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A CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS PARA O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Ana Carolina Barreto da Costa1
Ivanna Gessica de Souza Rocha 2
Hugo Félix3
Neferson Barbosa4

Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar como os jogos auxiliam no trabalho com
a alfabetização dos educandos, perceber como os professores trabalham com os jogos na
sala de aula e compreender como os jogos podem favorecer o processo de alfabetização
dos estudantes. O processo de alfabetização é um desafio para os professores, devido as
dificuldades em encontrar uma metodologia adequada no processo de ensinoaprendizagem. De natureza bibliografica, constitui-se em em uma pesquisa desenvolvida
de livros, artigos no portal do Capes e SciELO dos últimos 5 anos. Os jogos são grandes
aliados durante o processo de alfabetização, uma vez que, o lúdico torna-se um facilitador
neste processo. O recurso pedagógico é um excelente e grande aliado dos professores
durante o processo de Alfabetização. Como resultados, compreendemos como os jogos
podem contribuir de forma positiva no desenvolvimento geral da criança, inclusive, em sua
motricidade fina, psicomotor, imaginação e criatividade. O lúdico é um método utilizado no
processo de compreensão e evolução no ambiente escolar que demonstra um avanço na
escrita e leitura com uma maior naturalidade. É possível destacar que quando os conteúdos
ministrados são aplicados através de jogos e brincadeiras rotineiramente se apresentam
no cotidiano dos alunos.

Palavras-chaves: Processo de alfabetização.Lúdico.Jogos.
1 INTRODUÇÃO
O direito de toda criança e adolescente em relação a educação está assegurado
na Constituição Federal (CF) da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 205. A
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educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
A LDB afirma que:
Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem com
finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade,
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando
a ação da família e da comunidade.
Art. 30 A educação infantil será oferecida em: I – creches ou entidades
equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II – pré-escolas para
crianças de quatro a seis anos de idade.
Art. 31 Na educação infantil a avaliação fará – se – á mediante
acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem o objetivo de
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.

Sendo assim, a educação infantil está assegurada constitucionalmente, pois, é a
primeira etapa da educação básica e sua finalidade é desenvolver a criança até os 6 anos
de idade. Esta fase é de grande importância, pois é o inicio de uma trajetória onde a criança
começa a se estruturar e interagir com o mundo, ou seja, uma vez estimulado a criança
corresponde de forma positiva.
Desta forma, os métodos educacionaisdevem ser planejados, pensados e
discutidos. Contudo, quando se fala de alfabetização, os educadores necessitam encontrar
uma metodologia que possibilite resultados positivos, considerando técnicas e métodos de
aprendizagem. A alfabetização, é um processo fundamental no decorrer da vida escolar, já
que é a partir disso que o indivíduo se prepara para enfrentar tanto a sociedade como seguir
adiante com seus estudos. Para Oliveira (2002, p. 25) "alfabetizar significa saber identificar
sons e letras, ler o que está escrito, escrever o que foi lido ou falado e compreender o
sentido do que foi lido e escrito"
Percebe-se que alfabetização é um processo indispensável na vida do ser
humano, e por que não aprender a ler e escrever através de jogos e brincadeira?
Conforme Negrine (1994, p.19):
As contribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento integral indicam
que elas contribuem poderosamente no desenvolvimento 3 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 a que constitui a energia necessária para a progressão psíquica,
moral, intelectual e motriz da criança.

Os jogos podem auxiliar no trabalho com alfabetização dos educandos. A
educação infantil é a primeira etapa da educação básica e sua finalidade é desenvolver a
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criança até os 6 anos de idade. Esta etapa é fundamental, visto que, através do lúdico a
criança demostra um interrese maior por atividades que não sejam de seu interesse.
A inclusão dos jogos e brincadeiras com as crianças não é uma tarefa fácil, porém
necessária, haja vista que, neste processo, a criança recebe informações e as assimilam.
Desta forma, buscaremos com esta pesquisa identificar como os jogos colaboram no
processo de desenvolvimento da linguagem escrita das crianças.

