para 
fazer o aluno sentir-se autor desse processo. Por isso, devem ser 
propostas atividades diversificadas e adequadas ao nível de 
desenvolvimento do aluno, pois este precisa receber 
um feedback permanente, que o ajude a perceber os movimentos 
necessários para alcançar as aprendizagens (RODRIGUES, 2008). 

 
 

  Por fim, vale ressaltar que a avaliação permite a análise das 

aprendizagens dos alunos, dando condições do professor perceber quais os saberes 

os alunos dominam. Além disso, as informações contidas na avaliação podem ser 

utilizadas pelo professor no planejamento das suas aulas. 
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Atividade 1 

 

Nesta atividade, o objetivo era perceber a aquisição do alfabeto em sua 

respectiva ordem e consequentemente transcreverem em forma de lista o nome dos 

jogadores. Analisamos que a criança não atingiu o objetivo, pois o ideal seria que ela 

escrevesse os nomes utilizando a escrita alfabética e na seguinte ordem: Beto, 

Danilo, Fabiano, Mateus, Renato e Tiago. 

 

 

Atividade 2 
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Na atividade 2, o propósito era que a criança elaborasse frases de 

acordo com as figuras. Foi possível perceber que a criança construiu as frases de 

acordo com o seu nível de escrita. Tendo como pressuposto que esta é uma 

atividade para o 1º ano, realizada no incio do ano letivo, o ideal é que o enunciado 

fosse escrito com caixa alta. Além disso, é necessário que o professor valorize nesta 

fase, a escrita espontanea da criança e a partir destes dados reelabore o seu 

planejamento, suas estratégias para que o aluno alcance a escrita convencional.  

 

 

Atividade 3 

 

   

Esta atividade tinha como finalidade compreender quais consoantes 

estavam faltando e posteriormente completar a palavra. A criança ao observar a 

figura e completar a palavra, não conseguiu formar corretamente as junções 

silábicas. 
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Atividade 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta atividade, a criança teria que escrever algumas palavras 

referentes à junção silábica trabalhada pela professora e em seguida completar uma 

frase com três dessas palavras. Percebemos que a criança não conseguiu definir as 

junções silábicas corretas. 

No geral, entendemos que nas atividades acima, a aluna não 

conseguiu atingir o objetivo proposto. Pois, estas estavam em nível alfabético, ou 

seja, somente as crianças alfabetizadas conseguiriam atingir o que foi solicitado. 

Através de relatos da professora, ficou evidente que essas atividades 

não tiveram sentido para as crianças, pois ainda não estavam alfabetizadas. De 

acordo com a professora da sala, alguns alunos até choraram durante a realização 

desta avaliação. Outros ainda reclamavam que não conseguiam fazer as atividades 

propostas. 

Além desses exercícios destacados, no do dia-a-dia da sala de aula, há 

outros exercícios que não apresentam muito sentido, a professora relata que “as 

crianças se queixam de outras atividades. Elas afirmam estar cansadas, cobram 

mais brincadeiras e querem ir ao parque”. 

 Com isso, observamos que está havendo uma desmotivação por parte 

das crianças, pois elas têm que ficar executando tarefas mecânicas e que não tem 



 37 

sentido para elas. Então, a apropriação da leitura e da escrita não está sendo 

realmente efetivada de forma significativa. 

  Diante do exposto acima, Mello (2010) expõe que, 

a escrita precisa ser apresentada não como um ato motor, mas como 
uma atividade cultural complexa, considerando o uso social para o 
qual foi criada. Quando a criança convive com situações reais de 
leitura e escrita, na escola ou em casa, ela cria para si a necessidade 
da escrita e, quando no início do processo de aquisição da escrita 
está a necessidade da criança de escrever, a escrita fará sentido 
para ela. (MELLO, 2010 p. 184) 
 

 

  De acordo com Mello (2010) a escola quer garantir que as crianças 

sejam alfabetizadas mais cedo. Por isso, insistem em atividades de treino, isto é 

reconhecimento de letras, sílabas e palavras. E, acabam exigindo muito esforço da 

criança, diminuindo assim sua concentração. 

