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Resumo: O artigo tem a intenção de refletir sobre a importância e as contribuições que os jogos 
pedagógicos podem trazer à aprendizagem escolar, tendo em vista os desafios encontrados no 
processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos com deficiência intelectual. A 
pesquisa foi desenvolvida numa Escola de Educação Especial do município de Prudentópolis- PR, 
com alunos de uma turma do Ensino Fundamental - 1º ciclo. Este trabalho procura compreender de 
que forma os jogos pedagógicos podem auxiliar no processo de aprendizagem e no desenvolvimento 
dos alunos com deficiência intelectual. A metodologia utilizada baseou-se na execução de jogos 
envolvendo leitura e escrita mediados e dirigidos pela professora. Evidenciou-se que os jogos 
pedagógicos promoveram experiências significativas de aprendizagem de uma maneira lúdica e 
prazerosa, além de demonstrarem que o professor deve buscar estratégias metodológicas 
diversificadas que despertem o interesse dos alunos e favoreçam o seu desenvolvimento cognitivo, 
motor e afetivo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo tem como finalidade refletir sobre a contribuição dos jogos 

pedagógicos no processo de aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos com 

deficiência intelectual. A proposta de estudo tem como tema: “Jogos pedagógicos de 

leitura e escrita” e visa compreender de que forma os jogos pedagógicos podem 

auxiliar os alunos com deficiência intelectual no processo de aprendizagem da 

leitura e da escrita. 

A pesquisa foi realizada tendo como objetivos a busca de práticas 

pedagógicas dinâmicas e diferenciadas ressaltando a importância da utilização dos 

jogos pedagógicos no processo de ensino aprendizagem da leitura e da escrita, 

buscando identificar os jogos como recursos didáticos eficazes que podem ajudar na 

aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo da criança com 

deficiência intelectual. Dessa forma, buscou-se desenvolver atividades lúdicas com 
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jogos que possibilitem aos alunos em fase de alfabetização identificar as letras do 

alfabeto, diferenciando as vogais e as consoantes, de modo a formar junções, 

palavras e frases, promovendo a leitura e a escrita de uma forma prazerosa, a fim de 

despertar nos alunos o gosto e o interesse em ler e escrever, possibilitando uma 

experiência significativa de aprendizagem.  

Considerando as dificuldades de aprendizagem encontradas na leitura e na 

escrita dos alunos com deficiência intelectual, bem como a necessidade da busca 

constante de estratégias metodológicas diversificadas que despertem o interesse 

dos alunos e favoreçam o seu desenvolvimento, buscou-se um estudo referente as 

contribuições que os jogos pedagógicos podem trazer à aprendizagem. 

O trabalho pedagógico deve valorizar as características individuais, onde o 

professor deve oferecer um ambiente de aprendizagem rico, com estratégias 

metodológicas que favoreçam o desenvolvimento cognitivo do aluno, sua autonomia 

e aprendizagem. Assim sendo, o trabalho envolvendo jogos pedagógicos possibilita 

ao professor conhecer melhor o aluno conseguindo descobrir como ele aprende, 

traçando objetivos adequados que realmente possam atender as suas 

necessidades, desenvolvendo as suas potencialidades e dessa forma, planejar que 

intervenção pode ser feita para que os alunos se desenvolvam, se apropriem da 

leitura e da escrita e aprendam de uma maneira divertida, atraente e significativa.  

 Por meio de atividades lúdicas envolvendo jogos é possível trabalhar os 

conteúdos curriculares promovendo o respeito ao ritmo escolar de cada aluno e a 

construção de conhecimentos significativos, levando em consideração as reais 

condições de aprendizagem dos alunos com deficiências, sua temporalidade, suas 

necessidades individuais e potencialidades. A adaptação de objetivos, conteúdos, 

metodologias e avaliação devem atender as especificidades dos alunos.  

A proposta de trabalho com jogos pode enriquecer a ação pedagógica, 

propondo desafios, levando a ações diferentes da realização das atividades formais, 

fazendo com que o ensino dos conteúdos deixe de ser realizado de uma maneira 

mecânica, promovendo uma aprendizagem significativa, permitido novas 

descobertas ou redescobrir conhecimentos levando a uma aprendizagem eficaz e 

prazerosa. A aprendizagem significativa se caracteriza pela valorização e ampliação 

dos conhecimentos prévios que as crianças possuem envolvendo a capacidade de 

construção de novos conhecimentos os quais passam a ter significado para o aluno. 