1 DELINEAMENTO METODOLÓGICO
A pesquisa presente foi baseado em cunho bibliográfico. De acordo com Gil
(2002, p.44),” [...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos”.
Como fonte de coleta e critérios de inclusão, pesquisamos nas seguintes bases de dados
como: artigos que se encontram no portal da Capes, SciELO e livros. A escolha das fontes foram de
extrema importancia para o enriquecimento deste projeto. no qual, foi a melhor alternativa diante

do atual cenário de pandemia. Os dados coletados foram de estudo relacionadas de modo a
demonstrar o resultado da pesquisa.
Por conseguinte, como critério serão excluídos artigos que tratem de outras
temáticas, que não estejam em língua portuguesa, que tenham mais de cinco anos, que
estejam incompletos e que possuam falhas metodológicas.
Diante da metodologia proposta, percebe-se que o trabalho poderia ter sido realizado
com uma pesquisa mais ampla na bibliografia e no campo externo para analisar os aspectos
de opinião pública que traria para a pesquisa uma maior visibilidade quantitativa. Contudo, a
limitação de tempo e a pandemia, só foi possível analisar através de material didáticos e
digital.

3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Educação infantil no Brasil
O percurso da educação infantil foi bem difícil e lento, isso porque, não tinham a
percepção de que as crianças necessitavam de uma atenção maior em seus primeiros anos
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de vida. A educação pública no Brasil, só passou a existir a partir do século XX ainda com
bastante dificuldades, uma vez que, não existia profissionais qualificados.
As creches surgiram na Europa e Estados Unidos no século XIX, chegando ao
Brasil no início do século XX. Foram criadas pelas leis trabalhistas com o intuito apenas
capitalista sem a função de educar KUHLMANN JR., M., (1998). Essa situação, só veio
melhorar a partir da constituição de 1988 onde foi garantidodireitos as crianças no sistema
educacional.
KUHLMANN JR., M., (1998). Froebel criou o Jardim de infância na Alemanha
que atendia crianças pobres de 3 a 7 anos. Sua teoria pretendia desenvolver essas crianças
através dos jogos, brincadeiras e cuidado. As professoras eram vistas como uma segunda
mãe que necessitava se aliar a família para o melhor desenvolvimento e crescimento da
criança. No Brasil, o primeiro jardim de infância foi criado em 1875 no Rio de Janeiro, no
colégio Menezes Vieira.
Hoje a educação infantil tem a vertente de cuidar, educar e desenvolver as
crianças até 6 anos de idade, uma vez que, a primeira etapa da educação básica é um
direito humano e social para todas as crianças a partir de quatro anos. Vale ressaltar, que
crianças de zero a três anos também podem ser matriculadas nas creches. Está é a etapa
de grande importância na vida da criança, no qual, a mesma passa a ter um convívio fora
de seu habitar familiar.
De acordo com a Constituição Federal (1988) Art. 205.:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.

A educação infantil é fundamental para o processo de desenvolvimento humano
e social. Ela assiste a criança que tem uma forma de evoluir cognitiva levando a arte, cultura
e ciência en tend endo a sua realidade na escola. Cada criança tem consigo um
conhecimento básico, uma história e sua linguagem que nos faz entender todo o caminhar
da criança na infância e que passa a ter um forte papel na educação infantil.
Saber ler e escrever possibilita o sujeito do seu próprio conhecimento, pois
sabendo ler, ele se torna capaz de atuar sobre o acervo de conhecimento
acumulado pela humanidade através da escrita e, desse modo, produzir, ele
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também, um conhecimento (Barbosa, 2013, p.19).

Compreende-se que a educação infantil é a base para o desenvolvimento da
criança integralmente, onde eles se descobrem no processo humano e de convívio social,
tendo o conceito para a sua vida. O educador precisa estabelecer um contato máximo com a
escrita, ainda que, a criança não tenha conhecimento podendo assim despertar o interesse
pela leitura. A família e a comunidade também fazem parte de todo o processo de evolução,
que ressalta o cuidado de educar e cuidar, que por sinal, atualmente é um dos maiores
desafios da educação infantil.

3.2 Jogos: Surgimento e história
Os jogos, com o passar dos anos vem ganhando espaço na rede de ensino.
Geralmente, a utilização deste recurso é para que a aula não caia em uma rotina. Os
professorem utilizam os jogos estrategicamente, tornando a aula lúdica, estimulando o aluno
ao raciocínio, a lógica e trazendo uma autoconfiança para o enfrentamento de desafios que
poderá encontrar no seu dia a dia.
Ao analisar a história dos jogos compreende-se que desde as marcas
arqueológicas e pinturas rupestres comprova-se que os jogos já existiam, aliás, na
antiguidade os gregos romanos já utilizavam dos jogos. (SOUZA,2005).
Na Grécia Antiga, já era possível identificar a importância das atividades lúdicas
durante o processo de desenvolvimento da criança. Apesar dos jogos terem sido inseridos
em séculos seguintes, desde da antiguidade, havia quem enxergasseo método dos jogos e
brincadeiras como um aliado no processo de desenvolvimento intelectual da criança.
Os jogos entre os Romanos, Egípcios e Maias eram uma troca de conhecimentos
passados de geração para geração. Os romanos aparecem com a finalidade de preparo físico,
formando soldados, cidadãos disciplinados e admiradores.

