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RESUMO 

 

As dificuldades que surgem na aprendizagem da leitura e da escrita, devem ser somadas, através 

de ferramentas pedagógicas, e atualmente a ludicidade vem ganhando espaço vem ganhando 

espaço. Destarte surgiu a seguinte indagação: De que modo o lúdico contribui na superação das 

dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita na turma do 4ª ano do ensino fundamental 

I da Escola Municipal João Anselmo de Lima no povoado de Vila Cardoso município de 

Caldeirão Grande-Ba? Para solucionar a problemática, alguns objetivos específicos foram 

traçados, tais como: Versar sobre os aspectos que o lúdico contribui no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças; Discutir sobre o uso do lúdico na superação das 

dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita das crianças; Compreender como 

acontecem as práticas das atividades lúdicas em sala de aula e Perceber se os professores 

utilizam a ludicidade nas práticas educativas de leitura e escrita. Para tanto, foi realizado 

pesquisas bibliográficas, sendo os principais autores Carvalho (2011), Ferreiro (2003), 

Confortin, Mescka e Mokva (2008). Através destes instrumentos percebemos que a ludicidade 

contribui na aprendizagem e na superação das dificuldades da leitura e escrita quando embasado 

por um planejamento eficaz. 

 

Palavras-chave: Leitura e Escrita. Ludicidade. Superação das dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The difficulties that arise in learning to read and write, must be added, through pedagogical 

tools, and playfulness is currently gaining space. Thus, the following question arose: How 

playfulness contributes to overcoming the difficulties of learning to read and write in the 4th 

grade class of elementary school I of the Escola Municipal João Anselmo de Lima in the village 

of Vila Cardoso municipality of Caldeirão Grande-Ba [Brazil]? To solve the problem, some 

specific objectives were outlined, such as: To talk about the aspects that the playful contributes 

in the process of development and learning of children; Discuss the use of playfulness in 

overcoming children's reading and writing learning difficulties; Understand how the practices 

of playful activities take place in the classroom and understand whether teachers use playfulness 

in educational practices of reading and writing. To this end, bibliographic research was carried 

out, with the main authors Carvalho (2011), Ferreiro (2003), Confortin, Mescka and Mokva 

(2008). Through these instruments we realize that playfulness contributes to learning and 

overcoming difficulties in reading and writing when based on effective planning. 

 

Keywords: Reading and writing. Playfulness. Overcoming difficulties. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A aprendizagem da leitura e da escrita são habilidades requeridas em todos os espaços 

em que atuamos na sociedade, para que possamos ter uma total autonomia e criticidade diante 

dos contextos e situações que aparecerem na contemporaneidade. Sendo assim, é crucial que os 

indivíduos aprendam estas competências na idade certa, para que possam se desenvolver de 

forma significativa esperada para cada fase, para que não venha desenvolver déficits em sua 

jornada escolar, todavia, quando não conseguem aprender estas habilidades na idade correta, 

consequentemente, há prejuízos em seu desenvolvimento em diversos aspectos que vão desde 

o cognitivo até o social. 

Para uma aprendizagem significativa e superação de dificuldades dentro do processo de 

apreensão da leitura e da escrita, é preciso estratégias que sejam entendidas por metodologias e 

ferramentas pedagógicas que consigam despertar a atenção dos educandos e facilitem a 

apreensão destas habilidades. Se tratando de crianças, uma boa alternativa para facilitar estes 

saberes é a utilização da ludicidade como ferramenta pedagógica entrelaçada nas metodologias, 

integrada na passagem de quase todos os conteúdos com a finalidade de ajudar no 

desenvolvimento cognitivo das crianças, na apreensão das faculdades e saberes necessários, 

para se inserir nesta prática e para superar possíveis dificuldades que se apresentem no processo 

de aprendizagem da leitura e da escrita, que pode ser desenvolvido através de jogos, 

brincadeiras, músicas, aulas dinâmicas, entre outras estratégias, desde que tenha um 

planejamento por trás, e que garanta apreensão de conhecimentos, todavia o “[...] lúdico é 

qualquer atividade que está estreitamente ligada a jogos, brinquedos, brincadeiras e a tudo que 

possa gerar divertimento e até mesmo que auxilie no processo de ensino aprendizagem” 

(KISHIMOTO, 2011). Para que assim os alunos aprendam enquanto acham que estão 

brincando.  

Destarte, sabendo da importância da aprendizagem da leitura e da escrita no processo 

de formação das crianças e inquietos para saber como a ludicidade enquanto ferramenta 

pedagógica pode ajudar na superação de dificuldades para a apreensão destes saberes, suscitou 

a seguinte indagação: De que modo o lúdico contribui na superação das dificuldades de 

aprendizagem da leitura e da escrita na turma do 4ª ano do Ensino Fundamental I da Escola 

Municipal João Anselmo de Lima no povoado de Vila Cardoso município de Caldeirão Grande- 

BA? 

Envoltas nessa temática e com a finalidade de solucionar a problemática apresentada, 

foi desenvolvido o seguinte objetivo geral para a pesquisa, o de analisar o lúdico como 
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instrumento pedagógico na superação das dificuldades de leitura e escrita na turma do 4ª ano 

do ensino fundamental I da Escola Municipal João Anselmo de Lima no povoado de Vila 

Cardoso município de Caldeirão Grande-BA. Para nos aprofundar e entender melhor este 

fenômeno outros objetivos foram traçados sendo eles: Versar sobre os aspectos que o lúdico 

contribui no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças; Discutir sobre o uso 

do lúdico na superação das dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita das crianças; 

Compreender como acontecem as práticas das atividades lúdicas em sala de aula e perceber se 

os professores utilizam a ludicidade nas práticas educativas de leitura e escrita. 

Como é de praxe, para a realização de qualquer estudo, é necessário estabelecer uma 

metodologia, mediante a esta necessidade, a deste estudo tem um caráter qualitativo e foi 

desenvolvida por meio de pesquisas bibliográficas com embasamentos em teóricos que 

abordam os conteúdos, por meio de entrevistas realizadas com professores e com base em um 

estágio realizado no período da graduação, que aborda a mesma temática. E partindo do 

pressuposto de entender este fenômeno, solucionar a problemática, aumentar o rol de 

conhecimentos nesta área, como também por ter sido um trabalho de baixo custo, é que esta 

pesquisa se faz relevante e é recomendada a educadores e profissionais que queiram ampliar os 

seus conhecimentos sobre possibilidades de superação de dificuldades no processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita através da ludicidade. 

 

2 CONTRIBUIÇÕES DO LÚDICO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E DE 

APRENDIZAGEM 

 

Para entender a relação entre infância, lúdico e aprendizagem, é necessário resgatar o 

ato e a experiência lúdica como instrumentos que podem ser utilizados no processo formativo 

de estudo. O lúdico busca o papel e o acesso à cultura, a incorporação dos valores e a 

apropriação de novos conhecimentos, no entanto, compreendemos que a inserção das atividades 

lúdicas no desenvolvimento da criança é importante para que ela possa alcançar seus objetivos 

no contexto da educação e de desenvolvimento como indivíduos em diversos aspectos tanto no 

cognitivo, quanto no motor e social. Através do lúdico a criança encontra o equilíbrio entre o 

real e o imaginário, se envolve em atividades físicas, mentais, sociais, comunicativas e 

emocionais, que proporciona um desenvolvimento sadio e harmonioso, além de ser uma 

tendência instintiva das crianças. Ao brincar, elas aumentam a independência, são estimulas as 

suas sensibilidades visual e auditiva, valoriza a cultura popular, desenvolve atividades motoras, 

diminui a agressividade, exercita a imaginação, a criatividade, aprimora a inteligência 
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emocional, a interação, promovendo assim o desenvolvimento sadio, o crescimento mental e a 

adaptação social. 

 

O jogo lúdico apresenta uma funcionalidade indispensável na vida do indivíduo, pois 

este possibilita que a criatividade surja, sendo assim ao inserir em sala de aula fornece 

a criança um ambiente agradável, motivador, planejado e enriquecido, que 

proporciona a aprendizagem de várias aptidões. É comum encontrarmos nas escolas, 

pedagogos que aderem em seus planos de aula jogos como atividade adicional ou 

secundária. O brincar é parte essencial do processo de desenvolvimento infantil, 
cognitivo e afetivo emocional, portanto não devendo ser visto como uma atividade 

complementar, supérflua ou até mesmo dispensável (PALITOT, 2016, p. 46). 

