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RESUMO 

 

A proposta de pesquisa abordou sobre o processo de alfabetização, enfatizando a 
importância do letramento no ensino fundamental, enfocando sobre quais 
metodologias podem ser utilizadas como recursos pedagógicos no processo de 

desenvolvimento da leitura e escrita no Ensino Fundamental I, tendo como objetivo 
principal esclarecer como acontece o processo de ensino-aprendizagem nas séries 

iniciais em relação ao processo de alfabetização  através do lúdico, Como 
metodologia utilizou-se de pesquisa bibliográfica qualitativa e descritiva, tendo como 
fontes de pesquisas autores que abordem sobre o tema proposto, livros, sites e 

artigos que contemplam assuntos relacionados à alfabetização e letramento. Tendo 
como principais autores: Soares (2001), Souza (2007), Ferreiro (1992), Libâneo 

(1994), dentre outros que contribuíram para elaboração da pesquisa. Foi abordado 
como propostas pedagógicas a ludicidade como estratégia para a aquisição de 
conhecimentos de forma significativa, destacando a importância promover um ensino 

que direcionado de acordo com o contexto em que a criança está inserida, 
verificando assim, que cabe ao educador promover o hábito de leitura escrita 

envolvendo diferentes estilos e gêneros textuais, para que os mesmos possam 
identificar os gêneros textuais e fazendo assimilação dos mesmos com a realidade 
em que estão inseridos no cotidiano delas de forma crítica e reflexiva.  
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INTRODUÇÃO 

 A proposta de pesquisa teve como objetivo refletir sobre o processo de ensino 

no período de alfabetização no Ensino Fundamental I, tendo como campo de estudo 

Educação e Aprendizagem, enfocando a linha de pesquisa a Educação 

Alfabetização e Letramento, norteando o tema para elaborar o artigo a  partir de 

estudos voltando para o ensino nas séries iniciais, destacando a necessidade de 

promover ao mesmo tempo o letramento, para que o aluno tenha capacidade de 

interpretar os conteúdos de forma reflexiva e com autonomia. 

 Justificou-se a escolha do tema devido aos apontamentos sobre o processo 

de alfabetização e os métodos que possam auxiliar para o desenvolvimento da 

escrita e leitura de forma significativa, um tema de suma importância que 

proporciona elucidar como ocorre o processo de alfabetizar nas séries iniciais.  

O motivo norteador da pesquisa deu-se pela necessidade compreender sobre 

a propostas lúdicas que possa auxiliar no processo de alfabetização no ensino 

fundamental, como acontece o processo de aprendizagem dos alunos. Diante 

desses questionamentos: Quais metodologias podem ser utilizadas como recursos 

pedagógicos no processo de desenvolvimento da leitura e escrita no Ensino 

Fundamental I? 

 O objetivo Geral do trabalho apresentado consiste em esclarecer como 

acontece o processo de ensino-aprendizagem nas séries iniciais em relação ao 

alfabetizar através da ludicidade. 

 Os objetivos específicos para a pesquisa são: salientar o processo de 

alfabetização e letramento e o papel da escola nas séries iniciais, apresentar a 

ludicidade no processo de alfabetização no ensino fundamental. 

 O desenvolvimento foi estruturado em duas partes sendo a primeira 

abordando sobre o papel do educador na perspectiva da prática alfabetizadora, a 

segunda sobre as atividades lúdicas e processo de aprendizagem no ensino 

fundamental. 

 A metodologia foi baseada em pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo e 

descritivo, tendo como fontes de pesquisas autores que abordem sobre o tema 

proposto, livros, sites e artigos que contemplam assuntos relacionados à 

alfabetização e letramento, tendo como descritores: Alfabetização letramento, 

atividades lúdicas. Aprendizagem. Educadores. 



2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 O PAPEL DO EDUCADOR NA PERSPECTIVA DA PRÁTICA 

ALFABETIZADORA 

   

 Para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem entende-se a 

necessidade de o professor desenvolver nos alunos o gosto e interesse pela leitura 

através de diferentes suportes textuais como livros, revistas, jornais, produção de 

textos, entre outros, desta forma o uso da diversidade de textos promovem a 

interdisciplinaridade envolvendo as disciplinas curriculares. 