De acordo com Aranha (1996, p. 52):
Sob a orientação do pedócriba (instrutor físico), é iniciado em corrida, salto,
lançamento de disco, de dardo e em luta, as cinco modalidades do pentatlo,
competição famosa de jogos. Aprende assim a fortalecer o corpo e a exercer
o domínio sobre si próprio, já que a educação física nuca se reduz à mera
destreza corporal, mas vem acompanhada pela orientação moral e estética.
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Deste modo, compreende-se que a Grécia não visava os jogos apenas com o
intuito do desenvolvimento corporal, e sim, o auxílio no processo de formação, crescimento
moral de crianças e jovens.
Com o surgimento do Cristianismo o jogo foi deixado de lado, uma vez que,
pregava uma conduta disciplinar, no qual, o o jogo passou a ser visto como uma ofensa.
Segundo Kishimoto (1996), foi apenas no século XVI, através dos humanistas que
os jogos voltaram a ganhar espaço na educação infantil, desenvolvendo novas propostas de
atividades didática. Podemos ressaltar Rabelais, Rousseau, Froebel, Dewey, Decroly,

Comênio, Piaget, Vygotsky e Wallon como grande influenciadores dos jogos no processo de
alfabetização na educação infatil.
Ainda no século XV Rabelais (1494 – 1553) defendia que durante o processo de
aprendizagem da criança, por mais simples que o jogo fosse, seria de grande contribuição
para o ensino da matemática como aritmética e geometria (SANT’ANNA; NASCIMENTO,
2011). Porém, Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) defendia que durante o processo
aprendizagem a criança teria total liberdade e prazerosa ao mesmo tempo. Por outro lado
(FONSECA, 2010) Pestalozzi (1746 – 1827) Afirmava que: “os jogos é um elemento
enriquecedor para ser trabalhado com atribuições nas responsabilidades e normas de
cooperação”.
Para KISCHIMOTO (2007, p. 103) Froebel acredita que : “Assim, os jardins de
infância froebelianos incluem jogos nos quais se permite às crianças uma livre exploração,
oferecendo apenas o suporte material e jogos orientados nos quais há clara cobrança de
conteúdos a adquirir”. Decroly (1871 - 1932) foi um grande idealizador de elementos para o
desenvolvimento da motricidade, percepção e raciocínio para crianças com deficiências.
Aranha (1996, p. 145) afirma que segundo Decroly,
As unidades de globalização, a que ele chama de “centros de interesse”,
devem ser determinadas de acordo com as necessidades primordiais da
criança _ alimentação, respiração, asseio, proteção contra as intempéries e os
perigos, jogo e trabalho – em toas as atividades, em todas as matérias, devem
girar em torno de tais centros.

Segundo Oliveira (2002, p. 64) o pesquisador Comênio (1592-1670) acreditava que:
A exploração do mundo no brincar era vista como uma forma de educação
pelos sentidos. Daí sua defesa de uma programação bem elaborada, com bons
recursos materiais, racionalização do tempo e do espaço escolar.