 

 

 Por meio da brincadeira, da música, do teatro, da conversa e da interatividade, a criança 

deve compreender a experiência de cultura e dos costumes que favorece a compreensão mais 

eficaz resgatando o gosto de aprender tornando a afetividade entre o indivíduo e o aprender, 

buscando a aprendizagem mais interessante e prazerosa. Desse modo, todos participam 

ativamente do processo de aprendizagem em que o lúdico está presente nos mais diversos 

momentos. Diante de todas as contribuições históricas, passamos a observar a educação lúdica 

como um instrumento metodológico que possibilita o desenvolvimento da criança de forma 

física e intelectual, em qualquer fase da vida, desenvolvendo um pensamento reflexivo, crítico 

e ativo da pessoa, enriquecendo o senso de responsabilidade e proporcionando a este uma 

função cognitiva e social dentro da sociedade. 

De acordo com Negrine (1994, p. 19): 

 

As contribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento intelectual e integral 

indicam que elas contribuem poderosamente no desenvolvimento global da criança e 

que todas as dimensões estão intrinsecamente vinculadas: a inteligência, a afetividade, 

a motricidade e a sociabilidade são inseparáveis, sendo a afetividade o que constitui a 

energia necessária para a progressão psíquica, moral, intelectual e a motriz da criança.  

 

 

É essencial que o lúdico seja trabalhado através de atividades planejadas e 

sistematizadas para mediar avanços e atribuir condições para que a criança aprenda brincando, 

tendo assim também uma maior socialização, conhecendo e aprimorando suas diversas 

habilidades. Nesse sentido, o educador desenvolve um papel de mediador no processo e pode 

trazer para o espaço escolar cantigas de rodas, brinquedos, brincadeiras e jogos infantis, pois 

quando falamos em crianças, o universo de fantasia não pode ser desconsiderado, 

principalmente quando a questão é facilitar o aprendizado e o desenvolvimento das mesmas.  

O lúdico promove a construção do conhecimento, o brinquedo apresenta uma função 

social, uma vez que, permite o processo de apreensão, análise, síntese, expressão e comunicação 
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da criança sobre si mesma e com o mundo que a cerca, criando assim um sentimento e uma 

identidade pessoal e social, de pertencer e interagir com diversas realidades, evoluindo 

progressivamente da auto esfera à macro esfera. Contudo, a criança com suas necessidades e 

potencialidades e o educador com suas qualificações profissionais poderão estabelecer relações 

de afeto e atenção que irão transformar a prática pedagógica em situações de aprendizagens 

significativas e prazerosas, contribuindo assim para a formação integral da criança inserindo-a 

na sociedade através do lúdico de modo significativo. 

Corroborando o que já foi dito, é necessário adotar novas estratégias para garantir o 

aprendizado dos alunos, porém, não deve ser ministrado apenas um simples aprendizado, é 

necessário que esses conhecimentos tenham significado tanto para o sujeito que aprende quanto 

para o que ensina, e para que isto aconteça, é importante que as metodologias adotadas estejam 

contextualizadas com a realidade dos indivíduos. Uma das estratégias que pode ser usada é a 

do uso do lúdico como ferramenta pedagógica, que contribui em inúmeros aspectos para o 

desenvolvimento e aprendizagem, sendo um destes aspectos a motivação.  

Kishimoto (2011, P. 42), exemplifica essa relação quando destaca que “A utilização do 

jogo potencializa a exploração e a construção do conhecimento, por contar com a motivação 

interna, típica do lúdico [...]”, pois é certo que o ser humano é movido por motivação e sem este 

combustível tudo que for feito por ele tende a ser comprometido e não ter um desenvolvimento 

satisfatório, o lúdico é esse combustível que contribui para a motivação das crianças. Uma 

didática que use do lúdico como ferramenta pedagógica, consequentemente, deixará os 

educandos mais motivados e facilitará seu desenvolvimento e aprendizado, destarte, por meio 

do uso da ludicidade para a apreensão da leitura e da escrita, o educador além de facilitar esses 

aprendizados, ainda contribui para o rendimento escolar. 

 

Os jogos e as brincadeiras proporcionam as crianças um aprendizado continuo, a 

interação com o lúdico proporciona um aprendizado prazeroso dando mais estimulo 

as crianças, com essas práticas o professor enriquece seu trabalho didático. Tais 

praticas vão qualificar suas aulas, possibilitando um melhor rendimento escolar 

(RAMOS, 2003, p. 96). 

 

 

Para a melhora deste rendimento, o educador deve se valer de um bom planejamento e 

se cercar de ferramentas pedagógicas adequadas e que despertem nos educandos o desejo de 

aprender a escrever e a ler, para isto Carvalho (2011, p. 49) ressalta “[...] que para aprender a 

ler é preciso conhecer as letras e sons que representam”, é necessário saber identificar os 

códigos escritos, contudo é essencial “[...] buscar o sentido, compreender o que está escrito”. 
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Por isso, há necessidade de usar elementos do contexto e do universo das crianças e nada melhor 

do que jogos, músicas, historinhas e brincadeiras significativas para proporcionar tais saberes. 

O uso da ludicidade para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças vai além da 

leitura e da escrita, pode contribuir também para o desenvolvimento das noções matemáticas, 

estratégias, números, raciocínio lógico, abstração, memória, entre outros saberes, pois “A cada 

situação vivenciada, novas relações vão sendo estabelecidas, novos significados vão sendo 

produzidos, e esse movimento possibilita avanços qualitativos no pensamento matemático” 

(NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009, p.34). 

 Alguns exemplos de jogos que podem ser usados para o desenvolvimento da memória, 

abstração, estratégia, concentração e raciocínio lógico, desde que tenha um planejamento 

adequado do professor por trás são: o dominó, uno, jogo de lotos, baralho, resta um, bingo. 

Assim como, também os jogos de tabuleiros como o xadrez, dama, que podem ser 

desenvolvidos e criados juntamente com a turma a partir de material reciclado, que trabalha 

muito bem estas habilidades matemáticas nos alunos. 

A ludicidade tem muito a contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças e pode ser encarada como uma ferramenta facilitadora para noções do conhecimento 

matemático, coordenação motora, socialização até mesmo para a apreensão e superação das 

dificuldades da leitura e da escrita, foco deste estudo. Podendo ser usada em várias situações 

como, por exemplo, na apreensão dos fonemas, grafemas, classes gramaticais, regras de escrita, 

entre outros saberes essenciais para a aquisição da leitura e da escrita de forma efetiva. Tais 

conhecimentos podem ser desenvolvidos por meio de jogos que envolvam letras, sílabas, 

músicas e entre outros instrumentos que podem ser adquiridos pela escola ou até mesmo 

desenvolvidos pelo educador através de materiais reciclados, como por exemplo: garrafas pets, 

tampinhas de garrafa, restos de emborrachados que sobram na escola, as possibilidades são 

muitas, usando a criatividade dá para confeccionar inúmeros objetos, tabuleiros e jogos 

pedagógicos para contribuir na aprendizagem e desenvolvimento das crianças em inúmeras 

áreas, inclusive da leitura e da escrita.  

 

3 O USO DA LUDICIDADE NA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA 

 

As nossas instituições educacionais trabalham objetivando desenvolver nos alunos 

diversos aspectos e saberes para garantir um processo de formação eficiente, ou seja, para que 

os alunos possam sair do meio escolar com as competências necessárias para se inserir na 
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sociedade de forma crítica e autônoma. Entre os saberes que são essenciais para a concretização 

desta meta educacional, se destacam os conhecimentos matemáticos e os de linguagem, em 

especial a leitura e escrita, que são saberes cruciais para que os educandos possam adquirir os 

outros saberes e avançar no seu processo de formação, no entanto, por ser um processo 

complexo devido às metodologias, ferramentas pedagógicas, contexto e às individualidades dos 

alunos serem aspectos que variam, e às vezes não estão de acordo, ou não atrai, faz com que 

em inúmeros casos aconteçam dificuldades de aprendizagem no percorrer deste processo de 

aprendizagem, em especial as dificuldades de aprendizagem na leitura e escrita, foco deste 

estudo. 

