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Resumo: Este trabalho surge a partir da questão: de que maneira os professores de 1º. e 2º. anos do Ensino Fundamental em
escolas públicas municipais de Fortaleza – CE utilizam os jogos didáticos do CEEL que compõem o material do Programa
Alfabetização na Idade Certa (PAIC)? O objetivo é descrever os usos que os professores fazem dos jogos. A pesquisa é
qualitativa, realizada com a aplicação de entrevistas. A fundamentação é baseada nos estudos de Brougère (2004) e Kishimoto
(2003), sobre a função social e significado do brinquedo, brincadeira e jogo e de Tardif (2014a; 2014b) sobre as questões
relacionadas ao trabalho e prática docentes. Os resultados parciais mostram que os professores utilizam o jogo em dias
planejados ou livres, observando as instruções ou adaptados.
Palavras-chave: Jogo. Brincadeira. Prática docente.
 
Resumen: Este trabajo surge por medio de la pregunta: ¿de que manera los profesores del 1º. e 2º. años de la educación
primaria en las escuelas públicas municipales de Fortaleza – CE utilizan los juegos didácticos del CEEL que componen el
material del Programa Alfabetización en la Edad Cierta (PAIC)? El objetivo es enumerar los empleos que los profesores hacen
de los juegos. La pesquisa es cualitativa, se lleva a cabo con la aplicación de entrevistas. La justificación se basa en ensayos
de Brougère (2004) y Kishimoto (2003), respecta la función social y significado del jugueteo, juguete y juego y de Tardif (2014a;
2014b) respecta las cuestiones que hacen relación con el trabajo e práctica docentes. Los resultados parciales mostran que los
profesores utilizan el juego en días planeados o libres, siguiendo las instrucciones o adaptados.
Palabras-clave: Juego. Jugueteo. Práctica docente.
 

Introdução
Ao longo de anos, a escola vivenciou intenso processo de transformação em seus paradigmas. Os conceitos de escola, ensino,
método, currículo, avaliação e gestão, entre tantos outros aspectos que compõem o universo escolar, passaram por alterações
políticas e ideológicas relevantes que se refletem no atual cenário educacional, na perspectiva que se tem da escola, do seu
papel e de todos os atores inscritos em seu contexto, bem como no processo de ensino e aprendizagem. (FREIRE, 1996).
A aprendizagem da leitura e da escrita se modificou com o passar do tempo passando de métodos antigos e tradicionais até o
construtivismo, entre outras alterações. Nesse percurso, alfabetização e letramento se tornaram palavras-chave entre
professores alfabetizadores contemporâneos, cujo desafio é o de trabalhar com crianças em fase de aquisição da leitura e da
escrita e obter êxito. Assim sendo, apesar de todas as dificuldades estruturais, financeiras, familiares, de aprendizagem, entre
outros entraves que os professores são obrigados a enfrentar, deles são cobrados pelos gestores públicos resultados no
mínimo satisfatórios, quando se trata da aquisição da leitura e da escrita, bem como é esperada pelos pais a aprovação de
todas as crianças, o que, consequentemente, configurar-se-á na elevação de índices educacionais em gráficos que, muitas
vezes, estão plenamente dissociados da realidade das escolas.
Talvez pelo fato de essas dificuldades enfrentadas pela escola no processo de alfabetização de crianças serem tão gritantes, o
governo do Ceará, junto ao Ministério da Educação (MEC), iniciou em 2003 um processo de melhoramento da educação,
oferecendo aos professores novos cursos e métodos de ensino. Estes métodos deveriam ser desenvolvidos com o objetivo de
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alfabetizar todas as crianças e foram elaborados com base em estudos sobre alfabetização e letramento considerados
modernos na época.
É nesse cenário, então, que surge em Fortaleza, capital do estado do Ceará, o Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC),
fundamentado nos estudos sobre a psicogênese da língua escrita (FERREIRO; TEBEROSKI, 1986), sobre o letramento
(SOARES, 2003), entre outros.
