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Resumo  
Os contemporâneos Jerome Bruner e Paulo Freire são dos educadores que assinalam o caráter 
libertador do processo educativo. Em harmonia a essa premissa, a ludicidade como estímulo à 
disciplina intelectual (BRUNER, 1976) e o lúdico “Cartas Marcadas” com peculiaridades 
emancipadoras (FREIRE, 1996) apontam para uma das maiores virtudes da educação: servir 
ao homem para lhe possibilitar a autonomia. O lúdico CM, aqui exposto, é um jogo de cartas 
que tem aplicativos com base no tradicional jogo de baralho e se apresenta como suporte para 
o propósito de alfabetização e letramento, com competência interdisciplinar e inclusiva. O 
jogo é composto por setenta e oito cartas correspondentes ao triplo do número de letras 
(coloridas – no formato bastão e cursiva) do alfabeto da Língua Portuguesa, em Braille e, em 
Libras; e figuras cujos nomes aparecem em Braille, Libras e Português.  
 
Palavras-chave: harmonia, autonomia, letramento. 
 
 
Resumen 
Los contemporáneos Jerome Bruner y Paulo Freire son educadores que señalan el carácter 
liberador del proceso educativo. De acuerdo con esta premisa, la alegría como un estímulo a 
la disciplina intelectual (Bruner, 1976) y lo lúdico "Cartas Marcadas" con la emancipación 
como una de sus peculiaridades (Freire, 1996) enlace a una de las mayores virtudes de la 
educación: al servicio del hombre para permitirle a la autonomía. La juguetona "Cartas 
Marcadas" es un juego de cartas que tiene aplicaciones basadas en el tradicional juego de 
cartas y se presenta como un soporte con el fin de la alfabetización y competencia 
interdisciplinaria e integradora. El juego consta de setenta y ocho cartas que corresponden a 
tres veces el número de letras (color) del alfabeto de la Lengua Portuguesa, en Braille, y la 
Libras2, y las figuras cuyos nombres aparecen en Braille, lenguaje de señas, y portugués. 
  
Palabras clave: la armonía, la autonomía, la alfabetización. 
 
 

LUDICIDADE E EDUCAÇÃO LIBERTADORA   

                                                           
1 Aluno do PIBID do curso de Pedagogia do Instituto Federal do Pará – IFPA. E-mail: odi.ferreira@hotmail.com 
2 Lenguaje de señas brasileña. 
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O discurso autônomo e a disciplina intelectual são dos principais instrumentos para se 

alcançar o ideal de liberdade humana, donde o indivíduo elabora sua consciência política e 

conquista, do ponto de vista integral, o saber do universo que hora ocupa. Bruner (1976: 107) 

classifica como intelectualmente disciplinado, o homem capaz de dominar às várias funções 

da linguagem; que possui discernimento para modificá-las e sabe expressar o que pretende 

para os outros e para si próprio. “E, se o pensar só assim tem sentido, se tem sua fonte 

geradora na ação sobre o mundo, o qual imediatiza as consciências em comunicação, não será 

possível a superposição dos homens sobre os homens” (FREIRE, 1987:37).  

Diante de tais asserções, centrada como um dos recursos utilizados dentro do processo 

educativo, a ludicidade tem papel preponderante para o alcance do ideal de domínio das 

letras3 e do discurso conscientes. Haja vista, na prática da atividade lúdica o educando 

desenvolver: a flexibilidade às regras; a adequação a princípios diferentes dos seus; a 

administração de propósitos; o respeito às competências e à capacitação, mesmo quando um 

estímulo qualquer se interpõe preteritamente à sua ação lúdica de forma contrária à 

manifestação dessas especificidades. (LEONTIEV, 1988. Apud. QUEIROZ. 2003:23).  

O educando no exercício da ludicidade predispõe-se às descobertas e à superação de 

obstáculos, galga a desafios, cria performances, obstaculariza procedimentos incongruentes, 

rejubila-se e/ou decepciona-se com os resultados, numa demonstração de completo desdobro 

emocional.  