 O processo de letramento pode ser entendido na perspectiva de Soares 

(2001, p.33) como “estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo 

como consequência de ter-se apropriado da escrita e leitura e de suas práticas 

sociais”. 

 Em relação a alfabetizar e letrar aponta-se como fundamentais para a 

socialização do indivíduo e inserir no meio social de forma consciente, podendo 

participar ativamente com cidadão fazendo parte do meio em que está inserida, nos 

diferentes contextos culturais, uma forma de proporcionar ao indivíduo capacidade 

de interagir e tomar decisões de forma crítica e criativa com autonomia. “o 

desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um ambiente social.” 

(FERREIRO 1996, p.24) 

 De acordo com SOUSA (2007, p. 98) letrar pode ser compreendido como o 

processo de “inserir o aprendiz no mundo letrado, realizando atividades com 

diferentes usos da escrita na sociedade.” 

 Nesse sentido percebe-se a importância de adotar metodologias e propostas 

pedagógicas que objetivam melhorar a qualidade de ensino, “é imprescindível que o 

professor estude e procure adaptar os novos conhecimentos adquiridos, partindo de 

hipóteses levantadas em seu próprio espaço educacional.” (MONTOAN 1997, 

p.156). 

 Sendo assim, o educador ao adotar propostas pedagógicas diversificadas e 

motivadoras, adaptando as necessidades do educando, verificando que todo 

indivíduo em capacidade de aprender e desenvolver o processo de aprendizagem, 

dependendo de prática pedagógica coerente e conteúdos selecionados de acordo 

com as habilidades e capacidades do educando, a partir de conhecimentos 



vivenciados e experimentados. 

 Ao realizar atividades e estratégias que desenvolva a capacidade de construir 

novos conhecimentos, através textos que fazem parte do cotidiano da criança, ela 

tem maior possibilidade de aprendizagem, visto que o educando mesmo antes de 

entrar em contato com a leitura formal na sala de aula, ela já interpreta pequenos 

textos que fazem parte do dia-a-dia, que são gênero textual presentes em cartazes, 

panfletos, placas de ruas, dentre outros. 

 Dentro deste contexto Ferreiro (1992) enfatiza esse pressuposto apontando 

que  

Muito antes de ler e escrever, no sentido convencional do termo, as crianças 
tentam interpretar diversos textos que encontram ao seu redor tais como 
livros, embalagens comerciais, cartazes de rua, entre outros. (FERREIRO 

1992, p.69) 
 
 

           Nesse sentido que, percebe-se a necessidade de inserir nas séries iniciais 

atividades que despertam criatividade e motivam os educandos na prática da 

alfabetização a utilização da diversidade de textos e gêneros textuais proporciona 

desenvolver no educando a oralidade, escrita, conhecimento de palavras novas, 

reconhecimento de culturas, costumes dentre outros fatores que auxiliam no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 O trabalho docente apresenta-se como fundamental para o processo de 

aprendizagem através de estratégias pedagógicas com o propósito de formar 

leitores críticos, capazes de diferenciar gêneros literários, compreensão dos textos e 

as mensagens contidas nos mesmos, neste sentido 

    

Uma atividade consciente e sistemática, cujo centro está à aprendizagem 
dos alunos sob a direção do professor. Esse é um trabalho muito complexo 
e não se restringe somente à sala de aula, pelo contrário, está diretamente 

ligado às exigências sociais e à experiência de vida dos alunos. (LIBÂNEO 
1994, p.222) 

 

          O trabalho docente apresenta-se como articular e mediador de conhecimentos 

não só no sentido de promover o processo de aprendizagem, mas sim de promover 

um ensino que tenha como objetivo a formação integral do indivíduo, preparando-o 

para a vida em grupo, consciente dos deveres e direitos dentro da sociedade. 

 Dentro deste contexto, é na escola que acontece a interação e socialização 

de conhecimentos, sendo assim, a escola preocupa em adaptar as práticas 

pedagógicas e curriculares de acordo com as necessidades apresentadas pelo 



educando, com objetivo de formar cidadãos alfabetizados e letrados com 

capacidade para tomadas de decisão dentro do espaço social. 