Esse programa ou proposta logo foram levados para todos os municípios do Ceará visando “alfabetizar todas as crianças da
rede pública de ensino nos primeiros anos de escolaridade”. (CEARÁ, 2012. p. 10). Nesse sentido, “o PAIC teve como alvo
principal dar suporte para que os municípios elevassem, de forma autônoma, a qualidade do ensino nas séries iniciais,
cumprindo assim a função básica da escola – ensinar a ler e a escrever.” (CEARÁ, 2012. p. 9). Entretanto, não podemos
desconsiderar a figura do professor esquecendo sua importante contribuição nesse processo de construção do conhecimento
através da alfabetização, letramento, em suma, do ensino e da aprendizagem.
Atrelada a essa compreensão, os autores do PAIC parecem considerar que a ludicidade na prática de ensino, em especial para
o processo de alfabetização, é também um importante aspecto a ser levado em conta no contexto da sala de aula. Por este
motivo, o aspecto lúdico está inserido não apenas como um elemento incidental entre as atividades que visam alfabetizar as
crianças, mas também se constitui como um dos conceitos norteadores do programa. Pensando desta forma, direcionamos o
nosso olhar, de modo mais focado, para o material lúdico que acompanha a proposta do PAIC e que se concretiza mais
especificamente nos jogos didáticos desenvolvidos pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL).
Esses jogos se constituem em um material de apoio destinado ao uso em sala de aula pelos professores de 1º. e 2º. anos do
ensino fundamental. Porém, o que temos percebido em nossa experiência profissional é que o material se mostra pouco
explorado e difundido entre os professores, especialmente no que concerne ao seu uso, pois tem sido insuficiente a oferta de
iniciativas e oportunidades de estudos formativos acerca de suas potencialidades pedagógicas.
A fim de melhor sistematizar as ideias contidas na problemática esboçada acima, buscamos embasamento sobre o assunto em
contribuições teóricas de autores que versam sobre a função social e significado do brinquedo, da brincadeira e do jogo
(BROUGÈRE, 2004; KISHIMOTO, 2003), bem como de pesquisadores que tratam da autonomia, da experiência e da prática
docentes (TARDIF, 2014; THERRIEN, 2007).
O jogo e a sua associação com a atividade escolar
Antigamente, a escola era vista como o lugar aonde os alunos iam somente para aprender habilidades como ler e escrever.
Hoje já se percebe a escola como um lugar onde a criança é cuidada e têm atendidas as suas necessidades de dimensão
afetiva, aspectos biológicos do corpo, de saúde e alimentação ao mesmo tempo em que é educada. Essas dimensões e a
importância delas estão contempladas pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998. p. 24).
Outro avanço a ser citado é o lugar da brincadeira na escola e seu papel promotor de desenvolvimento e socialização. (COSTA,
2012). Bem sabemos que isto se deve ao ponto de vista pedagógico da brincadeira.
Nesse contexto, a valorização dos jogos e brincadeiras na escola, seja coibido, refuncionalizado ou utilizado para fins didáticos
e/ou pedagógicos vem crescendo consideravelmente. Entretanto, não podemos desconsiderar o caráter assimétrico existente
na relação entre professor e aluno, hierarquizados em um enquadramento pedagógico e relação de poder, diferente do que se
percebe na relação entre parceiros de brincadeiras onde há manifesta uma simetria que pressupõe igualdade, com papeis
instáveis e permutáveis. (COSTA, 2012)
Esta hierarquia se dá pela função de cada um e o papel que ocupam nesse processo. Por mais que entendamos a construção
do conhecimento como uma relação de interação pela qual todos saem ganhando e aprendem algo por meio da troca, mas o
professor continua sendo o detentor do conhecimento, portanto, aquele que ensina, e o aluno, por sua vez, é aquele que
aprende. Assim está definido cada papel, o de professor e o de aluno dentro deste ambiente escolar que hoje assume nova
configuração.