  Assim, sem atividades lúdicas e de expressão, o escrever fica cada vez 

mais mecânico. Em relação a isso, Mello (2010) define que 

ao enfatizar o aspecto técnico, começando pelo reconhecimento das 
letras e gastando um tempo enorme numa atividade que não 
expressa informação, ideia, esforço ou desejo pessoal de 
comunicação e expressão, acabamos por ensinar a criança que 
escrever é desenhar as letras, quando de fato, escrever é registrar e 
expressar informações, ideias e sentimentos. (MELLO, 2010, p. 187) 

 

Sendo assim, o estudo bibliográfico aponta que é de fundamental 

importância um ensino que se expressa por meio de muitas linguagens, incluindo a 

linguagem escrita.  Garantindo que os alunos leiam e escrevam, ou seja, que se 

tornem verdadeiros leitores e produtores de texto. 

No capítulo seguinte, apresentaremos algumas propostas que auxiliam 

o professor no trabalho com o lúdico na sala de aula e também duas propostas 

textuais que contribuem para uma alfabetização mais significativa. 
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5 ALGUMAS PROPOSTAS 
 
 
 
  Nos anos iniciais do Ensino Fundamental o brincar se apresenta como 

uma atividade de extrema importância para o desenvolvimento dos alunos. Por esse 

motivo, escolhemos algumas propostas que contribuem para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

  As propostas escolhidas são jogos lúdicos que podem ser 

confeccionados pelos alunos, com a orientação do professor, utilizando materiais de 

fácil acesso e exploração. 

    

 
5.1 PROPOSTAS LÚDICAS 
 
 
 
5.1.1 Forme Palavras 
 
 
 

 
Figura 1 – Modelo do Jogo Forme Palavras

1
 

 
 
 
Materiais: 
 
- Caixas de fósforo; 

- Figuras; 

- Papéis coloridos para encapar as caixinhas; 

                                                 
1
  Jogo elaborado pela turma do Parfor 4, na disciplina de Alfabetização em 2012. 
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- Cola; 

- Tesoura; 

- Palavras e letras impressas. 

 

  Neste jogo a criança irá montar a palavra com base no modelo de 

suporte (palavra colada dentro da caixa). 

  Inicialmente, ela precisa deste modelo, pois ainda não consegue fazer 

a representação da palavra de modo convencional. 

  O professor ao confeccionar este jogo poderá trabalhar com palavras 

de sílabas simples ou complexas, considerando o nível de escrita das crianças. 

 

 

5.1.2 Jogo da Memória do Alfabeto 
 

 
Figura 2 – Modelo de Cartas do Jogo da Memória 

 

Materiais:  

 
- Cartolina; 

- Figuras referentes às letras do alfabeto; 

- Letras do alfabeto impressas; 

- Lápis de cor; 

- Fita adesiva ou papel contact para plastificar. 

 

Regras: 

 
Este jogo pode ter até 4 participantes. 

Misture todos os cartões o máximo possível. Vire todos os cartões com 

as figuras voltadas para baixo de modo que seja impossível identificá-los. 

Escolha quem vai ser o primeiro, o segundo e assim por diante. 



 40 

Retire um cartão, e em seguida o outro, tentando assim descobrir o seu 

par, ou seja, a letra inicial da figura. 

Se você conseguir formar o par, ou seja, figura e letra inicial, guarde-os 

com você. Se não os coloque de volta exatamente no local onde você os retirou 

mostrando a todos os participantes as figuras e o local em que ela estava. 

Não misture mais as peças. 

O próximo jogador tentará retirar o par correto e assim por diante. 

Quem tirar o par joga de novo até errar. 

Será o vencedor quem conseguir o maior número de pares. 
 
 
 
5.1.3 Caixinha das Sílabas 
 

 
Figura 3 – Caixinha das Sílabas e Cartelas do Jogo

2
 

 
Materiais:  

 
- Papel cartão; 

- Caneta; 

- Figuras e sílabas impressas; 

- Contact para plastificar; 

- Caixa de sapatos encapada e enfeitada, com um orifício no meio que caiba a mão 

das crianças; 

- Cola e Tesoura. 

 

                                                 
2
  Jogo elaborado pela turma do Parfor 4, na disciplina de Alfabetização em 2012. 
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  Este jogo permite duas opções de jogar. Fica a critério do gruo decidir 

em qual das regras deverão optar. 

 

1ª opção de regra: 

 
Distribuir as cartelas entre os grupos. 