Os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) em relação ao uso da 

diversidade de textos apontam que  

  
Cabe, portanto, à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos 

que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los. Isso inclui 
os textos das diferentes disciplinas, com os quais o aluno se defronta 
sistematicamente no cotidiano escolar e, mesmo assim, não consegue 

manejar, pois não há um trabalho planejado com essa finalidade 
(BRASIL, 1997, p. 30). 

 

   Entretanto, não basta apenas aprender a ler e sim entender o que o texto está 

dizendo, visto que aprender a ler é fácil, difícil é ensinar a interpretar, a descobrir o 

que vai além do que está escrito e sim a mensagem que a leitura envia ao leitor e 

sua forma de entendê-la, proporcionando ao indivíduo expor opiniões, ouvir os 

outros, criar conceito, ”considera-se não apenas o que está dito, mas também o que 

está implícito: aquilo que não está dito e que também está significando. E o que não 

está dito pode ser de várias naturezas”. (ORLANDI 2003, p.11). 

 Dessa forma, se o educando através de práticas pedagógicas alfabetizadoras 

que promove ao indivíduo interpretar diferentes contextos, tipos e gêneros textuais 

de foram críticas e reflexivas, através da escrita e da leitura formal desenvolvida na 

sala de aula, onde apresenta os contextos e conteúdos coerentes com a realidade. 

 Para Freire (1994, p. 15), alfabetizar é adquirir a língua escrita através de um 

processo de construção do conhecimento, com uma visão crítica da realidade, 

valorizando sempre o lúdico, assim educadores devem buscar meios de promover 

essa construção 

 Levando em conta que dia a dia, tem-se acesso a inúmeros gêneros e estilos 

de textos, portanto, incluem-se neste contexto, revistas, livros, jornal, textos 

informativos, noticia anúncios, charges dentre outros, sendo assim o indivíduo, 

contextualiza os textos de sala de aula, com os textos utilizados em seu meio social. 

 Através dessa leitura diária o aluno enriquece seu vocabulário, formando 

opiniões e tendo possibilidade de criar novos textos. “a arte de ensinar é antes de 

tudo a arte de interessar os alunos a assimilarem os assuntos”. (WEIL 1979, p. 146). 

          Portanto, nas séries inicias torna-se fundamental o educador inserir práticas 

pedagógicas motivadoras, visto que a criança consegue assimilar os conhecimentos, 

quando o educador possibilita situações desafiadoras através da ludicidade, 
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desenvolvendo assim expectativas diante da leitura, levando a criança a pensar, 

construir e imaginar e fantasiar as situações apresentadas durante a leitura 

 Nesse sentido que o processo de alfabetizar e letrar aponta-se para a 

necessidade de promover a criança reconhecer as letras e ter capacidade de ler e 

interpretar todos os tipos de textos de forma crítica e com autonomia para construir 

novos conhecimentos, 

Dentro deste contexto que Silva (2005) enfatiza que 
 

Ao ser alfabetizado, o aluno vai ser capaz de ler todos os tipos de 
mensagens escritas. O momento pós-alfabetização parece ficar na 
chamada habilidade de compreensão (...) sem dúvida que a alfabetização é 

uma condição necessária a formação do leitor (...). Há que lembrar, ainda, a 
orientação necessária no momento pós-alfabetização, que dá continuidade 
a iniciação em leitura. (SILVA 2005, p.34) 

 

Quando o indivíduo aprende a interpretar os textos, ele automaticamente 

começa a ter uma nova visão da realidade, têm opiniões próprias conceitos, sendo 

assim, o professor, ensina o caminho da interpretação e a partir daí o indivíduo cria 

sua forma de vivenciar e ver as coisas que se apresentam diante de si.  

 

2.2 AS ATIVIDADES LÚDICAS E PROCESSO DE APRENDIZAGEM NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

  

 As atividades lúdicas e brincadeiras no espaço educacional apresentam-se 

como propostas pedagógicas que promovem mudar a rotina das aulas, em um 

ambiente receptivo que motivam aprendizagem significativa, sendo essenciais para 

desenvolver os aspectos cognitivos, emocional e intelectual do indivíduo. 

 Dessa forma, busca-se através de atividades lúdica melhor aproveitamento 

dos conteúdos, destacando-se o lúdico como elemento essencial para a 

aproximação do educando e educador, desenvolvendo aulas criativas e dinâmicas 

que no processo de ensino-aprendizagem significativo. 