Para Queiroz, a ludicidade é uma atividade fundamental para a educação e 

desenvolvimento do indivíduo em seu contexto social, pois amadurece competências da vida 

coletiva por intermediação: da interação, do exercício de regras de convívio, e de práticas de 

papéis sociais. Quando brinca, a criança explora, indaga e reflete sobre os formatos culturais 

nos quais vive e sobre a realidade que a cerca, amadurecendo psicológica e socialmente:    

 
É através do lúdico que ela abandona o seu mundo de necessidades e 
constrangimentos e se desenvolve, criando e adaptando uma nova 
realidade a sua personalidade. No universo pedagógico, brincar é uma 
proposta criativa e recreativa de caráter físico ou mental, desenvolvida 
espontaneamente [...]. Quando sujeito às regras, estas são simples e 
flexíveis e seu maior objetivo é a prática da atividade em si. O brincar 
pode favorecer a auto-estima das crianças de forma criativa, 
auxiliando-as a compreender e interagir com o mundo em que vive 
(QUEIROZ, 2003, p. 23 e 38).    

 
O brincar é um processo no qual as crianças socializam: questionamentos, incertezas, 

medos e suposições sobre os mais diversos temas. É ainda, uma forma de alcance do discurso 
                                                           
3 Competência crítica de leitura, escrita e letramento. 
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autônomo por permitir à criança interlocutar-se por meio das abstrações que efetiva a partir de 

seu próprio mundo interior. Logo, se em última instância a educação serve ao homem para lhe 

possibilitar o bem-estar e a liberdade, a prática lúdica se apresenta como instrumento para o 

alcance d’uma educação libertadora rumo à sociedade autônoma pela competência do ser 

pensante. Uma vez que “O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo 

ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros” (FREIRE, 1996:35).      

“CARTAS MARCADAS”: INTERDISCIPLINARIDADE E INCLUSÃO   

O lúdico “Cartas Marcadas” é um jogo de cartas que tem aplicativos com base no 

tradicional jogo de baralho e se apresenta como suporte para o propósito de alfabetização, 

letramento e desenvolvimento do raciocínio lógico. Uma das principais peculiaridades do 

lúdico “Cartas Marcadas” é sua interdisciplinaridade, pois reúne em um só jogo o Alfabeto da 

Língua Portuguesa, a Libras e o Braille, ponderando-se ainda, que por se tratar de um jogo de 

cartas, também desenvolve o raciocínio lógico, essencial para resolução de cálculos 

matemáticos, algébricos e de análise combinatória (arranjos, permutações ou combinações). 

Por conseguinte, considere-se que da mesma maneira que possibilita o raciocínio lógico, pode 

fazê-lo também com relação a outros, como o raciocínio abstrato4, por exemplo. 

Outra característica de extrema relevância do lúdico “Cartas Marcadas” é o seu caráter 

inclusivo. Pacheco, quando trata da perspectiva de atuação das escolas nesse aspecto, faz a 

seguinte observação: 

 
Uma das noções centrais da inclusão é ser aceito na comunidade social 
da escola, interagindo com os colegas e participando de atividades 
regulares. As escolas precisam construir uma política que promova 
esse pensamento em todos os níveis do funcionamento escolar. 
Encorajar a interação social, a participação e os relacionamentos é 
uma maneira de implementar essa política (PACHECO, 2007, p. 51). 

 
Pode-se afirmar que a política da qual trata Pacheco está inserida neste lúdico. Pois, 

sua aplicabilidade abre espaço para a participação em uma mesma modalidade, por conta de 

sua constituição (alfabeto da LP, Braille, Libras), de crianças surdas, ouvintes e crianças com 

alta dificuldade visual, num processo de construção e interação do conhecimento, ainda 

inédita dentro de sala de aula.  