Um aluno de cada grupo deverá ir até a caixa e tirar uma sílaba. 

De volta ao grupo, deverão ver se a sílaba faz parte de alguma palavra 

das cartelas. Se não fizer parte, deverão guardá-la para, no final, trocarem com os 

outros grupos. 

Depois de terminarem todas as sílabas da caixa, os grupos deverão 

negociar as trocas. Exemplo: “Nós temos o pedacinho “ta” e precisamos do 

pedacinho “lha”, algum grupo quer trocar conosco o “ta” pelo “lha”?” 

 

2ª opção de regra: 

 
Distribuir as cartelas para cada integrante do grupo. 

Criar um critério para ver quem começa o jogo. 

Cada integrante deverá retirar (sem olhar) uma sílaba da caixinha. Se 

porventura em sua cartela tiver uma gravura que possui tal sílaba em sua escrita, 

sobrepor no local correto e continuar o jogo, retirando as sílabas, caso não tiver, 

devolve a sílaba à caixa e passa a vez para outro integrante do grupo. 

Vence quem completar a cartela toda e sem errar. 
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5.1.4 Lince das Letras 
 

 
Figura 4 – Modelo do Jogo Lince das Letras 

 

Materiais: 

 

- Caixa de sapatos; 

- Figuras para serem coladas dentro da caixa; 

- Cola; 

- Tampinhas para marcação; 

- Regrinhas impressas. 

  O lince das palavras pode ser jogado de 2 até 4 participantes. 

  Cada participante receberá uma caixa com as tampinhas para 

marcação. 

  Uma criança vira uma regrinha, por exemplo, “começa com a letra A”. 

No mesmo instante, as duas crianças irão procurar as figuras que começam com A. 

A criança que achar primeiro coloca a tampinha.  

  O jogo continua desta forma. Vence o jogo, a criança que terminar 

primeiro todas as tampinhas. 
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5.1.5 Tabela da palavra 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Modelo do Jogo da Tabela 

  
 
Materiais: 

 

- E.v.a; 

- Caneta; 

- Régua; 

- Alfabeto móvel. 

 

A partir de um tema amplo trabalhado em sala, como por exemplo, 

“Alimentação”, o professor selecionará uma palavra que servirá como modelo na 

primeira linha da tabela. 

  Nas linhas abaixo, o professor irá escrever apenas algumas letras da 

palavra modelo. 

  A criança, com o alfabeto móvel, deverá preencher os espaços que 

estão faltando com base na palavra modelo. 
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5.1.6 Jogo do Pare 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Modelo do Jogo do Pare 

  
 
Materiais: 

- Saquinho de TNT; 

- Palavras impressas; 

 

  Este é um jogo que incentiva a leitura. Mas, se a criança ainda não 

consegue ler algumas palavras o professor ou um colega poderão ajudar. 

  Dentro do saquinho deverão conter várias palavras referentes a um 

tema que o professor trabalhou, por exemplo, “nome de frutas”. No mesmo 

saquinho, o professor irá colocar várias impressões da palavra pare. 

  O jogo tem início com uma criança tirando as palavras uma a uma do 

saco e fazendo a leitura. Quando ela tirar a palavra PARE, para de ler e passa o 

saquinho para o outro colega. 

  E, assim o jogo continua até que todos os alunos façam a leitura. 
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5.1.7 Bingo dos nomes 
 
 

 
Figura 7 – Modelo de Cartela do Bingo dos Nomes 
 
Materiais: 

 
- E.v.a; 

- Nomes das crianças impressos; 

- Canetas; 

- Tampinhas para marcar; 

- Saquinho com os nomes impressos para o sorteio. 

 

  Cada criança receberá uma cartela contendo o nome de 6 crianças da 

turma e 6 tampinhas para fazer a marcação. 

  O professor sorteia um nome que está no saquinho e faz a leitura para 

as crianças. O aluno que encontrar esse nome na cartela faz a marcação com uma 

tampinha. 

  A professora segue cantando o bingo até alguma cartela ser 

preenchida ou até os nomes do saquinho acabar. 