Os educadores e as instituições, ao identificar dificuldades no processo de aprendizagem 

na leitura e escrita dos alunos, devem agir e buscar sanar estes déficits, primeiramente buscando 

entender o que provocou esta dificuldade, a fim de resolvê-la. Que pode ser feito por meio do 

uso de ferramentas pedagógicas diversificadas, mudanças na metodologia de ensino para que 

os conhecimentos tenham significado para o sujeito que aprende, sendo assim, é importante que 

as metodologias adotadas estejam contextualizadas com a realidade dos indivíduos. Se tratando 

de crianças, uma das estratégias que pode ser usada é a do uso do lúdico como ferramenta 

pedagógica devido ao fato deste instrumento ter uma enorme capacidade de envolver e atrair 

os alunos a participar dos processos de aprendizagem, assim, visto que as cores, os sons, os 

brinquedos, atraem as crianças, e o professor pode se utilizar destes recursos para trabalhar 

aspectos do processo de alfabetização para assim sanar dificuldades que os alunos apresentem. 

Uma didática realizada com o uso da ludicidade tem o poder de deixar os alunos mais à 

vontade e motivados para o ato de aprender, o lúdico é o universo da criança o que faz com que 

consequentemente fiquem mais motivados para o ato de aprender a ler e a escrever. Na 

contemporaneidade não dá para se realizar uma práxis baseada somente nos moldes 

tradicionais, fundamentada em uma prática de copiar e decodificar símbolos num papel, o que 

não é atrativo para as crianças, torna o aprendizado enfadonho e não consegue alcançar todos 

os alunos. O que não é interessante para realizar o processo de alfabetização, porém as práticas 

mecanizadas para a instrução da prática da leitura e da escrita são os métodos mais 

característicos utilizados pelas escolas, como é conceituado por Sommerhalder e Alves: 

 

Com ênfase no desenvolvimento intelectual, a prática pedagógica no contexto das 
instituições de educação infantil se caracteriza pela presença de uma série de 

atividades mecanizadas que as crianças têm que cumprir visando o desenvolvimento 

de habilidades, comportamentos e atitudes, consideradas importantes para o 

aprendizado de leitura e da escrita (SOMMERHALDER; ALVES, 2011, p. 52). 
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Não há mais espaços para metodologias com métodos mecanizados, que não alcançam 

todos os alunos e ainda culminam em dificuldades no aprendizado de uma boa parte, é certo 

que os alunos sempre irão apresentar algumas dificuldades para a aquisição de alguns saberes 

para a apreensão da leitura e da escrita, porém os educadores devem ser criativos e usar 

ferramentas que possam contribuir para facilitar esses aprendizados e superar as dificuldades 

que surgirem. Uma boa alternativa para facilitar estes processos é a utilização da ludicidade que 

pode ser integrada na passagem de quase todos os conteúdos com a finalidade de ajudar no 

desenvolvimento cognitivo das crianças já que o “[...] lúdico é qualquer atividade que está 

estreitamente ligada a jogos, brinquedos, brincadeiras e a tudo que possa gerar divertimento e 

até mesmo que auxilie no processo de ensino aprendizagem” (KISHIMOTO, 1997).  

As brincadeiras são as melhores linguagens que as crianças compreendem, mesmo que 

encarem como um simples brincar sem objetivos, mas o professor pode intermediar esses 

momentos para que as aulas fiquem mais dinâmicas, possibilitando que os alunos aprendam 

sem se dar conta, apenas no ato de brincar, podem adquirir saberes competentes para uma 

apreensão significativa das habilidades necessárias para o seu desenvolvimento na leitura e na 

escrita para assim alcançar uma alfabetização de qualidade e quanto a este processo ele é 

definido da seguinte maneira por Val: 

 

Processo específico e indispensável de apropriação do sistema de escrita, a conquista 

dos princípios alfabético e ortográfico que possibilitem ao aluno ler e escrever com 
autonomia. Noutras palavras, alfabetização diz respeito à compreensão e ao domínio 

do chamado “código” escrito, que se organiza em torno de relações entre a pauta 

sonora da fala e as letras (e ouras convenções) usadas para representá-la, a pauta, na 

escrita (VAL, 2006, p. 19). 

 

 

A ludicidade tem muito a contribuir com o aprendizado das crianças e pode ser encarada 

como uma ferramenta facilitadora para noções do conhecimento da leitura e da escrita das 

crianças, podendo ser usada em várias situações como, por exemplo, na apreensão dos fonemas 

e grafemas por meio de softwares educativos, pois as brincadeiras e os jogos são a linguagem 

do lúdico, nessa sociedade tecnológica, as brincadeiras ganharam um novo ambiente que é o 

virtual e com um bom conhecimento do professor, ele pode mediar essa aprendizagem. Existem 

muitos softwares com joguinhos que aparecem as letras, seus sons, sílabas e até a questão das 

vogais e consoantes, o que é ideal para a utilização em turmas que estão em processo de 

alfabetização. É certo que nem todos avançam no mesmo ritmo, alguns podem estar no nível 

silábico, enquanto que outros estejam no pré-silábico ou silábico e se houver alguns nesta 

situação, fazem-se necessárias intervenções para que o aluno possa acompanhar o ritmo de seus 
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colegas e recorrer a jogos e brincadeiras que venham a ajudar no aprendizado e na superação 

de dificuldades. 

Podem ser usados os jogos que estão disponíveis na escola, ou produzidos pelos 

educadores com material reciclado, alguns deles que têm grande poder para a superação das 

dificuldades na leitura na escrita são o dominó de palavras, bingo de letras e palavras, jogo da 

memória, quebra cabeça de palavras, ou até mesmo atividades mais simples como cantigas, 

histórias, exploração livre de livros, parlendas, trava-línguas, advinhas, cruzadinhas e caça-

palavras, que trabalham inúmeros aspectos e trazem grandes possibilidades para a superação de 

dificuldades na apreensão da leitura e da escrita dos alunos, buscando a superação gradativa ou 

até mais acelerada das dificuldades, pois as situações emocionais provocadas pelos jogos 

brincadeiras e atividades com fundo lúdico, ativam funções importantes no cérebro que 

facilitam a armazenagem e apreensão de conhecimentos, como é explicado por alguns teóricos 

a exemplo de Gentile: 

 

Situações emocionantes, como jogos e brincadeiras, ativam o sistema límbico, parte 

do cérebro responsável pelas emoções. Ocorre então a liberação de 

neurotransmissores.  Com isso, os circuitos cerebrais ficam mais rápidos, facilitando 
a armazenagem de informações e o resgate das que estão guardadas (GENTILE, 2005, 

p. 54). 

 

 

E sabendo disso, o educador pode elaborar jogos, tendo como pauta os assuntos e 

saberes para contribuir na aprendizagem da leitura e da escrita, a fim de resgatar ou trazer o 

prazer em aprender, e nem sempre precisa usar jogos e brincadeiras para usar o lúdico como 

ferramenta pedagógica, pois até “[...] o uso significativo da leitura e da escrita na escola, 

também é muito motivador e contribui para incitar a criança a aprender a ler e escrever” (SOLÈ, 

1998, p.62). E para isso acontecer, o docente pode levar livros de historinhas infantis, 

historinhas em quadrinhos e realizar momentos prazerosos envolvendo a leitura juntamente 

com o lúdico, podendo implementar as rodas de leitura com fantoches, fantasias e teatros. 

 Tudo isso para fomentar a imaginação das crianças e despertar a curiosidade e o gosto 

pela leitura para que assim tenham ânsia em aprender, pois, desta forma, estarão associando à 

aprendizagem da leitura a um momento divertido e descontraído, o mesmo pode ser feito com 

a escrita. O docente pode incentivar produções de textos, contos, casos e histórias em 

quadrinhos dos próprios alunos que os deixarão motivados, visto que desenhar e imaginar são 

coisas que as crianças amam, e, portanto, é importantíssimo que a escola facilite a aprendizagem 

por meio da ludicidade para torná-la um processo criativo, como afirma Bittencourt e Ferreira: 
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A escola deve facilitar a aprendizagem utilizando-se de atividades lúdicas que criem 

um ambiente alfabetizador para favorecer o processo de aquisição de autonomia de 

aprendizagem. Para tanto, o saber escolar deve ser valorizado socialmente e a 

alfabetização deve ser um processo dinâmico e criativo através de jogos, brinquedos, 

brincadeiras e musicalidade (BITTENCOURT; FERREIRA, 2002, p. 11). 

 

 

Muitos conflitos são apresentados para a superação das dificuldades na leitura e na 

escrita, a maioria pode ser superada por meio de jogos o que a princípio provoca o interesse em 

participar no aluno, mas dentro dos jogos surgem conflitos que possibilitam a aquisição do 

conhecimento que não se consegue adquirir numa aula tradicional, o que só altera a forma de 

ser encarada. A criança, ao conseguir superar aquele desafio, o aprendizado acontece e ela 

avança em seu desenvolvimento que pode vir pelo aprendizado dos sons, da junção de sílabas, 

aprender a formar palavras, ler, escrever, seguir a direção correta da página, organização 

espacial e, possivelmente, todos os saberes necessários podem ser englobados na perspectiva 

da ludicidade e contribuir para uma aprendizagem significativa da leitura e da escrita, 

resolvendo assim dificuldades na apreensão da leitura e da escrita por meio do uso do lúdico. 