  No processo de ensino várias são as possibilidades de promover aquisição 

de conhecimento através dos jogos, podendo citar. “bingo, jogo da memória, dominó 

e que podem ser reconstruídos substituindo as letras, as imagens ou os números 

respectivamente pelos nomes do grupo”. (BRASIL, 1988, p.38) 

 Para a realização do processo de alfabetização através da ludicidade é 

imprescindível educadores criativos, pesquisadores, com propostas pedagógicas 



que propicie aprendizagem significativa, através dos jogos é possível desenvolver 

atividades criativas que motivam o aluno no processo de aquisição de novos 

conhecimentos de maneira lúdica. 

 Nesse sentido destaca-se que a interação da criança com o meio em que está 

inserida é fundamental para que ela desenvolva o processo de leitura e escrita 

estabelecendo um elo com o contexto real dos fatos.” a criança deve aprender ler e 

escrever interagindo com textos reais [...]. Assim ela vai aprender não só as 

relações/fonemas, mas, simultaneamente, o sentido e funções que tem a escrita” 

(SOARES 2005, p.3). 

 Dentro deste ponto ressaltando enfatiza-se a contação de história envolvendo 

dramatizações, teatro onde as crianças têm condições de imaginar, criar, construir e, 

sobretudo correlacionar os conteúdos com fatos do cotidiano, onde envolve o 

respeito, socialização, regras dentre outros fatores que além de promover a leitura e 

escrita desperta para a vida em sociedade através de atividade lúdica motivadoras. 

           Fortuna (2000, p.10) fundamenta esse pressuposto apontando que através do 

“[...] brincar desenvolve a imaginação e a criatividade. Na condição de aspectos da 

função simbólicos, atinge a construção do sistema de representação beneficiando, 

por exemplo, a aquisição da leitura e escrita”. 

          Diante desses argumentos entende-se que as crianças dependem do brincar 

para desenvolver de forma significativa no sentido de construir conhecimentos e 

socializar os saberes, portanto, as propostas pedagógicas envolvendo jogos são 

essenciais no propósito de articular os conteúdos culturais com as estratégias 

escolares de forma lúdicas e prazerosas. 

 Sendo os jogos na visão de Kshimoto (1994) como 

 

Promotores de aprendizagem e do desenvolvimento passa a ser 

considerado nas praticas escolares como importante aliado para o ensino, já 
que coloca o aluno diante de situações lúdicas como o jogo pode ser uma 
boa estratégia para aproximá-los dos conteúdos culturais a serem 

vinculados na escola. (KISHIMOTO, 1994, p.13). 

 

 Através dos jogos a criança tem capacidade associar, comparar, nomear, 

calcular é nesse sentido que as atividades lúdicas envolvendo situações de jogos a 

criança desenvolve habilidades, sensibilidade e criatividade que serão utilizadas em 

outras situações de aprendizagem dentro do contexto educacional. “as atividades 

lúdicas integram as várias dimensões da personalidade: afetiva, motora e cognitiva. 



Como atividade física e mental que mobiliza as funções e operações, a ludicidade 

aciona as esferas motoras e cognitivas.”. (TEIXEIRA 1995, p. 23). 

 Neste sentido, o professor ao utilizar propostas pedagógicas lúdicas destaca 

um papel importante no processo de ensino-aprendizagem, visto que a através de 

atividades lúdicas é possível promover à criança possibilidade de refletir, construir e 

cria novos conhecimentos e ao mesmo tempo adquirir habilidades para interpretar 

conteúdos e ser capaz de reprodução significativa dos mesmos. 

 Santos (2011) fundamenta o pressuposto apontando a importância do lúdico 

no espaço educacional 

Ao levar o lúdico para a escola está se promovendo algo diferenciado que 
ajuda os alunos a resgatar o prazer, mudar sua visão de escola e dar um 
novo sentido ao processo de aprendizagem, pois trabalhar com as 

emoções, além de contribuir na concretização de propostas cognitivas que 
levam a construir conceitos e dominar habilidades, pode transformar as 
metodologias do ensino. Assim, os jogos, os brinquedos, as brincadeiras e 

as dinâmicas são as ferramentas indispensáveis para a criação de um 
ambiente criativo, diferente, inovador e significativo. (SANTOS, 2011, p.12) 

 

 

 Os jogos podem ser entendidos como propostas de desenvolver no indivíduo 

capacidade e habilidades, visto que através dos jogos podem ser valorizados no 

espaço educacional pelo fato de possibilita aprendizagem significativa e também por 

fazer parte da cultura de povos e comunidade, portanto, deve ser utilizados no 

sentido de ampliar conhecimentos direcionados aos propósitos de aprendizagem e 

socialização. 