Contudo, tratar de política em âmbito escolar, da forma como aborda Pacheco, 

compreende questões curriculares. Silva (2009:78) quando aborda o tema currículo oculto, 

assegura que as interações sociais na escola também definem o currículo, afirmando que este 

                                                           
4 Capacidade de pensar e criar coisas diferentes; romper conceitos com novas ideias.   
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“é constituído por todos os aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo 

oficial, explícito, contribuem, de forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes”, o 

que leva a crer que o lúdico em exposição além do caráter interdisciplinar e inclusivo, 

apresenta peculiaridades político-pedagógicas intrínsecas de considerável relevo à formação 

moral do indivíduo humano. 

Por outro lado, Aufauvre (1987: 54) ao fazer considerações sobre as características de 

um lúdico destinado à criança NEE ressalta 04 (quatro) “valores” que precisam ser inseridos a 

este: o valor funcional5; o valor experimental6, o valor da estruturação7 e o valor de relação8, 

observando-se que de acordo com a aplicabilidade do brinquedo esses valores podem-se 

apresentar em maior ou menor grau. Com vistas a essa relação de valores, é seguro afirmar 

que o lúdico CM compreende os 04 (quatro) componentes considerados essenciais para um 

brinquedo destinado à criança NEE, não obstante ainda, o seu conteúdo inclusivo.     

O LÚDICO “CARTAS MARCADAS” E SUA APLICABILIDADE  

O lúdico “Cartas Marcadas” é composto por 78 (setenta e oito) cartas correspondentes 

a três vezes o número de letras do alfabeto da Língua Portuguesa. As cartas contêm as letras 

na forma bastão e cursiva (coloridas) e figuras cujos nomes estão escritos – em Português, 

Braille e Libras –. Apresenta ainda, a letra correspondente (LP) em Braille na parte superior (à 

direita, minúscula e à esquerda, maiúscula) e também a correspondente (LP) em Libras na 

parte central-superior da carta.  

 Da prática do jogo    

Orienta-se que o jogo seja praticado entre 04 (quatro) participantes, ou em acordo com 

o critério do mediador, e se inicie com um dos jogadores tomando a iniciativa de embaralhar 

as cartas. Depois de embaralhadas e “partidas” em 2 (dois) montes pelo jogador subsequente, 

o primeiro (quem as embaralhou) irá distribuí-las. A movimentação do jogo pode ser em 

sentido horário ou anti-horário.  

O jogador com direito à “saída” deverá “comprar” 01 (uma) carta do monte exposto 

para tal e poderá descartá-la. Caso esta lhe sirva, terá que “descartar” uma das cartas em seu 

poder. A partir do primeiro jogador, o subsequente poderá comprar do monte exposto para tal, 

                                                           
5
 O brinquedo deve respeitar às possibilidades de aprendizagem a quem é destinado, “sua utilização não deve ser 

dificultada por miniaturizações excessivas ou acúmulo de atividades de diferentes níveis”. 
6
 Possibilita à criança experiências e descobertas que coincidem com seu nível de compreensão do mundo.  

7
 “O brinquedo concorre para a formação do “eu”, da personalidade, na dimensão de “vida anterior”. (...) deve 

facilitar a conscientização de si e a plena exploração de seus meios. 
8
 O brinquedo permite que a criança se situe melhor em relação ao mundo das pessoas, adultos e crianças, 

percebendo melhor a diversidade dos papéis e relações.     
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ou optar por resgatar a carta descartada por seu antecessor. Assim como o primeiro, descartará 

uma de suas cartas. E, assim sucessivamente para qualquer subsequente.   

Caso as cartas do monte exposto, para compra, cheguem ao final, sem um vencedor, as 

cartas descartadas deverão ser embaralhadas, novamente, para formar um novo monte para 

“compra”, dando-se continuidade ao jogo, até a “batida” de um dos participantes. Ao faltar 

apenas uma carta para qualquer dos participantes “bater”, este terá que avisar aos demais, com 

a seguinte frase: “Armado!”. O que significa que a ele falta apenas uma carta para vencer a 

partida.  

A qualquer momento do jogo um participante “armado” pode antecipar-se à sua vez. 

