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1. Resumo 

Este trabalho pretende proporcionar reflexões acerca sobre a prática pedagógica 

para a alfabetização nos anos iniciais, em que o lúdico ocupa um espaço privilegiado 

na sala de aula. Partimos do pressuposto da necessidade incessante de o professor 

estar se refazendo, buscando outras opções de trabalho que contribuam para a 

aquisição da linguagem escrita pela criança; por conseguinte, apresentamos 

resultados iniciais da investigação de uma prática desenvolvida no curso de 

Pedagogia do Centro Universitário do Moura Lacerda, em Ribeirão Preto, na 

disciplina “Didática”, ministrada pela professora Miriam Santos, uma das 

orientadoras deste trabalho, que solicitava aos alunos o desenvolvimento de uma 

prática voltada para alfabetização, a partir da leitura e discussão do texto “Quando a 

escola é de vidro”, de Ruth Rocha, em que o lúdico estivesse presente. Para isso, 

sustentamo-nos teoricamente em autores como Vygotsky, Nóvoa, Wajkop, dentre 

outros, que priorizam a importância do lúdico e da brincadeira no processo de 

aprendizagem da criança. Como resultado do trabalho na disciplina, os graduandos 

produziram livros de tecidos, os quais, além de apresentados aos demais alunos do 

curso, foram levados à sala de aula de Ensino Fundamental, 2º ano, o que 

evidenciou o envolvimento e o aprendizado da linguagem escrita pelas crianças. 

 

2. Introdução 

Durante o segundo semestre de 2014, foi ministrada a disciplina “Didática”, 

pela professora Miriam Santos, no curso de Pedagogia do Centro Universitário 

Moura Lacerda, em que a avaliação final exigia a elaboração de uma prática 

pedagógica que permitisse uma reflexão sobre os processos de ensino e 

aprendizagem da escrita pela criança, tendo como requisito o texto “Quando a 

escola é de vidro”, escrito pela Ruth Rocha.  Esse texto apresenta uma escola em 

que a repetição e a produção seriada constituem um dos motes da prática 

pedagógica desenvolvida pela escola “de vidro” e, a partir disso, criamos um livro em 

que a pedagogia apresentada era baseada na chamada escola novista, com a 

possibilidade de os alunos construírem o percurso da leitura, criando outras histórias 

e podendo interagir ludicamente com o livro, que foi confeccionado em tecido, com 

personagens e cenários que se desprendiam, podendo ser recolocados em outros 

espaços da história. 



O nosso incômodo inicial em relação às práticas muitas vezes comuns em 

sala de aula, em que as crianças são sujeitos passivos na aprendizagem, sentadas 

à espera da junção de letras para se formarem as sílabas o que, muitas vezes, em 

consonância com as reflexões de Wajskop (1995), origina estudantes acríticos, que 

apenas reproduzem os sentidos já dados em sala de aula, tal como vimos na escola 

de vidro apresentada por Rocha. 

 

3. Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo principal proporcionar a reflexão acerca das 

práticas pedagógicas correntes, repensando o ensino da alfabetização por meio da 

prática do lúdico.  

Além disso, objetiva apresentar uma proposta de trabalho com o lúdico para o 

Ensino Fundamental, priorizando o estímulo do educando frente ao ensino das 

novas práticas do trabalho com a alfabetização.  

 

4. Metodologia 

A metodologia selecionada para o desenvolvimento deste trabalho é de cunho 

qualitativo, bem como se constitui como uma pesquisa prática e explicativa. Essa 

metodologia se mostra satisfatória para o percurso traçado, conforme veremos no 

desenvolvimento. 

 

5. Desenvolvimento 

O lúdico é considerado o mote deste trabalho, sobretudo quando se pensa em 

alfabetização, considerado como um estímulo do educando frente ao ensino das 

novas práticas do trabalho com a escrita. Dessa forma, este trabalho foi 

desenvolvido a partir das seguintes etapas: participação na disciplina “Didática”, em 

que textos sobre as diferentes abordagens pedagógicas foram amplamente 

discutidos, durante a graduação de Pedagogia; confecção por parte dos alunos de 

um material didático que proporcionasse um outro olhar para as práticas em sala de 

aula, a partir da leitura e discussão do texto “Quando a escola é de vidro”, de Ruth 

Rocha; apresentação desse material para os demais graduandos do curso; 

aplicação, em sala de aula do Ensino Fundamental, pela aluna Jéssica, do livro 

confeccionado; levantamento e descrição dos resultados. 



 

6. Resultados Preliminares 

A produção desse livro permitiu desenvolver a parte motora, cognitiva e 

afetiva das crianças que, durante o manuseio, puderam se deparar com a linguagem 

escrita, com a linguagem imagética, criando outras histórias, ampliando o repertoria 

de leituras, o que reforça a afirmação já apresentada de que esse livro privilegia o 

lúdico e pode ser utilizado de maneiras diversas, de acordo com os objetivos da 

aula.  

A importância do lúdico e da brincadeira no processo de aprendizado do 

aluno afeta diretamente na transição de um estágio de desenvolvimento para outro, 

como nos mostra Vygotsky (1994). Para ele, só é possível compreender a passagem 

de um estágio de desenvolvimento da criança para outro por meio das brincadeiras 

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

como o lúdico é, também, uma necessidade da criança que busca, em situações 

cotidianas diversas se utilizar de brincadeiras para vivenciar situações como, por 

exemplo, de socialização, apropriação de valores e costumes, portanto, situações 

não somente de prazer, mas também conflituosas. 
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