  Vence o bingo, a criança que completar a cartela primeiro. 
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5.1.8 Bingo das letras 
 

 

Figura 8 – Modelo de Cartelas do Bingo das Letras 
 

Materiais: 

 

- Cartelas feitas na cartolina; 

- Tampinhas para marcar; 

- Saquinho com cartões com as letras do alfabeto. 

 

Este jogo é uma alternativa interessante para aprender os nomes das letras.  

Pensamos que identificar as letras (grafemas) pelos nomes que recebem é um 

passo importante no processo de apropriação da leitura, uma vez que na maioria 

dos casos o nome dos grafemas fornece pistas sobre os fonemas que eles 

representam.  

Cada grupo recebe uma cartela e marcadores. A professora sorteia cartões 

com letras e os alunos observam os cartões comparando as letras sorteadas com as 

de suas cartelas. Se a letra sorteada for igual à de suas cartelas deverão marcá-las. 

Vence quem primeiro completar a cartela. 
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5.1.9 Quebra-cabeça com sílabas 
 
 

 
Figura 9 – Modelo de Cartas do Jogo de Quebra-cabeça 
 
 
Confecção: 

 

Corte o papel cartaz em cartões com 15 cm de altura por 10 cm de largura; 

• Cole as figuras no cartão recortado com seu nome logo abaixo (as crianças irão 

colorir com lápis de cor); 

• Corte o cartão na vertical separando as sílabas da palavra. 

  Este jogo é de fundamental importância, pois a criança reconhece as 

sílabas e as partes que compõem a palavra. 

 

Modo de jogar: 

 

• Pode-se jogar individualmente ou em duplas; 

• O aluno deve encaixar as peças até formar a figura e a palavra correta. 

 

 

5.2 PROPOSTAS TEXTUAIS 
 
 
 
5.2.1 Escrita de listas 

 

  

  De acordo com Bajard (2001), algumas descobertas nos templos do 

Iraque contribuíram com a escrita. Foram encontradas listas que estabeleciam a 

contabilidade do templo, como por exemplo, listas de sacos de grãos e listas de 

cabeças de gado. 
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  Nesse contexto histórico, a forma escrita mais disseminada é a lista. 

Então, no aspecto visual “a escrita lhe oferece duas dimensões de superfície e, nas 

listas ou tabelas, duas entradas”. (BAJARD, 2001 p. 16) 

  Diante disso, temos a importância da lista como registro, possibilitando 

aos alunos uma leitura em posição diferente, no caso, a posição vertical. Dessa 

forma, o professor pode trabalhar com as listas com as crianças, envolvendo 

temáticas contextualizadas. 

  Depois de trabalhado o conteúdo Alimentos, por exemplo, a turma 

elabora uma lista dos alimentos preferidos. Nesse sentido, a elaboração permite que 

as crianças estabeleçam a ordem alfabética, façam a representação escrita e por 

fim, a leitura na posição vertical. 

  Logo abaixo, apresentamos um modelo de lista que pode ser elaborada 

em turmas do primeiro ano. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sugerimos também que o professor faça uma aula de culinária com as 

crianças, pois assim elas serão incentivadas a escreverem os ingredientes utilizados 

na receita.  

Além disso, como a atividade da culinária sempre agrada os alunos, o 

professor pode aproveitar para trabalhar outros conteúdos, como: quantidades, 

medidas, preços dos ingredientes, etc. 
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5.2.2 Convite 
 
 
 
  Segundo Patente (2011), a inserção da criança no mundo letrado 

ocorre pela interação com os mais diversos gêneros textuais que circulam pela 

sociedade. 

  Nesse entendimento, a criança precisa compreender quais os gêneros 

textuais usados nos diferentes contextos e entender a função e o porquê do seu uso 

num determinado contexto. 

  Então, cabe ao professor, propiciar aos alunos o contato com os 

diferentes tipos de textos: bilhete, convite, receitas, bulas de remédio, carta, jornal, 

entre outros. 

  Um gênero textual bastante interessante para se trabalhar nesta faixa 

etária é o convite, pois no dia a dia as crianças têm muito contato com este tipo de 

texto. 

  Primeiramente o professor pode mostrar os vários tipos de convite e 

em seguida as características e funções desse tipo de texto. Em seguida, os alunos 

podem escrever um convite. 