Nesse sentido, “essa via de mão dupla onde transita o lúdico em direção à escola e a escola em direção ao lúdico, implica
mudanças tanto da escola quanto da cultura lúdica, assim como da forma de conceber a infância,” (COSTA, 2012, p. 16) pois
nesse processo híbrido pelo qual se fundem o lúdico e o didático a criança brinca à medida que aprende, e aprende brincando.
Dessa forma, se desenvolve interagindo entre seus pares e fazendo o que gosta, brincando. Essa compreensão da brincadeira
leva-nos a perceber a função dos jogos didáticos utilizados em sala de aula e suas contribuições para o aprendizado através do
lúdico.
Sob diferentes perspectivas o ato de brincar traz contribuições relevantes para o desenvolvimento da criança. Do ponto de vista
sociológico o brincar assume papel de produtor de cultura. Brougère (2004a, p. 50-51), traz reflexões sobre o que chama de
cultura lúdica e a conceitua como “uma estrutura complexa e hierarquizada, constituída (...) de brincadeiras conhecidas e
disponíveis, de costumes lúdicos, de brincadeiras individuais, tradicionais ou universais (...) e geracionais (...)”.
A brincadeira, assim como os brinquedos e jogos estão inseridos em um contexto que produz e reproduz a cultura de povos
demarcando épocas e influenciando gerações. Podemos pensar em brincadeiras folclóricas, de roda, tipos de bonecos e
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bonecas e jogos os mais diversos, desde os de encaixe até os eletrônicos. Todos esses objetos são elementos de cultura que
transmitem informações e reproduzem traços daquela época e sociedade. Nessa relação entre jogo e cultura os brinquedos
fornecem novos conteúdos e esquemas os quais contribuem para a modificação da cultura lúdica.
Brougère conceitua brincadeira, brinquedo e jogo nos esclarecendo sobre as principais funções e destacando as diferenças
mais relevantes entre os três termos. Trazendo-nos, sobretudo “uma nova visão da relação entre jogo e educação”
(BROUGÈRE, 2002. p. 7) transformando as práticas lúdicas infantis, ou parte delas.
Dessa forma a atividade de brincar é percebida como dissociada de qualquer obrigação, função real e possui caráter não-sério,
subvertendo a realidade. A criança aqui é protagonista da ação lúdica e tem liberdade para fazer escolhas, negociar e atuar de
acordo com suas motivações e interesses que surjam. O objeto manipulado na ação, o brinquedo, por sua vez, tem significado
e função.   
Ao afirmar que, o brinquedo é “(...) marcado de fato, pelo domínio do valor simbólico” (2004, p.11), Brougère (2004, p. 13) o
descreve como “(...) objeto que a criança manipula livremente, sem estar condicionado às regras ou a princípios de utilização
de outra natureza. (...) Distinto e específico, com imagem projetada em três dimensões, cuja função (...) é a brincadeira.”.
Semelhante à liberdade que detém na brincadeira, a criança utiliza o objeto que brinca de acordo com sua vontade e interesse
que lhe desperta, podendo adotá-lo pelo tempo em que lhe suscitar interesse ou descartá-lo quando o brinquedo não lhe for
mais um objeto desejado. Uma vez que a atividade com o brinquedo e, portanto, a brincadeira não apresenta mais caráter livre,
assumindo regras passa a ser denominado jogo.
Pensar o jogo e sua função para a criança e para o adulto é interessante para se compreender que tradicionalmente ou
socialmente o mesmo assume papel diferente dependendo da faixa etária. Para o adulto será “o brinquedo” que lhe
proporcionará diversão e entretenimento. Já para a criança lhe permitirá a ação da brincadeira, contudo condicionada a regras.
O jogo e sua função lúdica ainda que com regras é um ponto importante considerado neste trabalho que aborda o uso dos
jogos didáticos em sala de aula, o jogo educativo.