Entretanto, caso haja blefe, o jogador que cometeu a infração só poderá “bater”, comprando a 

carta do monte exposto à compra.   

Do jogo denominado “Dote9”  

A finalidade do jogo é formar três pares de cartas, exemplo: 2 x A; 2 x B; 2 x C, ou 

ainda a formação de uma sequência (lógico/aleatória) de 06 (seis) cartas, como exemplo: A, 

B, C, D, E, F ou ainda: N, O, P, Q, R, S. Será dado como vencedor o participante que 

primeiro formar 03 (três) pares ou uma sequência lógica de 06 (seis) cartas e, 

consequentemente, no caso de ouvinte e de surdo, demonstrar em Libras as palavras escritas 

nas cartas. Torna-se dispensável este último expediente ao vencedor com dificuldade visual, 

que, entretanto, terá de oralizar as letras e palavras escritas em Braille das cartas que o 

levaram à vitória.  

Do jogo denominado “Sinistro10”  

Consiste na formação de um grupo de cartas com as 05 (cinco) vogais – sinistro de 

vogais – e um grupo com 07 (sete) consoantes – sinistro de consoantes – em sequência. Sendo 

tais sequências divididas em 03 (três) conjuntos: o conjunto B = {b, c, d, f, g, h, j}, o conjunto 

K = {k, l, m, n, p, q, r} e o conjunto S = {s, t, v, x, y, w, z}.  

Por conta disso, cada participante jogará com 12 (doze) cartas sendo orientada a 

participação de no máximo 03 (três) jogadores, no caso de um jogo com 78 (setenta e oito) 

cartas. Podendo, ainda ser jogado em duplas no caso de um jogo com 104 (cento e quatro) 

cartas.  

O jogador com direito a saída comprará uma carta do monte destinado para tal. Tendo 

que descartar uma de suas cartas no monte formado pelo descarte, permanecendo sempre com 

12 (doze) cartas em mãos. A partir daí, seu subsequente poderá comprar – uma única carta – 

                                                           
9 Modalidade do lúdico “Cartas Marcadas” adaptada do tradicional jogo de cartas denominado “pife”. 
10

 Modalidade do lúdico “Cartas Marcadas” adaptada do tradicional jogo de cartas denominado “canastra”.  
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do monte exposto, ou resgatá-la do monte formado pelas cartas de descartes, tendo também 

que fazer seu próprio descarte. E assim, sucessivamente, para cada participante.       

O vencedor será aquele que primeiro formar um “sinistro” de vogais e um “sinistro” 

de consoantes, na ordem disposta anteriormente. Considerando-se ainda, a exemplo da 

modalidade anterior (Dote), a demonstração para ouvintes e surdos, e oralização para 

educandos com dificuldade visual. 

Obs.:  

1 – No jogo de duplas o sinistro de vogais valerá 20 pts, e o sinistro de consoantes 10 pts. 

Logo, para se chegar à vitória, a dupla terá que fazer 110 (cento e dez) pontos, o que implica: 

04 (quatro) sinistros de vogais e 3 (três) de consoantes, ou sete sinistros de consoantes e 2 

(dois) de vogais, ou ainda, qualquer outra forma que some 110 (cento e dez) pontos.    

Das práticas variantes do lúdico “Cartas Marcadas”   

Poder-se-á praticá-lo ainda, como “jogo de memória”. Neste caso, é aconselhável 

separá-las em dois grupos de vogais e de consoantes, para facilitação do jogo. Mantendo-se 

apenas 2 (duas) cartas de cada signo, para formação de pares. As cartas serão dispostas com o 

lado da figura igual para todas as cartas, voltada para cima. Com o início do jogo sendo dado 

por quem for indicado para tal.  