Nesse processo deve-se levar em conta a própria história do aluno, o que ele já 



sabe ou as ideias que ele traz, sendo fundamental a função do professor no 

planejamento de ações pedagógicas que promovam a aprendizagem, levando em 

consideração o contexto em que o aluno se encontra inserido e o uso social do que 

será estudado. 

  

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Os estudos realizados no decorrer desta pesquisa buscaram uma 

fundamentação teórica a respeito da deficiência intelectual, da importância dos jogos 

pedagógicos e da alfabetização e letramento. 

 Ao longo do tempo a deficiência mental recebeu diferentes conceitos, 

classificações e terminologias que foram sendo modificados e atualizados conforme 

os avanços científicos e educacionais. Sendo assim, 

 

A Associação Americana de Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento- 
AADID (2010), refere-se a alunos com deficiência intelectual aqueles que 
possuem incapacidade caracterizada por limitações significativas no 
funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo expressa nas 
habilidades práticas, sociais e conceituais, manifestando-se antes dos 
dezoito anos de idade. (CURITIBA, 2013, p. 9 e 10). 

 
 É importante compreender que os estudos e as discussões da medicina e da 

psicologia, bem como da área educacional tiveram historicamente, uma forte 

influência na conceitualização da deficiência intelectual e na utilização de 

terminologias para caracterizar as pessoas com essa deficiência. Atualmente, numa 

perspectiva voltada para a educação inclusiva o termo que está sendo adotado é 

deficiência intelectual. Desse modo: 

 
 

A expressão deficiência intelectual foi oficialmente utilizada em 1995, no 
simpósio "Deficiência Intelectual: Programas, Políticas e Planejamento", 
promovido pela Organização das Nações Unidas, em Nova York. Mas, 
somente em 2004, após a publicação da "Declaração de Montreal sobre 
Deficiência Intelectual" pela Organização Pan-Americana de Saúde e a 
Organização Mundial de Saúde é que esta terminologia foi divulgada para 
substituir o termo deficiência mental. (CURITIBA, 2013, p. 9). 
 

 Para melhor entender a deficiência intelectual faz-se necessário estabelecer 

uma relação de compreensão entre a pessoa com deficiência intelectual e o seu 

meio. Isso significa que a deficiência deve ser compreendida como a interação do 

funcionamento intelectual e as relações que ocorrem no contexto social. Nessa nova 



concepção as limitações não devem ser vistas como dificuldade única da pessoa, 

devendo ser analisadas também as limitações dos apoios que precisa e do seu 

contexto social.  

 A deficiência intelectual não é mais caracterizada somente levando em 

consideração as habilidades intelectuais, deve-se pesquisar e analisar outros fatores 

que envolvem o comportamento adaptativo, a saúde, os fatores psicológicos, 

emocionais, etiológicos, ambientais e físicos. 

 Dessa forma, Fernandes (apud CURITIBA, 2013, p. 11) destaca 

 

(...) abandonam-se as tendências que classificam e categorizam, 
previamente, com base em diagnósticos clínicos e psicológicos, as pessoas 
com deficiência intelectual em níveis (leve, moderada, severa e profunda), 
os quais indicavam comportamentos e características próprios de cada 
categoria. 

 
 A definição atual de deficiência intelectual apresenta mudanças conceituais 

significativas, exigindo que sejam adotadas novas práticas de avaliação para 

identificar e propor intervenções pedagógicas, identificando também os tipos de 

apoio que o aluno necessita, favorecendo o seu desenvolvimento global, a sua 

participação, autonomia, socialização e o sucesso na aprendizagem.  

 Dentro dessa perspectiva convém destacar a contribuição dos jogos e das 

atividades lúdicas no desenvolvimento infantil e no processo de aprendizagem. 

 A partir das exposições de Santos (2000), os divertimentos e as brincadeiras 

se destacavam nas sociedades antigas, porém com contradições onde a maioria da 

sociedade considerava os jogos sem discriminações, já a minoria que incluía a elite, 

os favorecidos economicamente, os cultos e rigorosos consideravam os jogos uma 

atitude de imoralidade condenando sua prática. Por muito tempo existiram essas 

duas atitudes contraditórias originando hábitos e valores que foram se propagando.  