 

4 O LÚDICO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

A escola deve sempre está buscando as melhores estratégias, metodologias e 

ferramentas pedagógicas que venham a facilitar a aprendizagem dos alunos em todos os saberes 

que sejam necessários para o seu desenvolvimento, sendo assim, o lúdico se configura como 

uma dessas ferramentas que tem grandes contribuições para o desenvolvimento do cognitivo, 

para a socialização e também para despertar nos educandos o interesse em aprender, todavia 

que elas julgam o brincar como algo divertido, e o estudar como algo chato, no entanto ao juntar 

a brincadeira com a escola, o processo de ensino – aprendizagem fica mais dinâmico, ou seja, 

mais divertido e assim elas podem aprender as regras da escrita, os sons das letras, fonemas, a 

montagem de palavras, o ato de escrever, simplesmente por meio de brincadeiras, que a olhos 

desatentos possam parecer somente como perca de tempo na aula, no entanto estão embasadas 

em forte planejamento fundamentado em teóricos que visam contribuir para o desenvolvimento 

dos alunos e para uma aprendizagem de qualidade da leitura e da escrita para que os alunos 

possam ser sujeitos do seu aprendizado e se tornem cidadãos críticos e atuantes nessa sociedade 

contemporânea que estamos inseridos. 

A ludicidade é uma importante ferramenta que os educadores devem utilizar para 

implementar as suas práxis para fortalecer o processo de alfabetização, pois de acordo a 

inúmeros trabalhos de autores renomados, já sabemos que elas trazem muitas contribuições 



18 

 

para o processo de ensino. Baseados nos estudos de Ramos (2003, p. 18), podemos entender 

que “As atividades didáticas relacionadas com jogos proporcionam aos alunos uma melhor 

compreensão das atividades propostas, levando os mesmos ao interesse e desenvolvimento 

cognitivo e assim possibilita a interação entre professor/aluno e aluno/aluno” e desta forma 

melhora a aprendizagem da leitura e da escrita. Portanto, contribui para a aprendizagem dos 

sistemas e regras da leitura e da escrita e é um forte instrumento que facilita a assimilação de 

novos conceitos e saberes. No entanto, é preciso buscar através do uso do lúdico a aprendizagem 

de uma leitura e a escrita significativa, ainda mais sabendo que baseados nos contextos 

históricos, “Ensinar a ler e a escrever sempre foram os objetivos maiores da escola” 

(CONFORTIN; DAL ZOTT MOKVA, 2008). Deveras, só através destes aprendizados de 

forma efetiva, é que os sujeitos podem atuar com autonomia na sociedade contemporânea. 

Um aprendizado significativo da leitura e da escrita só pode ser desenvolvido através 

do uso de ferramentas pedagógicas que facilitem este processo e que trabalhem com uma 

linguagem que alcance a todos os indivíduos, a fim de sanar dificuldades que venham a surgir 

durante o desenvolvimento dessa aprendizagem, que é bastante comum, e muitos de nossos 

alunos apresentam certas dificuldades dentro da leitura e da escrita, como ortografias 

desorganizadas, de difícil compreensão, mistura de letras maiúsculas com minúsculas, 

dificuldade para entender fonemas e sílabas que não sejam canônicas, entre outras dificuldades 

que devem ser sanadas para que o aluno possa aprender de forma efetiva, e se tratando de 

crianças, a ludicidade é um instrumento que tem um enorme poder de ajudar na apreensão dos 

saberes e sanar as dificuldades que surgirem, assim “[...] os jogos possibilitam a produção de 

uma experiência significativa para a criança, tanto em termos de conteúdos escolares, como no 

desenvolvimento de competências e habilidades” (KISHIMOTO, 2011).  

Sendo assim, é notório que muitas contribuições são advindas por meio da prática da 

ludicidade para a implementação e evolução do processo de ensino aprendizagem da leitura e 

da escrita, e ainda vai além, contribuindo com outros processos para o desenvolvimento dos 

educandos. 

 

Reiteramos que a contribuição do jogo para a escola ultrapassa o ensino de conteúdos 

de forma lúdica, “sem que os alunos nem percebam que estão aprendendo”. Não se 

trata de ensinar com agir, como ser, pela imitação e ensaio através do jogo, e sim, 

desenvolvendo a imaginação e o raciocínio, propiciando o exercício da função 

representativa, da cognição com o jogo. Brincar desenvolve a imaginação e a 

criatividade. Na condição de aspectos da função simbólica, atingem a construção do 

sistema de representação, beneficiando, por exemplo, a aquisição da leitura e da 
escrita (FORTUNA, 2002, p. 10). 
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Aprender e ensinar com o lúdico como ferramenta pedagógica facilita a aprendizagem 

da leitura e da escrita através de jogos envolvendo letras, símbolos, sons, sílabas, amplia as 

potencialidades das crianças irem elaborando hipóteses que vão ajudá-las a se desenvolverem. 

Exemplo de atividade que pode estar sendo realizada é o ditado estourado, que consiste em 

colar balões no quadro e cada criança estoura um desses balões, de dentro sai uma palavra que 

o professor ler para que os alunos a escreva no caderno. O ditado é uma atividade frequente no 

processo de alfabetização, não precisa ser trabalhado de modo “cru”, pode ser realizado com 

estratégias que envolvam a ludicidade, por exemplo, balões ou outros métodos: como pescaria 

de palavras, desenho de palavras no quadro e do lado um incentivo podendo ser um pirulito, 

por exemplo. As crianças escolhem um dos desenhos escreve o nome do mesmo, caso esteja 

correto ganha o doce, caso ela erre, o erro deve ser utilizado de modo a melhorar ainda mais o 

aprendizado daquela criança e da turma. Ao final, todos devem ser premiados com os doces 

para que não haja sentimentos negativos na aula.  

Além destas brincadeiras, há outras maneiras de usar o lúdico dentro da sala de aula, 

pois são muitos os jogos e dinâmicas que oferecem possibilidades de trabalhar e desenvolver 

aspectos referentes à aprendizagem ou superação de dificuldades para apreensão da leitura e da 

escrita, tais como a máquina de leitura que pode ser usada para ensinar os alunos a ler palavras 

com sílabas canônicas, e assim incentiva a prática da leitura e sana tanto dificuldades na escrita 

das palavras, junção de sílabas, apreensão de fonemas e sons, quanto na leitura, por ser um 

instrumento, a criança fica mais interessada em participar do que se passasse essa mesma 

proposta escrita em uma folha. E para o uso da máquina de leitura, os educadores podem chamar 

os alunos à frente para a leitura de algumas palavras, ou sentar-se ao lado daqueles que têm 

dificuldades, de forma paciente explicá-los algumas funções da leitura e da escrita por meio da 

máquina de leitura ajudando-os a ler e a e escrever, a fim de superar suas dificuldades. 
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Figura 1 – Materiais lúdicos da Escola João Anselmo1 

 
Fonte: Acervo pessoal da professora (2020). 

 

Existem muitas ferramentas e jogos que os educadores podem utilizar em sala de aula 

para solucionar dificuldades de leitura e escrita nos alunos, elas podem ser usadas na frente com 

a participação de todos os alunos ou somente com aqueles que têm dificuldades, para isto, é 

importante que o professor coloque em seu planejamento momentos para sentar com os alunos 

com dificuldades e usar ferramentas lúdicas, a fim de ajudá-los a superá-las. Além da máquina 

de leitura, o educador pode utilizar dominós de palavras, jogo da memória, bingo de letras ou 

palavras, quebra cabeça de palavras entre outros, são muitos os jogos que oferecem essas 

possibilidades de sanar dificuldades de leitura e escrita, a exemplo, do jogo formando palavras, 

que pode ser construído pelos educadores com material reciclado e ser usado para ajudar no 

desenvolvimento e superação das dificuldades de seus alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Materiais lúdicos que as educadoras da Escola João Anselmo de Lima utilizam para a aprendizagem e superação 

das dificuldades de leitura e escrita dos alunos. 

 



21 

 

 

Figura 2 - Material lúdico para trabalhar a leitura e a escrita dos alunos 

 
Fonte: Acervo pessoal da professora (2020). 