  Apresento logo abaixo um modelo de convite que a professora 

entrevistada trabalhou e também um convite que um aluno elaborou. 
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Nesta atividade, o aluno conseguiu atingir o objetivo proposto. Ele 

escolheu um amigo da sala e o convidou para ir até a sua casa jogar futebol em tal 

horário. Está atividade é muito válida e prazeroza para as crianças, pois elas podem 

escrever convites reais, compreendendo assim a função social deste tipo de texto. 

 Essas duas propostas que foram apresentadas: o convite e a lista, 

merecem um destaque no processo de alfabetização, pois elas tem sentido e 

significado para a criança, são textos reais, com os quais ela tem contato no dia-a-

dia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
  Como já foi referido, no desenvolvimento da pesquisa, a alfabetização 

é um processo muito importante na vida da criança, pois permitirá sua inserção no 

mundo letrado. Portanto, o desafio do professor nos Anos Iniciais é conciliar dois 

processos, alfabetizar letrando, ou seja, assegurando aos alunos a apropriação da 

escrita e estabelecendo condições de uso da língua nas práticas sociais de leitura e 

escrita. 

  Assim, de acordo com a implementação da Lei 10.172/2001, 

defendemos uma proposta que atenda os ideais deste novo conceito de 

alfabetização. Trabalhando com uma proposta que seja significativa para criança, ou 

seja, desenvolvendo temas do universo infantil, atividades de expressão e atividades 

lúdicas. 

  Dessa forma, este trabalho buscou abordar as reflexões teóricas e 

metodológicas em relação à inserção da criança de seis anos no primeiro ano do 

ensino fundamental e como essas reflexões são organizadas na metodologia em 

sala de aula.   

O objetivo de analisar como está se efetivando o processo de 

alfabetização da escola pesquisada foi alcançado no momento em que aproximamos 

a teoria e a prática, por meio de referenciais teóricos da entrevista semi-estruturada 

e da discussão das atividades. 

  Nessa perspectiva, foi conceituado o significado da palavra 

alfabetização para alguns autores e um pouco sobre sua história e seus métodos. 

Também foi abordada a importância do lúdico no processo de alfabetização e no 

desenvolvimento da criança. 

  O estudo permitiu compreender que é preciso analisar o perfil dos 

alunos que estão no primeiro ano, para que seja elaborada uma proposta que 

considere as necessidades e interesses da criança.  

  Sendo assim, faz-se necessário realizar um trabalho  com enfoque no 

desenvolvimento e na construção da linguagem, considerando como um processo 

natural, pois irá partir da leitura de mundo das crianças. 

  Por meio da entrevista, foi possível perceber, mesmo que 

minimamente, que a professora entrevistada considera importante as práticas 
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lúdicas em sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, acata a metodologia da escola, que 

não permite o trabalho com a ludicidade. 

  Através da fala da entrevistada, é notável que a escola não da abertura 

para os professores elaborarem a proposta de avaliação. Os exemplos de atividades 

destacadas no trabalho mostram que estas são incoerentes com o desenvolvimento 

das crianças e muitas não conseguem atingir os objetivos propostos. 

  Por fim, concluímos que esta pesquisa contribuiu no sentido de tentar 

mudar a realidade da escola pesquisada, propondo práticas que proporcionem aos 

alunos uma aprendizagem mais significativa, mais prazerosa, mais lúdica e menos 

“cansativa”.  

  Também pode colaborar com a formação do professor alfabetizador 

que tiver contato com está pesquisa, pois este poderá refletir sobre a sua prática 

pedagógica, percebendo o desenvolvimento, as necessidades e os interesses das 

crianças que frequentam o Ensino Fundamental. 

Para nós, enquanto futuras pedagogas, este processo de pesquisa 

proporciona um sentimento de realização, pois pode contribuir para a formação de 

novos conhecimentos para os professores regentes na busca de novas 

metodologias para o processo de alfabetização. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Entrevista feita com a uma professora regente do primeiro ano do 

Ensino Fundamental. 

 

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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

5. Você conhece as documentações legais a respeito do ensino fundamental de 

nove anos? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Houve capacitação dos professores em relação às mudanças da lei do ensino 

fundamental?  

 

 

 

 

 

 

 

7. Como você realiza suas propostas metodológicas de ensino no 1º ano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Como seus alunos são avaliados? Você concorda com o tipo de avaliação? 

 

 

 
 
 