 Nos séculos XVII e XVIII houve uma maior preocupação com a utilização dos 

jogos, passando-se a adotar uma atitude mais moderna com relação ao seu uso, 

surgindo uma classificação entre jogos maus e bons. Devido à preservação do 

aspecto moral, passou-se a recomendar somente os jogos considerados como bons. 

Nessa época começaram a valorizar o divertimento, passando a considerar o ato de 

brincar e de jogar um elemento fundamental para o desenvolvimento do ser humano, 

surgindo diversos significados para o jogo, passando a ser compreendido desde os 

primeiros anos de vida como os movimentos da criança ao pegar e agitar objetos, 



bem como os desportos praticados nas instituições e os jogos que já eram 

considerados tradicionais. Várias teorias surgiram ao final do século XIX tentando 

encontrar uma explicação mais científica para o significado do jogo, passando a ser 

estudado pelos psicanalistas, psicólogos e pedagogos, trazendo concepções 

científicas do significado do jogo como uma atividade muito importante na vida do 

homem. (SANTOS, 2000). 

Essa mesma autora, nos traz a ideia de que o jogo tem múltiplos aspectos 

sendo visto com outras abordagens, buscando um melhor entendimento de que 

essa atividade lúdica faz parte da criação humana. A ludicidade passa a ser 

estudada cientificamente como fundamental no processo de desenvolvimento do ser 

humano, a produção de estudos científicos busca um melhor entendimento da sua 

importância no comportamento buscando também favorecer esse processo com 

novas formas de intervenção pedagógica. 

 

... (Piaget, Wallon, Vygotsky, etc.) também deram destaque ao brincar da 
criança, atribuindo-lhe papel decisivo na evolução dos processos de 
desenvolvimento humano (maturação e aprendizagem); embora os 
enfoques tenham diferenças significativas, seja na dimensão que cada um 
atribui ao jogo, seja em relação ao seu surgimento no processo evolutivo 
humano. (SANTOS, 2000, p.18). 

 
 Dessa forma, os estudos buscaram uma compreensão mais ampla da 

importância do jogo no processo de desenvolvimento da criança e no processo de 

aprendizagem. O jogo também passa a ser compreendido como uma atividade 

valiosa no trabalho pedagógico. 

  Para Vygotsky (apud REGO, 1995), o brinquedo, ou seja, o ato de brincar 

influencia no desenvolvimento da criança. Nas brincadeiras de faz de conta onde 

está presente o jogo de papeis, as crianças representam simbolicamente e se 

envolvem em situações imaginárias. Essa brincadeira envolvendo a imaginação é 

característica das crianças que estão aprendendo a falar, não estando presente nas 

crianças muito pequenas menores de três anos. Na brincadeira a criança consegue 

criar situações ilusórias e imaginárias para satisfazer seus desejos que ainda não 

foram realizados, projetando-se nas atividades dos adultos, assumindo e 

desempenhando papeis referentes a situações as quais observa na sua realidade. 

 Segundo as autoras Rizzi e Haydt (1997, p. 11),  

 



(...) O estudo mais completo sobre a evolução do jogo na criança é de 
autoria de Jean Piaget, que verificou este impulso lúdico já nos primeiros 
meses de vida do bebê, na forma do chamado jogo de exercício sensório-
motor; do segundo ao sexto ano de vida predomina sob a forma de jogo 
simbólico, para se manifestar, a partir da etapa seguinte, através da prática 
do jogo de regras.  

 
 Ainda segundo as autoras acima citadas as três categorias de jogos 

caracterizam sua evolução conforme a fase de desenvolvimento em que aparecem: 

1) Jogo de exercício sensório-motor: é através dos exercícios motores mais simples 

realizados pela criança que surgem as atividades lúdicas. A criança realiza gestos 

repetitivos e movimentos simples buscando o prazer funcional, a exploração do seu 

corpo e o seu domínio. O bebê nos primeiros meses de vida se movimenta 

explorando sua capacidade motora, descobrindo seus gestos e as consequências ou 

resultados de sua ação, também está ampliando seus movimentos para originar 

novos resultados. A criança, em contato com objetos e brinquedos procura explorá-

los de várias formas para ver o efeito produzido pela sua ação. Os exercícios 

sensório-motores, embora caracterizem a forma inicial do jogo na criança, não 

aparecem somente nos dois anos iniciais de vida, mas estão presentes em toda a 

infância e na vida adulta também, pois à medida que a criança vai crescendo 

adquire novas capacidades variando seus movimentos, experimentando as 

possibilidades oferecidas pelo seu corpo e explorando o meio em que vive. Essa 

atividade lúdica iniciada na criança na fase pré-verbal (de 0 a 2 anos) continua 

presente ao se tornar adulta adquirindo novas capacidades que proporcionam 

satisfação, prazer e poder, continuando a manifestar uma conduta lúdica.  