 

A ludicidade é um processo fascinante em que o educando passa a ter muito contato 

com a leitura e com a escrita de modo prazeroso, o peso de ter que aprender por obrigatoriedade 

é retirado ou diminuído. O aprendizado é viabilizado de forma lúdica e aparentemente 

descompromissada, assim a criança aprende normas e regras alcançando a alfabetização, de 

modo que ela nem perceba, que pode ser feito por músicas falando sobre sílabas, som de letras, 

assim como softwares com a mesma finalidade, brincadeiras, jogos, teatrinhos com letrinhas, 

e, além disso, dá liberdade para criança olhar as páginas dos livros coloridos de histórias 

infantis. A princípio, ela cria hipóteses sobre como se ler, devendo ser orientada aos poucos até 

que ela alcance a leitura e escrita padrão.  

 

5 O USO DO LÚDICO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO 

ANSELMO DE LIMA 

 

A aprendizagem da leitura e da escrita é um dos primeiros ensinamentos que as 

instituições escolares realizam, devido ao fato de que eles são cruciais para o desenvolvimento 

dos alunos em demais saberes e para que possam atuar com autonomia nesta sociedade letrada 

que estamos inseridos. Para a aquisição de saberes competentes para uma apreensão 

significativa das habilidades necessárias para o desenvolvimento na leitura e na escrita, segundo 

Val (2006), é preciso que os educandos dominem os princípios ortográficos e alfabéticos, que 

está organizado com o entendimento e apreensão das regras ortográficas, das letras, 

representação da fala por meio da modalidade escrita e saber escrever o que ler e ler o que 
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escreve, pois só assim eles poderão se desenvolver de forma plena na alfabetização e nas demais 

matérias, todavia que essas habilidades são cruciais para a evolução nas outras disciplinas. 

 

A validade dessa dupla competência é indiscutível. Na escola, é instrumento e fonte 

para aquisição e desenvolvimento do conhecimento: todas as disciplinas valem-se da 

leitura e da escrita; na vida extra-escolar, constitui uma condição indispensável para 

o exercício da cidadania (CONFORTIN; DAL ZOTT MOKVA, 2008, p. 46). 

 

 

Para este desenvolvimento significativo, é crucial que os educadores trabalhem com 

ferramentas que consigam alcançar os alunos e envolvê-los no processo de ensino 

aprendizagem para poder tanto possibilitar a construção do conhecimento, quanto à superação 

de dificuldades que existam neste processo, em especial, nas habilidades da leitura e da escrita, 

e uma ferramenta que pode ser usada, e tem grande potencial para atuação com crianças, é a 

ludicidade, que muitos teóricos, como foi apresentado, apresentam as suas contribuições para 

o desenvolvimento dos alunos. 

Aprender e ensinar com o lúdico é muito melhor para o desenvolvimento das crianças, 

esta ferramenta facilita a aprendizagem da leitura e da escrita, contribui para a solução de 

problemas e déficits que venham a surgir neste processo, pois por meio de jogos envolvendo 

letras, símbolos, sons, sílabas. Jardini (2003) complementa dizendo que a escrita exige ainda 

domínio da lateralidade. Sem esses pré-requisitos a caligrafia será ruim, praticamente 

ininteligível, pois a criança não conseguirá realizar o traçado das letras de forma regular 

constante, sendo assim o uso de atividades lúdicas dependendo do tipo que for usada pode 

trabalhar aspectos como lateralidade, coordenação motora fina, noção espacial, entre outros 

aprendizados necessários para a apreensão da escrita e da leitura, que podem ocorrer também 

por meio de representações, teatros de fantoches, desenhos, músicas, claro que tudo com temas 

que preparem para a alfabetização, através dessas representações, a criança elabora hipóteses 

que vão ajudá-la a se desenvolver, desta forma a escola cumpre o seu papel de instituição 

educadora e por meio do uso de ferramentas apropriadas facilita o processo de ensino 

aprendizagem.  

O lúdico como uma ferramenta para o uso dessas atividades que tendem a intervir no 

problema e solucioná-lo é importante. As estratégias utilizadas devem contextualizar a 

aprendizagem para aproximar os saberes da realidade da criança, pois “a língua escrita é um 

objeto de uso social” (FERREIRO, 2003, p. 37). E sendo assim a criança tem que saber para 

que o aprendizado irá servir e como e quando ela vai utilizar, dando exemplos nas aulas de 

como fazer isso por meio do lúdico tem grande potencial para não só amenizar as dificuldades 
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de leitura e da escrita, como também as prevenir e solucioná-las garantindo assim um 

aprendizado satisfatório desses conhecimentos cruciais na sociedade a qual estamos inseridos.  

 

A escola deve facilitar a aprendizagem utilizando-se de atividades lúdicas que criem 

um ambiente alfabetizador para favorecer o processo de aquisição de autonomia de 

aprendizagem. Para tanto, o saber escolar deve ser valorizado socialmente e a 

alfabetização deve ser um processo dinâmico e criativo através de jogos, brinquedos, 

brincadeiras e musicalidade (BITTENCOURT; FERREIRA, 2002, p. 11). 

 
 

Mesmo sabendo destas contribuições do lúdico para o desenvolvimento das crianças e 

para apreensão de saberes, nem todas as escolas e educadores utilizam este instrumento. E para 

alcançar um dos objetivos traçados deste trabalho que tem o foco de perceber se os professores 

utilizam a ludicidade nas práticas educativas de leitura e escrita, isto é, no local da pesquisa de 

campo deste estudo que é a escola Municipal João Anselmo de Lima no povoado de Vila 

Cardoso município de Caldeirão Grande- BA. 

É preciso esclarecer que estamos em um momento de pandemia, e as escolas estão 

fechadas, além disso, não é aconselhada a realização de observações e demais instrumentos de 

coletas de dados que possam comprometer a saúde tanto de pesquisadores, quanto de sujeitos 

da pesquisa, desta forma, os dados que serão aqui apresentados a respeito do uso do lúdico pelas 

professoras da escola João Anselmo de Lima foram obtidos por meio de uma entrevista virtual, 

utilizando-se de redes sociais como instrumento para a realização da entrevista, e os dados 

apresentados por elas são de seu tempo de atuação como professoras, do início deste ano, antes 

das aulas serem interrompidas. Durante a entrevista que aconteceu com duas educadoras, foram 

realizadas seis perguntas a respeito do tema deste estudo. 

A primeira pergunta indagou as educadoras se os alunos apresentavam dificuldades na 

leitura e na escrita e, uma delas respondeu: “Sim, pois o ritmo de aprendizagem de cada aluno 

é diferente e temos que respeitar o tempo de cada aluno”. A outra educadora respondeu que, 

às vezes, alguns alunos apresentam dificuldades, porém a resposta foi mais evasiva não quis 

explicar muito. Seguindo com a entrevista perguntamos se elas utilizavam atividades lúdicas 

para facilitar a aprendizagem da leitura e da escrita. Uma delas respondeu somente que sim e 

não explicou o porquê, já a outra, foi mais explicativa e disse: “Sim, porque aprender brincando 

facilita a aprendizagem; tornando-a mais fácil. O brincar enriquece a dinâmica das relações 

sociais na sala de aula, costumo usar biblioteca móvel, textos falados, gaiola da leitura, caixa 

mágica, ditado de imagem, entre outras”. 

Com estas respostas, conseguimos alcançar o objetivo traçado para a elaboração deste 

capítulo que foi o de perceber se os professores da escola Municipal João Anselmo de Lima 
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utilizam a ludicidade nas práticas educativas de leitura e escrita. Através dessas respostas 

verificamos que sim, mas não nos demos por satisfeitas, além de saber se usam, ousamos nos 

aprofundar ainda mais e tentar entender de que forma utilizam estes instrumentos e se eles 

contribuem com a melhora das dificuldades de aprendizagem dos alunos. Assim, lançamos a 

terceira pergunta em que indagamos se há melhoras nas dificuldades quando os recursos lúdicos 

são utilizados, uma das educadoras respondeu o seguinte: “Sem dúvida, como diz Maria 

Montessori: o caminho do intelecto passa pelas mãos, porque é por meio das mãos, do 

movimento e do toque que o aluno ou a criança explora e decodifica o mundo ao seu redor. 

Tenho alguns alunos com necessidades especiais e trabalhar com o lúdico tem ajudado muito 

na aprendizagem de todos os alunos”. 