   

3 METODOLOGIA  

 

 

Para a realização da pesquisa foi utilizado o método de natureza qualitativa, 

tendo como base teórica coleta de dados qualitativos, com objetivos descritivos em 

que os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados a 

partir dos elementos selecionados e estudados para compor a proposta de pesquisa 

sobre os temas abordados. “a pesquisa qualitativa não busca enumerar ou medir 

eventos. Ela serve para obter dados descritivos que expressam os sentidos dos 

fenômenos”. (NEVES,1996, p.01). 

O estudo foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, sendo analisado 

o processo de alfabetizar nos anos iniciais enfatizando a necessidade de propostas 

pedagógicas facilitadoras de aprendizagem. 

 

 



A pesquisa bibliográfica fornece várias fontes de informações em que o 

pesquisador tem a possibilidade de fazer comparação e elaborar seu ponto de vista, 

baseando-se em dados já experimentados, proporcionando novos questionamentos 

e assim favorecendo novos pontos para pesquisas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            

Na pesquisa proposta ficou evidente a importância de inserir jogos e 

atividades lúdicas na aprendizagem, pois proporcionam uma melhor aquisição de 

conhecimentos proporcionando ao educando possibilidade de construir novos 

conhecimentos a partir de conhecimentos prévios dos alunos em relação aos 

conteúdos propostos, visto que as crianças bem antes de aprender a ler e escrever 

já estão inseridas em um contexto de leitura e interpretação de pequenos textos do 

dia-a-dia delas. 

          Ensinar consiste em apresentar propostas que apontam caminhos e possa 

favorecer a aprendizagem do educando, preciso entender que no ensino 

fundamental as formas de ensinar, as propostas pedagógicas apresentam um 

significado muito especial. 

Portanto, ao desenvolver o tema apresentado foi possível entender a 

necessidade de promover ao educando capacidade de interpretar, criar e entender 

todos os conteúdos propostos, desenvolvendo o raciocínio, criar seu próprio ponto 

de vista e poder relacionar de forma harmoniosa no meio em que está inserido, 

tendo consciência dos deveres e direitos dentro da sociedade. 

 Ao abordar o tema alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

está se referindo a uma fase em que a criança está começando a integrar-se na 

escola, ou seja, é o momento em que a criança começa a desperta interesse e 

curiosidade, sendo assim, começa o processo de aprendizagem.  

 Sendo assim, ao  propor alfabetizar e letrar envolvendo praticas pedagogias 

facilitadoras de aprendizagem  o educador está promovendo ao educando aprender 

de forma a entrelaçar conhecimentos e conceitos que fundamentam, partindo dos 

conhecimentos prévios do aluno no processo de aquisição da leitura e escrita 

enquanto promovem também o reconhecimento do espaço social  em que está 

inserida com valores éticos e morais essenciais para a vida adulta. 

 Dessa forma, a proposta interdisciplinar no processo de alfabetizar 

envolvendo propostas lúdicas surge das ações dialogadas, do questionamento e da 

problematização de temas apresentados, onde o aluno tenha oportunidade de 

relacionar e assimilar os conteúdos com as atividades práticas. 

 Nesse sentido que é de suma importância aplicar metodologias que possam 

 



amenizar a   crise da leitura e da interpretação textual, dessa forma, é imprescindível 

a sistematização de um ensino desde as séries iniciais, procurando assim formas de 

inserir a propostas pedagógicas motivadoras para prática de alfabetização de forma 

lúdica e prazerosa. 

Ao finalizar a proposta de pesquisa ficou evidente que no Ensino 

Fundamental é de suma importância e necessidade de promover práticas 

pedagógicas alfabetizadora com sentido de formar cidadãos conscientes e com 

autonomia na tomada de decisão. 
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