Dewey (1859 – 1952) acreditava na espontaneidade da criança através dos jogos
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e que a aprendizagem deveria ser feta genuinamente e partir de seus interesses. Maria
Montessori (1870 – 1952) teve grande contribuições os jogos sensoriais. Para Oliveira (2002,
p. 74), A médica “letras móveis, letras recortadas em cartões lixa, contadores e diversos
outros instrumentos para levar a criança a aprender de forma lúdica e prazerosa.”
Foi no século XX que surgiu outros grandes pesquisadores como Vygotsky e
Piaget. Vygotsky (1896 – 1934) acreditava que os jogos e brincadeiras era decorrência das
influencias de seu meio social. Segundo Vygotsky, apud Araguaia (2013, p. 1), “O jogo da
criança não é uma recordação simples do vivido, mas a transformação criadora das
impressões para a formação de uma nova realidade que responda às exigências e inclinações
dela mesma” Piaget (1896 – 1980) tinha a percepção que os jogos contribuíam no processo
de desenvolvimento intelectual da criança, ou seja, na proporção que a criança cresce os
jogos tornam-se mais atrativos e vão se modificando e se adaptando de acordo com a
necessidade.
Henri Wallon (1879 – 1962) criou o Projeto Langevin-Wallon, com o objetivo de
construir uma sociedade mais justa. Acreditava que o desenvolvimento era através de
construção, dividido em 5 estágios: estágio impulsivo-emocional, estágio sensório-motor,
estágio do personalismo, estágio categorial, estágio da adolescência
“A educação lúdica esteve em todas as épocas, povos, contextos de inúmeros
pesquisadores, formando, hoje, uma vasta rede de conhecimentos ao só no
campo da educação, da psicologia, fisiologia, como as demais áreas do
conhecimento”. (Kisimoto, 2005; p.31)

Portanto, ao constatar os conceitos de jogos percebe-se que com o passar do
tempo esses conceitos foram mudando de acordo com sua necessidade, onde teve a
contribuição de grandes pesquisadores citados acima.
Logo, o jogo não é apenas uma atividade pedagógica a ser implantada no
planejamento escolar. O jogo demostra resultados positivos comprovando que o lúdico
contribui de forma significativa no desenvolvimento da criança em uma atividade pedagógica.
Os brinquedos e jogos nem sempre tiveram a mesma relevância. Com a nova imagem da
criança na sociedade é que os jogos passaram a ter importância no meio educativo.
3.3 Jogos educativos: conceituação
Os “jogos" educacionais são aqueles elaborados para fins educativos
especificamente para ensinar determinados assuntos, visando o desenvolvimento e o
entendimento da criança sobre um evento tanto histórico ou cultural.
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Não se deve confundir situações nas quais se objetiva determinadas
aprendizagens relativas a conceitos, procedimentos ou atitudes explicativas
com aquelas nas quais os conhecimentos são experimentados de uma
maneira espontânea e destituída de objetivos imediatos pelas crianças. Pode‐
se, entretanto, utilizar os jogos, especialmente àqueles que possuem regras,
como atividades didáticas. É preciso, porém, que o professor tenha
consciência de que as crianças não estão brincando livremente nestas
situações pois há objetivos didáticos em questão. (BRASIL, 1998, p.29).

A palavra jogo possui diversos conceitos, além de todos os benefícios que ele
envolve, é importante pensar que: cria a educação baseada no lazer e diversão e que vão
além de educar, são ferramentas institucionais eficientes.
Para Rodrigues, 2001, "O jogo é uma atividade rica e de grande efeito que
responde às necessidades lúdicas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida social e
representando, assim, importante contribuição na aprendizagem". Portanto, o jogo tem como
objetivo facilitar e estimular a construção do conhecimento e a aprendizagem de forma que
ajude o indivíduo através da interação, capacidade cognitiva e a coordenação motora.
Kishimoto (1993, p. 15) afirma:
Os jogos têm diversas origens e culturas que são transmitidas pelos diferentes
jogos e formas de jogar. Este tem função de construir e desenvolver uma
convivência entre as crianças estabelecendo regras, critérios e sentidos,
possibilitando assim, um convívio mais social e democracia, porque “enquanto
manifestação espontânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm a
função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas de convivência
social”.

O jogo exerce um papel importante na relação entre a criança e os colegas que
vivenciam momentos de aprendizagem. Dessa forma, a interação aumenta a capacidade do
indivíduo de se socializar tendo: foco, atenção, criatividade, imaginação, curiosidade,
percepção, melhora sua linguagem oral e escrita. Desse modo, os jogos educacionais se
transforma em um facilitador para elaborações de determinados assuntos tais como:
desenvolver o entendimento sobre algum histórico e cultural.

De acordo com KISHIMOTO:
O jogo como promotor da aprendizagem e do desenvolvimento, passa a ser
considerado nas práticas escolares como importante aliado para o ensino, já
que colocar o aluno diante de situações lúdicas como jogo pode ser uma boa
estratégia para aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem veiculados na
escola. (KISHIMOTO 2002, p. 13).
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O uso de jogos educacionais estimula o mundo lúdico e imaginário da criança,
onde ela desenvolve a integração grupal, expressa suas emoções, facilita o processo de
aprendizagem e ajuda na autoestima.
Para Santos o lúdico é:
(...) uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista
apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a
aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para
uma boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os
processos de socialização, comunicação, expressão e construção de
conhecimento. (SANTOS 2002, p. 12).