Orientam-se ainda, para diminuir o número de cartas e consequentemente a 

dificuldade do jogo, a retirada das consoantes k, y e w, ficando assim, o jogo com 36 (trinta e 

seis) cartas, quando consoante, ou 10 (dez) quando vogais. Vencerá ao jogo quem formar o 

maior número de pares. Considerando-se ainda, a exemplo das modalidades anteriores (Dote e 

Sinistro), a demonstração para ouvintes e surdos e oralização para educandos com dificuldade 

visual. Em acordo com o critério do (a) mediador (a) outra forma de jogar é formando-se 

palavras com 03 (três) ou 04 (quatro) letras, devendo para isso, ser determinado um número 

adequado de cartas para cada participante, como por exemplo: se o (a) professor (a) desejar 

que o jogador forme duas palavras com três letras deverá distribuir 06 (seis) cartas para cada 

um deles. Se o desejar formar duas palavras com quatro letras, deverá fazê-lo à distribuição de 

08 (oito) cartas. 

VALOR PEDAGÓGICO E O RACIOCÍNIO LÓGICO DO LÚDICO “CARTAS 

MARCADAS”  

Como instrumento de sistematização do processo pedagógico, o Lúdico “Cartas 

Marcadas” apresenta caráter lógico matemático, podendo ser demonstrado por meio de uma 

equação algébrica. Garbi (2007) quando conceitua a equação algébrica afirma que: 
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Equações Algébricas são aquelas em que a incógnita aparece apenas 
submetida às chamadas operações: soma (ou adição), subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação inteira (embora a potenciação 
inteira seja um caso particular de multiplicação de n fatores iguais, ela 
está sendo deixada em destaque por questões de clareza) e radiciação 
(GARBI, 2007, p. 4).  

 
Considerando-se a conceituação de Garbi, a expresssão que representa o Lúdico em 

exposição pode ser dada de maneira seguinte:         

 

   

Onde k é o resultado do produto entre o número de jogadores participantes do jogo 

pelo número de cartas permitidas a cada um destes; x o número de cartas componentes do 

monte para “compra”; n representa o número de cartas descartadas durante determinada 

rodada de jogo; o cardinal 78 (setenta e oito) corresponde ao número total de cartas do jogo. 

Uma situação de exercício proposto para utlização desta expressão pode ser dada da 

seguinte forma: Qual o número de cartas restantes no monte para compra, na décima rodada, 

quando em determinada partida o número de jogadores for igual a 04 (quatro), com 06 (seis) 

cartas para cada um deles? Sendo o resultado o btido da seguinte forma: 

a) Considerando-se k o produto entre o nº de jogadores e o nº de cartas. Logo: k = 6 × 4 = 24; 

b) Considerando-se n o nº de cartas componentes do monte de descartes. Neste caso, na 

décima rodada, implica dizer que haverá 40 (quarenta) cartas componentes deste monte, pois 

uma rodada significa quatro descartes;  

c) Considerando-se o elemento x (cartas restantes do monte para compra) a incógnita da 

questão. Obter-se-á: restariam 14 (quatorze) cartas no monte para compra, a partir do seguinte 

cálculo:    

k + x + n = 78             24 + x + 40 = 78             64 + x = 78             x = 78 – 64              x = 14 
 

Outra forma de raciocínio lógico, por exemplo, pode ser estabelecida da seguinte 

maneira: Descartada a carta de signo “A” por um participante de um jogo de “Dote”, qual a 

expressão para a proposição seguinte de formação de um par, ou uma sequência lógica, com a 

carta de mesmo signo “A” para esse jogador? Com a resposta sendo xA e/ou nA = 0. 

Significando dizer que xA e nA  são as cartas de signo “A” pertencentes ao monte para 

“compra” e ao monte de desacartes, respectivamente. Implicando dizer, neste caso, que a 

probabilidade seria zero, uma vez que, se o jogador descartou uma carta de valor “A”, ele não 

possui outra – desconsiderando-se aí, um jogador desatento – desse mesmo valor. Fator 

k + x + n = 78 
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determinante para se formar um par. E, ainda não teria também a carta de signo “B” e suas 

subsequentes, que lhe possibilitariam a formação de uma sequência lógica.  