Todavia, Brougère nos adverte de que não devemos nos enganar, pois o que torna o jogo educativo “é o olhar que analisa
diferentemente a atividade da criança, com novas noções e novos valores,” e não simplesmente o jogo por si só. (BROUGÈRE,
2002. p. 6). Para o autor, “o jogo não é uma atividade ou uma situação educativa, mas ele pode gerar uma experiência que
tenha efeitos educativos”. (2002, p. 14). Os jogos analisados nesta pesquisa, os jogos didáticos do CEEL, de igual modo não
deixam de ser brinquedos, mas o olhar do professor que estabelece objetivos e analisa a ação da criança e seu aprendizado
enquanto brinca é que proporciona experiências com efeitos educativos, que no caso do PAIC é a alfabetização de crianças.
Nessa relação entre jogo e educação percebemos que há uma convergência entre as tendências inovadoras em educação que
dão importância à iniciativa e à atividade do aluno, em contraposição com a educação tradicional com o professor no centro do
processo. (BROUGÈRE, 2002). À luz da perspectiva de Brougère (2002, p. 16), o que caracteriza o jogo não se restringe a uma
vocação particular para a educação, porém “uma riqueza potencial de conteúdos culturais e de processos de construção, de
transformação” destes. “Como todo lazer, ele pode aparecer como uma situação complexa do ponto de vista cultural (...).”
Quando refletimos sobre jogo, nossa mente pensa em muitas coisas, tais como jogo de cartas, de xadrez e tabuleiros em geral,
jogos do esporte como futebol, vôlei, basquete, entre outros. É possível pensarmos ainda em jogo de faz-de-conta ou dos
conhecidos jogos de azar. As situações e circunstâncias que são atravessados pela palavra jogo são tão múltiplas que se
naturalizou usarmos esse substantivo “jogo” e o seu correlacionado verbo “jogar” com sentidos tão diferentes para dizer tantas
coisas. Assim, os evocados termos são utilizados e vivenciados nos seus mais variados aspectos por adultos e crianças.
Nesse panorama, Kishimoto (1999) destaca a importância do jogo para a criança, diferindo e caracterizando os termos “jogo”,
“brinquedo” e “brincadeira”, comumente empregados de modo tão indistinto no Brasil.
Para KISHIMOTO (1999) o jogo se caracteriza por um conjunto de regras e estrutura sequencial que o classifica, por exemplo,
em xadrez que é diferente da dama ou do loto, embora todos sejam jogos de tabuleiro. É a definição das regras que fará do
baralho (objeto ou suporte) um jogo de tranca, buraco ou outro. As estruturas sequenciais de regras e o exercício delas
oferecem as várias possibilidades de brincar com este jogo. Kishimoto ainda destaca o jogo enquanto objeto feito de vários
materiais como madeira, plástico, metal, papelão, espuma, tecido etc, promotor da atividade lúdica. Esta última consideração
adéqua-se também ao brinquedo, que por sua vez, se diferencia apenas pela ausência de regras e caráter livre, não-sério.
A brincadeira, por sua vez, “é a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica.
Pode-se dizer que é o lúdico em ação”. (KISHIMOTO, 1999, p. 21). A brincadeira é inerente à infância e merece destaque nesta
pesquisa, pois se constitui o canal por onde a criança se desenvolve, interage, e aprende enquanto brinca. Considerar a
importância da brincadeira, assim como do brinquedo e do jogo, termos tão intimamente relacionados a ponto de confundir-se e
promotores da ação lúdica, é fundamental para o trabalho com jogos de alfabetização, pois apesar de ser um momento sério de
ensino para o docente, para a criança é um momento lúdico, ainda que ela brinque com letras e palavras, que tenha regras e
esteja sob o olhar atento do professor. O uso de jogos em sala de aula envolve a brincadeira, os materiais e jogos de regras
discutidos à luz de Kishimoto. Mas reitero que os jogos pelos quais me refiro ao falar do trabalho em sala de aula são jogos
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didáticos.