Ficamos felizes ao perceber que a escola e as educadoras utilizam o lúdico como uma 

ferramenta pedagógica para implementar o aprendizado e superar as dificuldades dos 

educandos, pois como dizem Sommerhalder e Alves (2011, p. 24) “Um processo de ensino-

aprendizagem embebido do espírito lúdico será muito mais significativo, portanto, mais rico e 

fértil tanto para quem ensina quanto para quem aprende”.  Para nos aprofundar ainda mais, 

perguntamos quais instrumentos lúdicos as educadoras utilizam, a primeira educadora disse: 

“Massa de modelar, alfabeto móvel, gaiola da leitura, texto folheado, ditado de imagem, caixa 

mágica, balão da leitura, roda de leitura, tapete da leitura entre outros”. E a segunda 

respondeu da seguinte forma: “Os instrumentos que utilizo são jogos de conceitos, raciocínio, 

músicas educativas, brincadeiras, pinturas, jogos com regras e etc”. 

Por fim, lançamos a última pergunta em que questionamos de que forma as educadoras 

utilizavam o lúdico em suas práxis pedagógicas, uma delas respondeu: “Costumo usar de 

acordo com a necessidade de cada aluno”. E a outra disse: “Da forma que ela desenvolva o 

processo de ensino aprendizagem, se alfabetiza e de forma divertida e dinâmica, elas são 

fundamentais para uma aprendizagem divertida e de sucesso”.  Através das respostas das 

educadoras conseguimos constatar o uso do lúdico como ferramenta pedagógica nas práxis 

educacionais da escola Municipal João Anselmo e a forma como ele é utilizado e quais os 

objetivos para o seu uso. 
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Figura 3 - Trabalho com atividades lúdicas para avaliar as dificuldades de leitura e escrita dos 

alunos da Escola Municipal João Anselmo de Lima 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

6 METODOLOGIA 

 

O presente estudo de caráter acadêmico foi desenvolvido visando analisar o lúdico como 

instrumento pedagógico na superação das dificuldades de leitura e escrita na turma do 4ª ano 

do ensino fundamental I da Escola Municipal João Anselmo de Lima no povoado de Vila 

Cardoso município de Caldeirão Grande-BA. Para desta forma solucionar a problemática que 

guiou nossos passos para a construção deste estudo, que teve no seu discorrer como inquietação 

responder de que modo o lúdico contribui na superação das dificuldades de aprendizagem da 

leitura e da escrita na turma do 4ª ano do ensino fundamental I da Escola Municipal João 

Anselmo de Lima no povoado de Vila Cardoso município de Caldeirão Grande- BA? 

Para realização deste estudo a respeito das contribuições da ludicidade como ferramenta 

pedagógica para a superação de dificuldades dentro do processo de ensino – aprendizagem da 

leitura e da escrita foram necessários alguns instrumentos para a coleta de dados, a fim de 

analisar as possibilidades e contribuições do lúdico como ferramenta para a promoção destes 

aprendizados, superação e facilitação deste processo, no entanto é certo destacar que este 

trabalho teve algumas especificidades diferentes dos demais trabalhos alguns instrumentos de 

coleta de dados  foram adaptados e outros tiveram que retirados devido à impossibilidade 

ocasionada pela pandemia do novo corona vírus que estamos enfrentando no atual contexto. 

Destarte, foram realizados diferentes processos para a coleta de dados e construção deste 

estudo, a fim de cumprir todos os objetivos propostos. Como já foi elucidado, estamos em um 
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momento de pandemia, devido a isto as instituições escolares se encontram fechadas e nem 

todos os procedimentos de práxis podem ser desenvolvidos para a realização e coleta de dados 

para a pesquisa, devido a questões de saúde e segurança, tanto nossa, quanto dos indivíduos que 

fazem parte do público deste estudo, porém estes fatores, de certa forma, não interferiram na 

realização desta pesquisa, que adaptou alguns instrumentos, a fim de alcançar os dados 

necessários e não comprometer o sucesso da realização da pesquisa, por este motivo não houve 

observações de aulas, mas foi viável a utilização de instrumentos como a entrevista e a pesquisa 

bibliográfica. 

O presente estudo teve um princípio educativo pode ser caracterizado como sendo uma 

pesquisa de abordagem qualitativa, pois de acordo com Lima (2004) esse tipo de pesquisa tem 

por objetivo explicar os aspectos da realidade para se possível agir sobre ela, formulando, 

avaliando e aperfeiçoando alternativas de solução com intenção de contribuir para o 

aperfeiçoamento dessa realidade, mas para chegar a esta classificação alguns pontos foram 

analisados, de acordo ao que Gil discorre: 

 

É sabido que toda e qualquer classificação se faz mediante algum critério. Com 

relação às pesquisas, é usual a classificação com base em seus objetivos gerais. Assim, 

é possível classificar as pesquisas em três grandes grupos: exploratórias, descritivas e 

explicativas (GIL, 2002, p. 41). 

 
 

E a classificação da mesma em pesquisa qualitativa ocorreu devido aos seus objetivos, 

indo mais além, podemos ainda a caracterizar como tendo a sua abordagem qualitativa devido 

aos seus critérios para a compreensão, que visa mais entender como acontece o fenômeno 

analisado e não há interesse em números ou estimativas. 

Guerra (2014) afirma que: 

 

Na abordagem qualitativa, o cientista objetiva aprofundar-se na compreensão dos 

fenômenos que estuda – ações dos indivíduos, grupo ou organizações em seu ambiente 

ou contexto social-, interpretando-os segundo a perspectiva dos próprios sujeitos que 

participam da situação, sem se preocupar com representatividade numérica, 

generalizações, estatísticas e relações lineares de causa e efeito (GUERRA, 2014, p. 
11). 

 

 

A metodologia utilizada teve ainda o seu caráter definido como sendo exploratório 

devido ao fato de que para a sua produção foi necessário explorar livros, artigos e demais 

trabalhos de teóricos para entender melhor o fenômeno de como o lúdico pode ajudar enquanto 

ferramenta pedagógica para a superação de dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita, 

tendo como foco turmas do 4ª ano do ensino fundamental I, desta forma, foi preciso realizar 
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uma pesquisa bibliográfica, a fim de possibilitar a análise do tema a partir de múltiplos pontos 

de vista. Destarte, a pesquisa bibliográfica tem a intenção de promover aprofundamento teórico 

e, consequentemente, conferir bases para a análise dos dados coletados. E ainda é dito por 

Lakatos e Marconi: 

 

A pesquisa bibliográfica “tratar-se do levantamento de toda a bibliografia já publicada 
em forma de livros, revistas, publicações avulsas em imprensa ou escrita”. Sua 

finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito 

sobre determinado assunto, com o objetivo de permitir ao cientista o reforço paralelo 

na análise de suas pesquisas manipulação de suas informações (MARCONI; 

LAKATOS, 2001, p. 43-44). 

 

 

Para Rampazzo, (2005), “Qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige 

uma pesquisa bibliográfica prévia, quer para o levantamento da situação da questão, quer para 

fundamentação teórica, ou ainda para justificar os limites e contribuições da própria pesquisa”. 

Além disso, a pesquisa também foi realizada tendo como procedimentos de coleta de dados, 

uma entrevista com duas professoras da escola Municipal João Anselmo de Lima no povoado 

de Vila Cardoso município de Caldeirão Grande-BA. É preciso destacar que a entrevista só foi 

realizada com duas educadoras, pois o seu foco é analisar a temática com o público do 4ª ano 

do ensino fundamental I, na instituição analisada, existem apenas duas turmas de quarto ano. E 

para respeitar as normas de saúde e segurança as entrevistas aconteceram via WhatsApp, depois 

das entrevistas prontas e das leituras pertencentes a pesquisas bibliográficas os dados foram 

todos analisados e partimos para a escrita do presente projeto para assim contribuir, aumentar 

o rol de conhecimentos nesta área e responder a problemática desenvolvida neste estudo e 

alcançar os seus objetivos traçados. 

 

7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

A aprendizagem da leitura e da escrita é um processo complexo que envolve vários 

fatores, que devem ser considerados pelos educadores e pelos âmbitos educacionais para que 

estes saberes possam acontecer da forma adequada e no tempo certo é preciso analisar 

metodologias, estratégias e recursos que estão sendo usados, para a utilização com mais 

frequência dos que conseguem melhor resposta no desenvolvimento e aprendizagem dos 

alunos. Destarte, se já é complexo a aprendizagem destes saberes, é ainda mais desafiador a 

superação das dificuldades que surgem para a apreensão destes saberes. Fazendo com que os 
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educadores e âmbitos educacionais procurem as melhores estratégias e recursos para sanar as 

dificuldades e promover uma aprendizagem significativa. 