De fato, a criança aprende ao jogar e brincar, pois o jogo e a brincadeira sempre
fazem parte da vida do ser humano desde o nascimento. O professor precisa apresentar
algum grau de dificuldade, de forma que os alunos consigam desenvolver e encarar os
desafios propostos, que encoraja os docentes a ultrapassar suas dificuldades de forma
divertida e prazerosa, respeitando as regras que foram trabalhadas em equipes onde
conseguem entender entre o certo e o errado, se tornando um adulto consciente.
As relações cognitivas e afetivas, consequentes da interação lúdica, propiciam
amadurecimento emocional e vão, pouco a pouco, construindo a sociedade
infantil. Especialmente nos jogos grupais, a interação acontece de maneira
mais fácil, pois é estimulada pela necessidade que os elementos de grupo têm
de alcançar determinadas metas. Para extrair resultados mais ricos dessa
interação é necessário mudar sempre os elementos dentro de cada grupo.
(Cunha, 2005 p. 13).

Portanto, o jogo é uma atividade livre, voluntaria, cultural, lúdica e da infância,
capaz de assegurar e absorver o melhor de seu jogador. Dentro de limites, espaços e tempo,
segundo suas ordens e regras onde transborda alegria e diversão. O jogo tem como objetivo
passar algum fundamento ético e também valores de vida.
Compreende-se que os tipos de características de jogos educacionais é uma teoria
de aprendizagem desenvolvida e adaptada no decorrer da aprendizagem do aluno que ao
passar do tempo consegue entender o seu papel em cada jogada, deixando a criança ter sua
própria autonomia e assim descobrindo o sentido de construir coletivamente. Sendo assim, o
professor precisa estimular a criança a propor, questionar, sugerir e acrescentar, o levando a
encontrar uma solução de cada situação em sua vivencia, que são momentos favoráveis para
o processo de aprendizagem.
Nesse sentido, quando a aprendizagem é transmitida de forma lúdica, traz consigo
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o prazer espontâneo de aprender e desenvolver a autoestima, confiança e a superação ao
jogador, dando ao aluno a autonomia que é a sua maior meta na educação para atingir seus
objetivos.
Assim, o jogo faz-se importante na construção do desenvolvimento do aluno que
pode ser construído em espaços alfabéticos, onde o sucesso vai depender do conhecimento
passado para a criança e a oportunidade oferecida a ela, pois em sala de aula permite uma
interação com seus colegas que facilita a socialização.
Sendo assim, a perspectiva do jogo na alfabetização é sim sem nenhuma dúvida
um grande avanço dado pela pedagogia para a educação. Essas descobertas nos levam a
refletir como renovar nossas práticas pedagógicas em todo processo de alfabetização e por
toda vida onde leva a entender e compreender o professo e o aluno, como fontes de gerar
conhecimentos construtivos de forma lúdica, prazerosa proporcionando-lhes um melhor
desenvolvimento social, cognitivo, motor, intelectual e socioemocional.
3.4 Alfabetização
Outrora, a alfabetização era o único termo utilizado para destacar o aluno que sabia
ler e escrever. Nos tempos atuais esse termo foi divido em alfabetização e letramento.
Durante o processo de Alfabetização indivíduo é capacitado para reconhecer sons,
descodificar letras, fazer a junção de silabas e consequentemente ler e interpretar textos.
Alfabetização é o ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema
alfabético, a fim de que o alfabetizando se torne capaz de ler e escrever
palavras e textos com autonomia e compreensão. (BRASIL, 2019).

Para SILVA (2007, p. 25)
A pessoa alfabetizada é capaz de reconhecer a relação entre símbolo escrito
e as formas faladas; a acepção atual de alfabetismo, ser alfabetizado é,
portanto, mais que simplesmente ser capaz de ler e escrever o próprio nome
e de reconhecer símbolos isolados como se fossem desenhos.