Quando trata do instrumento matemático denominado proposição, Filho (2002: 11) 

apresenta a seguinte definição: “Chama-se proposição todo o conjunto de palavras ou símbolo 

que exprimem um pensamento de sentido completo”. E reitera: “As proposições transmitem 

pensamentos, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos que formamos a resepeito de 

determinados entes”.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O jogo de cartas, proibido pela Igreja Católica, classificado que fora como jogo de 

azar e, consequentemente, estigmatizado pela sociedade cristã na Idade Média (ARIÈS, 

2002:108) surge com nova performance por intermédio do lúdico “Cartas Marcadas”. Em 

consonância ao relevo que se pretende atribuir ao lúdico CM, considere-se o razoável número 

de obras e autores que defendem o uso de jogos e brincadeiras na Educação Infantil. 

Brougère, por exemplo, comenta que o valor lúdico dá mais intensidade à eficácia 

simbólica do brinquedo. E prossegue em seu comentário, afirmando que é esse valor lúdico 

que provoca a especificidade do brinquedo em relação a outros suportes culturais, como a 

televisão, o cinema e a escola. Consequentemente, a manipulação introduzida pela criança 

leva a inserir o brinquedo em outros contextos ligados à vida cotidiana, transformando ou 

anulando os significados preliminares.  

Pode-se inferir inda, que o jogo de cartas constituído sob a forma lúdica – por sua 

originalidade – transmita valores culturais, segundo afirma Brougère (2008:49). Contudo, por 

conta do raciocínio lógico e de outras formas de raciocínio que proporciona desperta também 

à crítica desses valores, como forma de “apropriação ativa11” – a qual o autor também se 

refere – como exercício contrário ao que define como “impregnação cultural12”, sendo esta 

última o resultado de todos os modelos hegemônicos de comportamentos.  

É sob esse propósito que o jogo “Cartas Marcadas” se apresenta como inédita prática 

educativa em sala de aula. Suas competências lúdica, interdisciplinar e inclusiva possibilitam 

ao educando, dentro do propósito de participação interativa, o exercício do alfabeto da Língua 

Portuguesa, do Braille e da Libras, num feito inédito no campo da educação. Numa perfeita 

interação entre a criança ouvinte, a surda e a com alta dificuldade visual.  

Mais que isso, por se tratar de um jogo de cartas, o caráter lógico matemático que 

apresenta como especificidade peculiar, possibilita ao mediador-educador a elaboração de 

                                                           
11 Processo dinâmico de inserção cultural, ao mesmo tempo, imersão em conteúdos preexistentes. 
12

 Impregnação dos conteúdos simbólicos do brinquedo. 
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outros exercícios matemáticos. Uma vez que, como instrumento de sistematização do 

processo pedagógico traz a propositiva definida pela equação: k + x + n = 78. Não sendo uma 

prática que possa chegar ao desgaste, porque além das modalidades enfatizadas (três13) neste 

artigo possui tantas quantas o mediador, queira criar. De tal maneira, sendo um processo 

múltiplo e dinâmico de exercício da educação.  

Dentre os resultados satisfatórios já apresentados por este lúdico, pode se observar 

quando de sua apresentação prática na Oficina para Alunos Surdos da Escola Estadual Astério 

de Campos da cidade de Belém do Pará. Onde, os próprios alunos da 1ª Totalidade da EJA, 

depois de trabalharem com o Lúdico CM em sala de aula, por duas semanas, puderam 

demonstrar seu aprendizado – aos demais colegas de outras turmas da escola – como o 

resultado satisfatório do exercício de apreensão do alfabeto da Língua Portuguesa, do Braille 

e da Libras, além do exercício do raciocínio lógico. Assinalando em única instância o 

processo interdisciplinar, sistema que vai ao encontro das principais demandas do letramento. 
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 Dote; Sinistro; jogo de memória. 
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Apêndice 1: Demonstração das cartas do lúdico CM 

1 – Parte frontal comum a todas as cartas do lúdico CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Demonstração das duas primeiras cartas do lúdico CM  
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Apêndice 2: Resultados já apresentados pelo lúdico CM. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