Kishimoto também traz a contextualização histórica e esclarecimentos sobre o termo jogo educativo ou didático, que segundo
ela é “mistura de jogo e de ensino.” (2003, p. 18). É esse casamento que estamos caracterizando em nossa pesquisa, dizendo
como acontece esta díade nas salas de alfabetização da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), através do trabalho realizado
pelos professores com as crianças utilizando os jogos didáticos do CEEL adotados pelo PAIC como suporte ou “recurso que
ensina”. “Entendido como recurso que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa. (...) O uso do brinquedo/ jogo educativo
com fins pedagógicos remete-nos para a relevância desse instrumento para situações de ensino-aprendizagem e de
desenvolvimento infantil”. (1999. p. 36,37)
Nossa pesquisa descreve com base nos relatos dos professores de 1º. e 2º. anos do ensino fundamental, alfabetizadores
pesquisados, os momentos de situações de aprendizagem, desenvolvimento e construção do conhecimento através do lúdico.
Além da ludicidade, das interações sociais, entre outros termos relevantes para o desenvolvimento, alfabetização e letramento
são palavras-chave para compreendermos o exercício docente entre os professores contemporâneos.
O Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC)
Atualmente, a rede pública trabalha com o Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), uma proposta que surgiu a partir de
um trabalho desenvolvido pelo Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar, criado em 2004, pela Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, com algumas parcerias e que em 2007 tornou-se uma política pública por meio do Governo do
Estado do Ceará.
Assim, através do PAIC, o Governo do Estado vem se comprometendo com os municípios, oferecendo, dentre outras ações,
apoio à gestão municipal, formação continuada para os professores, livros de literatura infantil para as salas de aula, e material
didático em geral para professores e alunos.
O material do PAIC é composto por: proposta didática para os professores; caderno de atividades para os alunos; conjuntos de
cartelas e fichas de palavras e sílabas; livro de leitura; cartazes para expor na sala de aula; livros de contação de histórias e
uma caixa contendo dez jogos do CEEL.
Esse material é lúdico enquanto oferece à criança a possibilidade da brincadeira e didático por permitir ao professor que
estabeleça objetivos para trabalhar com seus alunos a fim de que aprendam algum conteúdo enquanto brincam, contudo, em
virtude de ele estar voltado para índices e resultados, é preciso ter cuidado para que o destino dado ao material do Programa
não esteja limitado apenas ao pedagógico e os jogos didáticos se restrinjam ao que Kishimoto (2003, p. 18) chama em seu livro
de “jogo controlado como suporte da ação docente.” Ao fazer essa consideração não critico a dimensão pedagógica do jogo na
escola e percebo a importância dos objetivos do professor a fim de que o aluno aprenda algum conteúdo embutido no jogo por
hora trabalhado e brincado pelo aluno. O que quero atentar é para o cuidado que se deve ter para que o jogo não seja usado
apenas como mais uma tarefa que tira a espontaneidade do aluno brincante, coibindo ou refuncionalizando a atividade
lúdico-pedagógica.
Então, pensamos que é necessário aliar alfabetização e ludicidade, entendendo que é possível o lúdico estar presente em sala
de aula, sendo a brincadeira promotora de um desenvolvimento mais amplo, sem que o professor, no entanto, não esteja o
tempo todo no controle da ação e/ou direcionando a atividade. Por isso, nossa pesquisa analisa os usos que os alfabetizadores
fazem dos jogos didáticos do PAIC aliando lúdico e pedagógico na percepção de que a intencionalidade pedagógica é
subjacente a qualquer ação que um professor desenvolva em seu trabalho com a ludicidade, buscando compreender a postura
desse docente em sua prática com os jogos do CEEL, considerando, sobretudo, que a postura do professor é resultado de um
processo histórico quanto ao seu papel e o que culturalmente se considera a respeito de sua função em sala de aula e os
saberes presentes em sua prática docente.
O professor, seus saberes e a gestão pedagógica da matéria
Todos somos cônscios na compreensão de que a prática docente está permeada de significados que são muito peculiares a
cada educador no “chão da sala de aula”. (THERRIEN, 2007). Mesmo assim, falar sobre a prática e os saberes docentes
constitui tarefa difícil e requer de nós reflexão.