O processo de alfabetização deve ser inserido nos anos iniciais, em um
determinado tempo a alfabetização chega ao fim. Este processo de alfabetização se encerra
quando o indivíduo aprende a ler, é quando se inicia o processo de letramento que é um
trabalho continuo, ou melhor é a continuação da alfabetização.
A alfabetização é uma etapa importante na vida escolar de uma criança. Esse tema
ainda é muito estudado devido a importância de alfabetizar, nesse caso os olhares se voltam
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para o professor que é um intermediador principal e responsável para transmitir
conhecimentos visando que a alfabetização efetiva aconteça. O professor está presente no
cotidiano escolar do aluno e sabe o que cada criança precisa e necessita para dar
continuidade no avanço de sua aprendizagem.
Segundo Ferreiro e Teberosky (1979, p.14):
Para se alfabetizar, a criança precisa perceber que o que a escrita alfabética
nota no papel são os sons das partes orais das palavras e que o faz
considerando segmentos sonoros menores que a sílaba. No processo de
construção desse conhecimento, as autoras apontaram que os sujeitos
passam por diferentes fases que vão desde uma hipótese pré-silábica de
escrita na qual o aprendiz não faz correspondência entre os segmentos orais
e escritos das palavras, até a fase alfabética, quando percebe que as palavras
são compostas de unidades sonoras como as silabas e fonemas.

A evolução das capacidades linguísticas não acontece naturalmente é necessário
ser ensinado sistematicamente nos primeiros anos de vida da criança serem alfabetizadas,
sendo assim que a mesma possa ler, escrever, produzir textos e compreender orais do
cotidiano.
Para SOARES (2004, P. 14)
“dissociar alfabetização de letramento é um equívoco porque, no quadro das
atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e
escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da
escrita se dá simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do
sistema convencional de escrita – a alfabetização, e pelo desenvolvimento de
habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas
práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. Não são
processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a
alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas sociais de
leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua
vez, só pode desenvolver-se no contexto da e por meio da aprendizagem das
relações fonema/grafema, isto é, em dependência da alfabetização”

Vale ressaltar que a educação é um caminho primordial do exercício da cidadania
é importante que respeite os direitos de aprendizagem de cada criança em geral
principalmente de crianças que apresenta alguma necessidade educacional especial.
Em um esquema de escrita representado por letras refere- se a palavras, sons e
fonema, onde o aluno ao ingressar na educação infantil começa a conhecer e se envolver
nesse universo de saberes misturados com o lúdico no mundo mágico da criança, tias como:
contos, personagens, livros paradidáticos, didáticos entre outros... Acontecendo assim um
progresso gradativo do conhecimento da leitura, das letras, palavras e do seu
desenvolvimento estudantil, onde o ambiente escolar lhe oferece estímulos diversos também
como encenação de teatro e a dramatização sendo explorado conteúdos educacionais.
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A alfabetização se destaca por definir conceitos complementares na educação e
nos anos iniciais que contribui para um processo de qualidade no ensino e aprendizagem da
criança. O conceito de alfabetização pode ser denominado,
[...] etimologicamente, o termo alfabetização não ultrapassa o significado de
“levar à aquisição do alfabeto”, ou seja, ensinar o código da língua escrita,
ensinar habilidades de ler e escrever; pedagogicamente, atribuir um significado
muito amplo ao processo de alfabetização seria negar-lhe as especificidades,
com reflexos indesejáveis na caracterização de sua natureza, na configuração
das habilidades básicas da leitura e da escrita, na definição da competência
em alfabetizar. (SOARES, 2010, p. 15).

Entende- se que a alfabetização explora termos como competências,
procedimentos, habilidades e a capacidade dentro do seu trabalho e programa de ensino. O
docente desenvolve um serviço pedagógico de introduzir, retomar, trabalhar, consolidar com
o diagnóstico e avaliação corrigindo erros e avanços com o programa por etapas nos
crescimentos e conhecimentos obtidos no estudo.
A alfabetização não acontece somente com aluno e professor, alfabetizar engloba
toda uma classe, tais como: a escola, família, atividades orais, escritas, teatral e letral. Dessa
forma busca oferecer o melhor para que o aluno se envolva com o mesmo e se aproprie da
cultura em sua volta. Portanto a leitura e escrita pode ser inventada por situações didáticas
que possibilite aos educandos ver e entender a regularidade nessas complicações formando
regras, começando com observação a tonicidade a posição dos fonemas representados na
palavra.
Almeida (2003, p. 24) destaca: [...] A verdadeira educação é aquela que cria na
criança o melhor comportamento para satisfazer suas múltiplas necessidades orgânicas e
intelectuais – necessidade de saber, de explorar, de viver -, a educação não tem outro
caminho senão organizar seus conhecimentos, partindo das necessidades e interesses da
criança.
No estudo da alfabetização não se limita a codificar letras e palavras, é conhecer
o mundo por inteiro, entender o significado para que serve tal produto escrito e levantar um
ser crítico na leitura, reinventar aquele personagem do livro se comparar a ele e observar as
regras na leitura e não mais errar no escrever de novo.
Precisa-se valorizar e enriquecer o trabalho de alfabetização profissional, onde
muitos instrumentos propostos aqui, para fortalecer a identificação e metas, consolidando as
capacidades de níveis crescentes de autonomia a uma escola pública e respeitada. É preciso
ter tempo de planejar boas aulas é preciso organizar o tempo pedagógico. Exaltamos aqui
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diversos instrumentos valiosos nessa grande tarefa de alfabetizar o aluno a dramatização na
escola.

