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1. RESUMO 

O trabalho apresenta algumas concepções de alfabetização e 

letramento, com o objetivo de observar o papel da ludicidade no processo da 

alfabetização. Esta pesquisa é de natureza qualitativa, sendo usadas a 

pesquisa de campo e a revisão bibliográfica do tema estudado. As observações 

foram feitas através das experiências e práticas das ações do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), em uma escola 

municipal da cidade de Jaboticabal- SP, sendo possível perceber que o lúdico 

tem uma influência significativa no que se refere ao processo de alfabetização, 

podendo contribuir com o avanço da criança na construção de conhecimentos.  
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2. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa origina-se da experiência do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que foi implantado pela Capes em 

2007, a fim de valorizar e incentivar a formação inicial docente, para que possa, 

assim, vivenciar a realidade de sua futura profissão.  

Para Soares (2003 apud MORAES, 2008), a alfabetização e o 

letramento não são sinônimos, são processos interdependentes e 

indissociáveis, ou seja, o sistema de alfabetização avança através de práticas 

de letramento, e o letramento só pode ser desenvolvido mediante a aquisição 

das letras e sons, e deste modo, o letramento completa a alfabetização.  

No que se refere à aprendizagem, para Rodrigues (2013), é necessário 

que no processo de alfabetização sejam preservados o sentido e as 

particularidades do modo de aprender, isto é, num ambiente de ensino com 

uma aprendizagem significativa. De acordo com Soares, Aroeira e Porto 

(2010), o processo de aquisição da leitura e da escrita não se atribui apenas 

pelo convívio, experiências e interações, porém a criança necessita também de 

motivações que lhe proporcionem prazer e interesse, podendo então ser 

desenvolvido um trabalho por meio de jogos e de atividades lúdicas. Para 

Moraes (2012), o lúdico não interfere apenas num bom resultado de ensino, 

mas também é fundamental para a escola que se compromete a formar 



cidadãos, visto que a ludicidade engloba aprendizagens sociais, cognitivas e 

pessoais. 

 

3. OBJETIVOS 

A pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições das atividades 

lúdicas na construção das práticas de alfabetização e no processo de 

aprendizagem do aluno. 

 

4. METODOLOGIA 

Os recursos usados para a elaboração deste trabalho foram: a pesquisa 

bibliográfica com fundamentação teórica, a coleta de dados em uma escola 

municipal de Ensino Fundamental do município de Jaboticabal-SP, a partir de 

observações das práticas de uma professora do 3º ano, para compreender 

suas percepções sobre a utilização do lúdico no processo de alfabetização. 

Também foi aplicado um questionário para três professoras do Ensino 

Fundamental, uma do 1º ano, uma do 2º ano e uma do 3º ano, com o intuito de 

verificar em que momentos e de que forma as atividades lúdicas aparecem. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

De acordo com o questionário aplicado às três professoras da escola 

municipal integrada ao programa PIBID, observa-se que as professoras 

enfatizam o lúdico como um recurso pedagógico importante para o 

desenvolvimento intelectual da criança, além de ser um instrumento que 

estimula e facilita a interação, a criatividade, o desenvolvimento pessoal, social 

e cultural, e a construção do conhecimento. A professora do 1º ano assegurou 

que “o lúdico tem um papel de fundamental importância, principalmente para 

as crianças de 6 anos que chegam no 1º ano com um conteúdo bastante 

carregado e que deve ser cumprido; contudo, a ludicidade permite que as 

crianças, na fase de alfabetização, aprendam com mais facilidade”. Já a 

professora do 2º ano relatou “a importância do lúdico na sala de aula, para o 

processo de aprendizagem e para o desenvolvimento da criança, pois estimula 

o aprendizado, e a criança aprende com prazer”, e complementou ainda: “há 

necessidade de tornar as aulas mais interessantes para os alunos, devido à 



modernidade em que estamos vivendo”. A professora do 3º ano enfatiza em 

sua fala, que “o papel da ludicidade no processo de alfabetização é facilitar a 

compreensão do conteúdo, pois a criança aprende através da interação com o 

grupo ao qual pertence, afirmando que o jogo facilita a aprendizagem”. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares apontam a importância da utilização de 

atividades lúdicas nas práticas de alfabetização. 

Para Rodrigues (2013), os jogos e as brincadeiras precisam estar 

inseridos nos contextos escolares e, assim, proporcionar às crianças uma 

aprendizagem motivadora, que permite que essas crianças aprendam com 

entusiasmo, estando alegres em fazer e saber fazer o que gostam, como 

brincar, expressar seus sentimentos, suas emoções, rir, inventar, criar, sonhar, 

viver socialmente; enfim, crescer e aprender com um desenvolvimento pleno, 

porque ainda, para o mesmo autor, é essencial que em salas de alfabetização 

ocorra a cognição lúdica e, consequentemente, é necessário interceder na 

construção de todo o processo com aprendizagens significativas. 
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