Pensar a relação existente entre professores e saberes leva-nos ao exercício de refletir sobre nós mesmos. Através deste
trabalho temos a oportunidade de fazê-lo, considerando e definindo “os diferentes saberes presentes na prática docente bem
como as relações estabelecidas entre eles e os professores.” (TARDIF, 2014. p. 32). Esse saber plural a que se refere o autor
são saberes institucionalizados, técnicos, científicos, teóricos, pedagógicos, mas também práticos, que brota da experiência, do
dia-a-dia da sala de aula, os quais lhe fazem ser o docente que é e lhe confere uma personalidade profissional através das
relações que estabelece com esses saberes.
Considerando tudo isso, podemos dizer que a relação com os jogos, bem como a utilização dada ao material didático usado
como suporte de apoio ao PAIC, os jogos do CEEL, é muito peculiar à práxis de cada professor. Pois sabemos que o docente é
um profissional de saber plural, que tem sua prática permeada de saberes que o construiu como profissional ao longo de sua
história de vida e carreira e, portanto tem a sua “consciência prática” do que faz e porque faz. O professor faz o que acredita e
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tem como base seus saberes experienciais. Conhecedor de várias teorias, tendo provado de diversos métodos ao longo de sua
prática de sala de aula e trabalhando com o atual Programa de Alfabetização de crianças, o alfabetizador tem seus “macetes”
para ensinar a ler e escrever e desempenha sua função baseado em suas convicções. Sabendo disso, devemos nos despir de
qualquer ideia preconcebida ou moralizante em relação à prática docente quando da nossa ida à campo, buscando
compreender os usos que esse professor faz dos jogos didáticos do CEEL adotados pelo PAIC e porque assim o faz, também
se adapta esse uso dos jogos e o porquê.
A pesquisa com os professores do PAIC
O trabalho de pesquisa, através de uma abordagem qualitativa, está sendo realizado com aplicação de entrevistas a serem
respondidas por doze (12) professoras alfabetizadoras de 1º. e 2º. anos do ensino fundamental em seis escolas públicas da
Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), uma em cada distrito de um total de seis em que é dividido administrativamente o
município. Os seus nomes não serão divulgados, apenas o perfil a fim de que sejam protegidas suas identidades. Os sujeitos
assinaram um termo de livre esclarecimento, consentindo a apresentação dos resultados, por hora parciais, que serão expostos
a partir desse momento.
Em cada escola, selecionamos uma sala de aula de 1º. ano e outra turma de 2º. ano, nelas estamos observando se os
docentes utilizam os jogos didáticos do CEEL em suas atividades do PAIC e como o fazem.
As perguntas das entrevistas, algumas de natureza subjetiva, foram pensadas para que as professoras alfabetizadoras
compartilhem com a pesquisadora seus pontos de vista sobre a realidade do trabalho feito com os jogos do CEEL adotados
pelo PAIC na sala de aula e reflitam sua prática pedagógica. As entrevistas estão sendo analisadas na íntegra, com cada
resposta analisada isoladamente. No entanto, para este trabalho, centramos nosso olhar apenas para as questões mais
subjetivas, nas quais as professoras falam sobre o uso que fazem dos jogos didáticos, como e porque o fazem.
Resultados e Discussão
Os resultados iniciais apontam que as professoras utilizam os jogos do CEEL entre as crianças em momentos como a
sexta-feira e/ou em intervalos entre o final de atividades para que não fiquem ociosas enquanto esperam pelas outras, seja em
horários e dias planejados ou livres a escolha de cada alfabetizador atendendo a necessidade de sua turma.
As atividades realizadas com os jogos geralmente estão de acordo com as instruções do mesmo, não se restringindo, contudo,
a esta única ação, mas sofrendo adaptações, por exemplo, sendo utilizado como material de apoio para determinado conteúdo
ou tendo algumas peças de jogo usadas para enriquecer determinada aula.
Ressaltamos que os resultados a priori encontrados são amostras iniciais de uma pesquisa em andamento e que, no entanto,
esperamos estar ainda assim contribuindo para os estudos concernentes à alfabetização, ao letramento, ao uso de jogos
didáticos e à prática docente.
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