3.5 A contibuição dos jogos no processo de alfabetização
Quando se fala em educação deparamos com diversas dificuldades desde do
ingresso na escola até o seu total desenvolvimento. O processo de formação de uma criança
é árduo e intenso, uma vez que é necessário ter apropriação cientifica para que o
desenvolvimento educacional seja prazeroso e motivacional.
Para Kishimoto (2003, p. 36)
O brinquedo educativo data dos tempos do Renascimento, mas ganha força
com a expansão da Educação Infantil [...]. Entendido como recurso que
ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa, o brinquedo educativo
materializa-se no quebra-cabeça, destinado a ensinar formas ou cores, nos
brinquedos de tabuleiro que exigem a compreensão do número e das
operações matemáticas, nos brinquedos de encaixe, que trabalham noções
de seqüência, de tamanho e de forma, nos múltiplos brinquedos e
brincadeiras cuja concepção exigiu um olhar para o desenvolvimento infantil
e materialização da função psicopedagógica: móbiles destinados à
percepção visual, sonora ou motora; carrinhos munidos de pinos que se
encaixam para desenvolver a coordenação motora, parlendas para a
expressão da linguagem, brincadeiras envolvendo músicas, danças,
expressão motora, gráfica e simbólica.

Os jogos são práticas indispensáveis que contribuem e influenciam na formação
da criança possibilitando a mesma a desenvolver a linguagem, pensamentos e
socialização. O jogo no processo de ensino-aprendizagem auxilia o educando no
desenvolvimento de motricidade fina, psicomotor e habilidades de pensamentos como
sua imaginação, criatividade, tomadas de decisões, levantamento de hipótese, entre
outros.
No processo de alfabetização é viável utilizar-se de espaço onde seja estimulador,
criativo e prazeroso. A alfabetização não anda mais sozinha, hoje a importância de se
alfabetizar letrando é um processo fundamental, pois a criança necessita compreender
o sistema de escrita alfabética para que assim possa compreender e usá-lo para melhor
aproveitamento.
Segundo Rosamilha (1997, p. 52)
“O objeto, sons, movimentos, cores, figuras, pessoas, tudo pode virar
brinquedo através de um processo de interação em que funcionam como
alimentos que nutrem a atividade lúcida, enriquecendo.”

Vale ressaltar, que nem todos os jogos irão consolidar em aprendizagem. É
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necessário que o educador observe os jogos e brincadeiras que seus alunos mais se
identificam, para que assim possa criar um planejamento de acordo com seu objetivo e
identificar se de fato os alunos estão correspondendo.
Os jogos devem ser inseridos no sistema de educação com muita cautela, já que
podem ser modificados e com isso perder suas características e objetivos desejados
pelo educador quando não planejados. O educador ao perceber o que seus alunos
necessitam, deve-se proporcionar atividades lúdicas de maior aproveitamento.
Vygotsky (1987) afirma que na brincadeira
“A criança se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além
de seu comportamento diário; no brinquedo, é como se ela fosse maior do
que ela é na realidade” (p.117)

Pode-se dizer que a alfabetização e o lúdico são amigos inseparáveis, onde
proporciona momentos de aprendizagem e uma maior interação, não é apenas aplicar um
jogo e achar que tudo está resolvido. Esse “brincar” deve ser incluído diariamente na rotina
do educando com o intuito de proporcionar o desenvolvimento da capacidade cognitiva,
motora, afetiva, ética, estética, de relação interpessoal e de inserção social e a
aprendizagem específica da alfabetização.
O jogo é um instrumento pedagógico muito significativo. No contexto cultural
e biológico é uma atividade livre, alegre que engloba uma significação. É de
grande valor social, oferecendo inúmeras possibilidades educacionais, pois
favorece o desenvolvimento corporal, estimula a vida psíquica e a
inteligência, contribui para a adaptação ao grupo, preparando a criança para
viver em sociedade, participando e questionando os pressupostos das
relações sociais tais como estão postos. (KISHIMOTO, 1996 p. 26).

