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 Alfabetizar brincando: valorização do campo na construção do produto técnico 

 

Na organização da rotina escolar faz-se necessário proporcionar aos alunos 

atividades diversificadas que se preocupem em oportunizar as práticas da alfabetização 

e do letramento na aprendizagem do SEA. Trabalhar atividades que possibilitam a 

dimensão lúdica é um desafio que se coloca ao professor. Uma das formas de 

desenvolver tal trabalho é a utilização de jogos e brincadeiras como recursos que 

possibilitem divertimento, prazer e aprendizado a todos aqueles que se encontram no 

processo de aquisição da língua materna. 

Kishimoto (2003, p. 37-38) destaca: 

A utilização de jogos potencializa a exploração e construção do 

conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico, 

mas o trabalho requer a oferta de estímulos externos e influência de 

parceiros bem como a sistematização de conceitos em outras situações 

que não jogos. 

 

Neste viés é que nos propomos a criar os Jogos de Alfabetização, o que 

reforçamos com as palavras de Brandão et al. (2009, p. 14), quando argumentam que, 

nos momentos de jogo, as crianças mobilizam saberes acerca da lógica 

de funcionamento da escrita, consolidando aprendizagens já realizadas 

ou se apropriando de novos conhecimentos nessa área. Brincando, elas 

podem compreender os princípios de funcionamento do sistema 

alfabético e podem socializar seus saberes com os colegas. 

 

Em face disso, dá-se a escolha do nosso produto técnico, intitulado Caixa Lúdica 

para Alfabetizar. Esse produto é composto de uma caixa medindo aproximadamente 48 

cm x 29 cm, onde foram colocados dois jogos cujos objetivos serão possibilitar o 

desenvolvimento da consciência fonológica no processo de compreensão do SEA. 

O primeiro jogo a ser criado recebeu o nome (após escolha pelos alunos) de 

Caça-palavras divertido, que consiste em 99 sílabas arranjadas aparentemente de forma 

aleatória em uma grade quadrada ou retangular. Criado como um dos jogos a compor o 

Produto Técnico desta pesquisa, esse jogo utiliza-se de sílabas – coletadas pela 

professora e repassadas à pesquisadora como sílabas que os alunos, por vezes, erravam 

nos momentos de produção de texto – para formação de palavras a serem montadas e 

circundadas com uma gominha. 



Após a seleção das sílabas a comporem o jogo, o Caça-palavras divertido foi 

criado com o objetivo de auxiliar os alunos em sua alfabetização. O desafio do jogo é 

montar e circundar palavras na grade tão rapidamente quanto possível no tempo 

estipulado. Sugerimos 3 minutos: tempo estipulado após a verificação do tempo médio 

que cada aluno utilizava para concluir o jogo. Ao final desse tempo, a grade deverá estar 

totalmente preenchida com sílabas. O aluno poderá usar uma mesma sílaba circundada 

para formação de mais de uma palavra. As palavras podem ser montadas vertical, 

horizontal ou diagonalmente dentro da grade. Estas devem ser arranjadas de modo que 

possam ser lidas da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para 

cima ou de cima para baixo. Também, o professor poderá introduzir novas sílabas, 

tornando o “passatempo” mais difícil ou mais fácil, em conformidade com o nível de 

conhecimento dos alunos. 

 



 

O segundo jogo, denominado Coordenadas silábicas, foi criado após a 

professora solicitar à pesquisadora que, se possível, fosse criado um jogo onde se 

trabalhasse nomes de animais, pois a turma estava desenvolvendo um projeto chamado 

Bichos do Campo a partir da História da Ressurreição do Papagaio, de Eduardo 

Galeano. Trata-se de uma lenda sobre o talento humano para transformar e recriar por 

meio das emoções. O livro de Eduardo Galeano faz parte da caixa de livros produzida, 

mediante o FNDE, para o PNAIC, edição 2013. 

Após avaliação dos objetivos da pesquisa e vendo que era possível atender a 

demanda da professora, o jogo foi criado. Composto de um tabuleiro medindo 50 cm 

por 46 cm e de 36 sílabas dispostas aparentemente de forma aleatória, o jogo consiste 

em dispor corretamente no tabuleiro e registrar no caderno o nome do animal a ser 

ditado conforme as coordenadas silábicas. 

Por exemplo, palavra 1: A primeira sílaba deverá ser colocada na 1ª coluna da 

linha 1, a segunda sílaba deverá ser colocada na quarta coluna da linha 3. 

Vence ou vencem o jogo todos aqueles que registrarem corretamente no caderno 

o nome do animal ditado e dispuserem corretamente as sílabas no tabuleiro. Num 

processo mais avançado de alfabetização, as sílabas podem ser trocadas. 

 



 

 

 

O Produto Técnico é acompanhado por um manual de instrução, do qual 

constam as orientações acerca de como jogar. 



Para a construção dos jogos produto técnico da pesquisa, levamos em conta a 

perspectiva da alfabetização e do letramento preconizada pelos cadernos do 

PNAIC/Campo. Isto é, priorizamos na sua elaboração temáticas diretamente 

relacionadas aos alunos pesquisados. 

Um exemplar da caixa com os dois jogos será distribuída de forma gratuita, após 

a aprovação da pesquisa, para as cinco escolas do campo existentes no município de São 

Gonçalo do Pará, conforme já combinado com a Secretaria Municipal de Educação. 

Também, serão doados dois exemplares para a UFMG, sendo um exemplar ao 

Programa de Pós-graduação Educação e Docência – Promestre, linha de pesquisa 

Educação do Campo, e outra ao Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale), 

órgão complementar da Faculdade de Educação da UFMG, que poderá manter a caixa 

sob seus cuidados, assim como avaliar a qual setor da universidade encaminhá-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 