Para promoção de uma aprendizagem significativa e superação das dificuldades da 

leitura e da escrita, como foi abordado neste estudo, é de suma importância o uso de ferramentas 

pedagógicas que facilitem este processo nas práxis educacionais. E em meio a esta proposta a 

ludicidade é um dos instrumentos que traz inúmeras contribuições para estes processos, todavia 

que “[...] os jogos possibilitam a produção de uma experiência significativa para a criança, tanto 

em termos de conteúdos escolares, como no desenvolvimento de competências e habilidades” 

(KISHIMOTO, 2011). Sendo assim, é notório que muitas contribuições são advindas por meio 

da prática da ludicidade para a implementação e evolução do processo de ensino aprendizagem 

da leitura e da escrita, e ainda vai além, contribuindo com outros processos para o 

desenvolvimento dos educandos. 

 

Reiteramos que a contribuição do jogo para a escola ultrapassa o ensino de conteúdos 

de forma lúdica, “sem que os alunos nem percebam que estão aprendendo”. Não se 

trata de ensinar com agir, como ser, pela imitação e ensaio através do jogo, e sim, 

desenvolvendo a imaginação e o raciocínio, propiciando o exercício da função 

representativa, da cognição com o jogo. Brincar desenvolve a imaginação e a 

criatividade. Na condição de aspectos da função simbólica, atingem a construção do 

sistema de representação, beneficiando, por exemplo, a aquisição da leitura e da 

escrita (FORTUNA, 2002, p. 10). 

 

 

A ludicidade tem um aspecto muito importante facilita a aprendizagem e a construção 

do conhecimento, pois ao conseguir atrair a atenção das crianças possibilita que elas analisem 

a situação que estão envolvidas, que é a da aprendizagem, e assim vai fazendo hipóteses sobre 

isto e sobre aquilo. A partir deste momento a criança começa a aprender a ler e a escrever entre 

outras coisas.  

É fascinante quando estes saberes acontecem por meio da ludicidade, a leitura e a escrita 

vão sendo apreendidas de forma prazerosa e aparentemente descompromissada possibilitando 

a aquisição de normas e regras que viabilizam a alfabetização de maneira que a criança nem 

perceba. Por meio de músicas sobre sílabas, som de letras assim como também softwares com 

o mesmo fim como também brincadeiras, jogos, teatrinhos com letrinhas. Além disso, dá 

liberdade para a criança olhar as páginas dos livros coloridos, histórias infantis, gibis entre 

outros para elas criarem hipóteses sobre como se ler e aos poucos e a orientando até que ela 

alcance a leitura padrão.  

E de acordo a entrevista realizada com os dois professores da escola João Anselmo, 

ambas utilizam se dos instrumentos lúdicos para incrementar suas aulas e ajudar na 
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aprendizagem e superação das dificuldades da leitura e da escrita, a docente 2 disse: “Sim, 

porque aprender brincando facilita a aprendizagem; tornando-o mais fácil. O brincar 

enriquece a dinâmica das relações sociais na sala de aula, costumo usar biblioteca móvel, 

textos falados, gaiola da leitura, caixa mágica, ditado de imagem, entre outras”. Esta fala da 

educadora demonstra que ela tem a noção de que o lúdico facilita a aprendizagem da leitura e 

da escrita, assim também como diversos outro aspecto para a aprendizagem, o que é algo 

plausível, todavia muitos educadores já têm a noção das contribuições destes recursos como 

ferramenta pedagógica, no entanto se prendem a estratégias tradicionais o que em alguns casos 

pouco contribui para a superação de dificuldades dos alunos. 

Embasadas no que foi visto na pesquisa bibliográfica percebemos que o grande poder 

do lúdico é o de envolver as crianças no processo de aprendizagem, desta forma, elas aprendem 

sem se dá conta que estão aprendendo. Além disso, também foi perceptível nas leituras 

realizadas que um dos combustíveis para aprendizagem dos indivíduos é a motivação, e a 

ludicidade consegue despertar a motivação dos alunos no processo de aprender o que, 

consequentemente, influencia e facilita na aprendizagem e superação das dificuldades em 

diversas áreas e de diversos saberes, inclusive os da leitura e da escrita. 

Muitos educadores se questionam se o lúdico como ferramenta pedagógica realmente 

ajuda na aprendizagem dos alunos de forma significativa e se pode superar dificuldades da 

leitura e da escrita, o que de acordo as leituras e a fala da educadora 1, ficou perceptível que 

quando trabalhado com um bom planejamento e dentro dos conteúdos curriculares 

programados, ele pode tanto ajudar os alunos deficientes quanto ainda mais os alunos ditos 

normais. A educadora disse: “Tenho alguns alunos com necessidades especiais e trabalhar com 

o lúdico tem ajudado muito na aprendizagem de todos os alunos”. 

As atividades lúdicas como foi visto e discutido no corpo desse trabalho têm um grande 

papel para o desenvolvimento da aprendizagem das crianças, principalmente na aquisição e 

superação de dificuldades na leitura e na escrita. Saberes estes cruciais para compreender e 

avançar nas outras disciplinas, e ainda possibilita a superação das dificuldades de aprendizagem 

alcançando assim uma alfabetização plena para que possam ser alfabetizados, para isto, é 

necessário “o domínio da linguagem falada, da leitura e da escrita. Uma pessoa alfabetizada 

tem a capacidade de falar, ler e escrever com outra pessoa e a consecução da alfabetização 

implica na fala, leitura e escrita de forma competente” (SOLÉ, 1998, p.50). Para deixar o aluno 

nesse nível são necessárias muitas estratégias e empenho do professor que como foi visto nas 

entrevistas e nas leituras realizadas para a produção do estudo é aconselhado que ele se utilize 

cada vez mais do lúdico para despertar esta aprendizagem. 
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O uso da ludicidade traz inúmeras contribuições, no entanto para que os educadores 

possam utilizar de forma efetiva, são necessários superar alguns desafios que estão presentes, 

como ficou perceptível, na maioria dos âmbitos educacionais, inclusive no nosso campo de 

pesquisa, em que a educadora 1 disse: “Minha maior dificuldade para trabalhar com o lúdico 

é a falta de recursos, pois durante muito tempo o brincar foi visto como brincadeira sem 

objetivo, alguns pais ainda pensam desse jeito, mal sabe eles que aprender brincando é mais 

prazeroso”. Antes de discutir a resposta da educadora, vale salientar que as entrevistas 

ocorreram via Whatsapp para a segurança tanto de nós pesquisadoras, quanto das entrevistadas, 

devido ao momento de pandemia que estamos inseridos. Foram entrevistadas somente duas 

educadoras do ensino fundamental I da escola João Anselmo de Lima, pois o foco desta 

pesquisa é em entender este fenômeno dentro das turmas do 4ª ano, e só existem duas salas com 

esta série na instituição.  

E analisando tudo que foi exposto no decorrer dos capítulos que constitui este trabalho 

ficou perceptível que o uso da ludicidade no ambiente escolar como ferramenta pedagógica traz 

inúmeros benefícios para o trabalho do educador e para a aprendizagem e desenvolvimento dos 

alunos em inúmeros aspectos como a socialização, lateralidade, noção espacial, motivação, e 

para questões que envolva o cognitivo e a aquisição dos saberes bases para a apreensão da 

leitura e da escrita.  