Os Jogos auxiliam na apropriação do sistema de escrita do aluno, uma vez que,
eles estão relacionados as imagens. Dessa forma, o aluno começa a descodificação das
palavras e relacionam as figuras à escrita. Portanto, a alfabetização vai deixando de ser
confundida com “copiar”. A ludicidade pode ser considerado o meio de comunicação, pois
através da sua criatividade os alunos trabalham a imaginação consequentemente uma
aprendizagem significativa.
Segundo Kishimoto (1996 p.24) por meio de uma aula lúdica, o aluno é estimulado
a desenvolver sua criatividade e não a produtividade, sendo sujeito do processo pedagógico.
Quando uma aula lúdica é ofertada ao aluno, percebe-se que uma vez estimulado o mesmo
tem a capacidade de desenvolver sua criatividade e consequentemente amplia seu
conhecimento.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultados, percebemos a importância dos jogos no processo de
alfabetização na educação infantil e observar se o “brincar” auxilia a criança no processo
de socialização, criatividade, ampliação de conhecimento, desenvolvimento integral e
aprendizagem.
Para uma alfabetização de sucesso é necessário que o ambiente seja favorável e
com estímulos que desperte o desejo pela leitura e escrita. Esses estímulos podem ser
oferecidos através de jogos e brincadeira que sejam favoráveis as práticas pedagógicas
que estarão sendo conduzidas pela educadora durante o processo de alfabetização. Além
disso, analisar a necessidade de aspectos favoráveis como um ambiente que estimule e
desperte o desejo pela leitura e escrita através de jogos e brincadeiras envolvidos em uma
prática pedagógica.
Compreendemos que o lúdico ainda pode ser o melhor recurso durante o
processo de alfabetização. Estes recursos podem contribuir de forma significativa para que
o aluno se sinta motivado a construir um novo conhecimento. Sendo assim, o lúdico no
processo de alfabetização faz com que o aluno possa descobrir e se descobrir..
O jogo consegue trazer para a sala de aula, dinâmica, aula descontraida e
conequentemente, atigindo os resultados e observando a evolução dos alunos que se
adequam facilmente, aos estimulos que foram proposto. Sendo assim, os jogos devem ser
utilizados no processo de alfabetização como um grande aliado do desenvolvimeto do
aluno.
Por fim, consideramos a pesquisa foi proveitosa, tendo a oportunidade de diversas
leituras para o desenvolvimento deste artigo e consequentemente a vida profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dessa pesquisa pode se perceber a importância que o lúdico trás no
processo de ensino e aprendizagem. O jogo, o lúdico e o brincar proporciona estratégia para
o desenvolvimento emocional, afetivo, cognitivo e social. Assim avaliar e observar o quanto
as brincadeiras e jogos tem espaço para condução do aluno na alfabetização precoce.
Compreendemos, o apontamento dos jogos no processo inicial de aprendizagem
da criança de forma formal na escola onde o educador procura o recurso de jogos para um
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aprender facilitador, agradável e com o objetivo de integrar e socializar.
Pode se afirmar que; através dos jogos e brincadeiras que faz do seu mundo
imaginário uma encenação de fatos e atitudes que pode fazer parte do seu cotidiano no longo
de sua vida diária, dessa forma faz com que seus problemas sejam transformados em
momentos de alegria e diversão em um contexto geral.
Nessa pesquisa, analisamos a importância de aplicar métodos lúdicos em sala de
aula. Tendo em vista, planejamentos para que o método tenha metas bem definidas, os
pensadores da educação reforçam a necessidade dos jogos na sala de aula com os alunos a
ser estimulados e estimados a construção de aprendizagem do conhecer e o reconhecer o
desenvolvimento de letramento e da alfabetização na sua modalidade do brincar educativo
flexível.
Em consequência disso, ressaltamos que o projeto teve como objetivo diversificar
as maneiras utilizadas durante o processo de alfabetização e ampliar a confiança dos jogos
dentro da sala de aula. Valorizando a capacidade de aprendizagem da criança para seu
desenvolvimento pessoal e social, permitindo a obter conhecimentos, a conviver suas
limitações.
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