Além disso, contribui para a superação de dificuldades de aprendizagens destes saberes, 

todavia que por ter uma linguagem dentro do contexto das crianças, consegue atraí-las e 

envolvê-las de forma efetiva no processo de aprendizagem, contribuindo para sanar 

dificuldades que existam neste processo, no entanto é crucial que o trabalho do educador seja 

respaldado com um bom planejamento para usar jogos, estratégias e brincadeiras pertinentes e 

que atuem em cima da dificuldade que o aluno tem, seja para déficits na aquisição da leitura ou 

da escrita, mas para que estas contribuições possam acontecer os educadores devem enfrentar 

desafios como a falta de credibilidade dos pais a respeito do uso dessas ferramentas e também 

a falta destes recursos nas escolas, que na maioria das vezes não são suficientes e nem ajudam 

a desenvolver todos os aspectos necessários para a aprendizagem dos alunos, mas como foi 

apresentado neste estudo o educador pode desenvolver estes recursos através de materiais 

reciclados para contribuir na superação das dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita 

na turma do 4ª ano do ensino fundamental I da Escola Municipal João Anselmo de Lima no 

povoado de Vila Cardoso município de Caldeirão Grande- BA. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso do lúdico se apresenta como uma ótima ferramenta pedagógica para contribuir na 

superação das dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita na turma do 4ª ano do ensino 

fundamental I da Escola Municipal João Anselmo de Lima no povoado de Vila Cardoso 

município de Caldeirão Grande- Ba, de inúmeras formas, desde que esteja embasado em um 

bom planejamento por parte dos educadores. De acordo com o que foi visto tanto nas 

entrevistas, quanto nas leituras que embasam este trabalho, a ludicidade pode contribuir na 

superação das dificuldades de inúmeras formas, entre elas pelo fato de despertar o interesse das 

crianças em participar das aulas e se envolver mais nos momentos de aprendizagem, e assim, 

enquanto pensam que estão brincando, na verdade estão aprendendo regras, assuntos e normas 

de forma mais leve, que podem ser feitas por meio de joguinhos de tabuleiro, tampinhas com 

letras, músicas, brincadeiras, dinâmicas, softwares entre outras atividades de cunho lúdico que 

tenham entre seus objetivos traçados a finalidade de contribuir com o aprendizado e a superação 

significativa das dificuldades da leitura e da escrita. O uso da ludicidade também pode ajudar 

em aspectos como lateralidade, adaptação, socialização que são importantes para que o aluno 

possa se inserir no meio educativo e assim possa aprender habilidades necessárias para se 

alfabetizar e se desenvolver, desta forma aprendendo e superando as suas dificuldades dentro 

dos saberes da leitura e da escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

REFERÊNCIAS  

 

BITTENCOURT, Glaucimar Rodrigues; FERREIRA, Mariana Denise Moura. A 

importância do lúdico na alfabetização. Universidade de Unama, Pará, 2002. 

 

CARVALHO, Marlene. Alfabetizar e letrar: um diálogo entre a teoria e a prática. 8. ed. 

Petrópolis. RJ: Vozes, 2011. 

 

CONFORTIN, Helena; MESCKA, Paulo M; DAL ZOTT MOKVA, Ana M. A leitura e a 

textualização do lúdico na diversidade cultural. Revista Pedagógica - UNOCHAPECÓ - 

Ano 10 - n. 21 - jul./dez. 2008. 

 

FERNANDES, Maria e ABREU, Sebastião. Os segredos da alfabetização. São Paulo: 

Ediano, 2001. 

 

FERREIRO, Emília. Alfabetização e cultura escrita. Nova Escola, Ed. Abril, São Paulo nº 

162, maio 2003.  

 

FORTUNA, Tânia Ramos. Sala de aula é lugar de brincar? In: XAVIER, M. L. M. e 

DALLA ZEN, M. I. H. (org.) Planejamento em destaque: análises menos convencionais. 

Porto Alegre: Mediação, 2002 (Cadernos de Educação Básica, 6). 

 

GENTILE, Paola. É assim que se aprende. Nova Escola. n. 179, Jan/Fev. 2005. 

 

GIL, Antônio Carlos, 1946– Como elaborar projetos de pesquisa/Antônio Carlos Gil. - 4. 

ed. - São Paulo: Atlas, 2002. 

 

GUERRA, Elaine Linhares de Assis. Manual de Pesquisa Qualitativa. Grupo Anima 

Educação. Belo Horizonte. 2014.  

 

JARDINI, Renata Savastano. “Método das boquinhas”: alfabetização e reabilitação dos 

distúrbios da leitura e da escrita. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 

 

KISHIMOTO, Tizuko. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. São Paulo: Cortez, 

2011. 

 

______. (org.); O Brincar e suas Teorias. São Paulo: Pioneira, 1997. 

 

LIMA, Manolita Correia. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. São Paulo: 

Saraiva, 2004. 

 

MACHADO, Gilmar. A importância do ensino do xadrez nas escolas. Disponível em: < 

http://http://www.blogdomadeira.com.br/xadrez/a-importancia-do-ensino-do-xadreznas-

escolas> Acesso em: 22 de dez. 2020. 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

cientifico. 5ª edição. Revista Ampl. Atlas – São Paulo. 2001. 

 



33 

 

NACARATO, Adair Mendes; MENGALI, Brenda Leme da Silva; PASSOS, Cármen Lúcia 

Brancaglion. A matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: Tecendo fios do 

ensinar e do aprender. Belo Horizonte: Autentica Editora, 2009. 

NEGRINE, Airton. Aprendizagem e desenvolvimento infantil. Porto Alegre: Propil, 1994. 

 

PALITOT, Mônica Dias et al. Caminhos e reflexões psicopedagógicas e interdisciplinares 

para aprender a aprender. João Pessoa: Ideia, 2016. 

 

RAMOS, José Ricardo da Silva. Dinâmicas, brincadeiras e jogos educativos. Rio de 

Janeiro. Ed. Belo Horizonte: FAPI, 2003. 

 

RAMPAZZO, Lino. Metodologia Científica. Edições Loyola; São Paulo, 3ª edição, 2005. 

 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. – 6. Ed. – Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

SOMMERHALDER, Aline; ALVES, Fernando Donizete. Jogo e a educação da infância: 

muito prazer em aprender. – 1. ed. – Curitiba, PR: CRV, 2011. 

 

VAL, Maria da Graça Costa. O que é ser alfabetizado e letrado? 2004. In: CARVALHO, 

Maria Angélica Freire de (org.). Práticas de Leitura e Escrita. 1. Ed. Brasília: Ministério da 

Educação, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 - ENTREVISTAS COM AS PROFESSORAS 

 

1 – OS ALUNOS DEMONSTRAM DIFICULDADES COM A APRENDIZAGEM DA 

LEITURA E DA ESCRITA? 

 

R 1 – Sim, pois o ritmo de aprendizagem de cada aluno é diferente e temos que respeitar, o 

tempo de cada aluno. 

R 2 –Às vezes. 

 

2- VOCÊ UTILIZAR ATIVIDADES LÚDICAS PARA FACILITAR A 

APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA DOS ALUNOS? 

 

R 1 – Sim, porque aprender brincando facilita a aprendizagem; tornando-o mais fácil. O brincar 

enriquece a dinâmica das relações sociais na sala de aula, costumo usar biblioteca móvel, textos 

falado, gaiola da leitura, caixa magica, ditado de imagem, entre outras. 

R 2 –Sim. 

 

3 – HÁ MELHORAS NAS DIFICULDADES DOS ALUNOS QUANDO OS RECURSOS 

LÚDICOS SÃO UTILIZADOS? 

 

R 1 – Sem dúvida, como diz Maria Montessori: o caminho do intelecto passa pelas mãos, por 

que é por meio das mãos, do movimento e do toque que o aluno ou a criança explora e 

decodificam o mundo ao seu redor. Tenho alguns alunos com necessidades especiais e trabalhar 

com o lúdico tem ajudado muito na aprendizagem de todos os alunos. 

R 2 –Sim. 

 

4 – QUAIS AS DIFICULDADES E DESAFIOS PARA USAR A LUDICIDADE? 

 

R 1 – Minha maior dificuldade para trabalhar com o lúdico é a falta de recursos, pois durante 

muito tempo o brincar foi visto como brincadeira sem objetivo, alguns pais ainda pensam desse 

jeito, mal sabe eles que aprender brincando é mais prazeroso. 

R 2 –Geralmente as dificuldades e desafios para trabalhar o lúdico, muitas vezes são pouco 

utilizados com frequências, por alguns professores em sala de aula. Sendo que o 

desenvolvimento, o desempenho das crianças com o lúdico é bem melhor com jogos e outras 

atividades pedagógicas. 

 

5 – QUAIS INSTRUMENTOS LÚDICOS VOCÊ UTILIZA PARA AJUDAR NA 

APREENSÃO DA LEITURA E DA ESCRITA E PARA A SUPERAÇÃO DAS 

DIFICULDADES? 

 

R 1 – Massa de modelar, alfabeto móvel, gaiola da leitura, texto folheado, ditado de imagem, 

caixa magica, balão da leitura, roda de leitura, tapete da leitura entre outros. 

R 2 – Os instrumentos que utilizo, são jogos de conceitos, raciocínio, músicas educativas, 

brincadeiras, pinturas, jogos com regras e etc. 

 

6 – DE QUE FORMA VOCÊ UTILIZA O LÚDICO EM SUA PRÁXIS PEDAGÓGICA? 

R 1 – Costumo usar de acordo com a necessidade de cada aluno. 
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R 2 –Da forma que ela desenvolva o processo de ensino aprendizagem, se alfabetiza e de forma 

divertida e dinâmica, elas são fundamentais para uma aprendizagem divertida e de sucesso. 
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