2) Jogo simbólico: no período que compreende os 2 aos 6 anos de idade, a 

manifestação do lúdico predomina como jogo simbólico, ou seja o jogo de ficção, a 

imaginação e a imitação se fazem presentes com a função de satisfação pessoal, 

transformando o real conforme seus desejos, auxiliando a criança a compreender e 

resolver seus conflitos afetivos, a inverter papeis, a compensar suas necessidades, 

reproduzindo situações vivenciadas. "O jogo simbólico se desenvolve a partir dos 

esquemas sensório-motores que, à medida que são interiorizados, dão origem à 

imitação e, posteriormente, à representação". (RIZZI e HAYDT, 1997, p. 12).   

 Nesse período, conforme as autoras, a imitação e a ficção conduzem a 

criança a um mundo imaginário, uma vez que atribui vida aos objetos, 

transformando-os em animais, seres, veículos e brinquedos. O mundo real é 

transformado pela criança quando brinca a fim de revivê-lo segundo os seus desejos 



e necessidades, esse mundo de faz de conta permite que a criança realize seus 

sonhos e fantasias, podendo aliviar sua frustração e tensão, expressando suas 

angústias, seus medos e seus conflitos interiores. 

 A brincadeira representa o ambiente familiar e social em que a criança vive, é 

por isso que ela revela nas brincadeiras sua realidade e seus anseios, imitando 

situações reais que ela vivencia. O jogo simbólico passa a ser uma maneira de 

assimilar a realidade e uma forma de se expressar, a criança representa e reproduz 

papeis dos adultos, criando cenas novas e imitando situações que vivenciou, 

reproduzindo também atitudes, relações e comportamentos dos adultos que 

predominam no seu meio, manifestando e refletindo em suas atitudes o tratamento 

que recebe. 

3) Jogo de regras: se manifesta por volta dos 5 anos, se desenvolvendo 

principalmente dos 7 aos 12 anos, predominando por toda a vida, são jogos 

regulamentados por regras, em que as crianças jogam juntas segundo regras 

preestabelecidas, os jogadores podem assumir papeis interdependentes, opostos ou 

cooperativos, planejando as estratégias para obter um melhor desempenho. O jogo 

se torna uma atividade social com obrigações, ordenações ou regras que não devem 

ser violadas.  

 Os jogos de regras executados em grupos estimulam o convívio social, a 

capacidade construtiva da criança, oferecendo-lhe a oportunidade de pensar de 

forma independente, inventar, experimentar, descobrir, tomar consciência de suas 

estratégias e dos colegas, assumindo e analisando seus erros. Os jogos de regras 

possibilitam a troca de experiências, a necessidade de argumentar para defender as 

próprias ideias, favorecendo a capacidade de ouvir o outro, de superar conflitos e 

contradições. 

 Dessa mesma forma Rizzi e Haydt (1997), acreditam que os jogos de regras 

podem e devem ser usados como recurso pedagógico, pois ajudam a criança a 

ordenar o tempo, o espaço e seus movimentos, desenvolvendo as áreas cognitivas, 

afetivas e motoras, ajudando também no desenvolvimento da autonomia e da 

socialização.  

 Para Chateau (1987) o jogo manifesta na criança a curiosidade pessoal e o 

sucesso contribuindo também no desenvolvimento da capacidade construtiva, da 

imaginação e da capacidade de sistematização, em que a criança exercita o 

imaginário e ao mesmo tempo está se preparando para a vida, para futuras 



realizações concretas, as diversas situações de jogos contribuem para a formação 

da personalidade e também para a autonomia. O jogo não é apenas um exercício ou 

um divertimento qualquer, mas sim uma fonte preciosa onde o pensamento começa 

a se desenvolver. É por meio do jogo que se consegue contemplar, projetar e 

construir. 

 De acordo com esse autor os jogos são importantes na educação, sendo a 

ponte entre a infância e a fase adulta, por isso é preciso ter cautela na sua utilização 

em sala de aula não devendo ser considerado unicamente como diversão, o jogo 

deve apresentar obstáculos que a criança possa e queira transpor, superando as 

dificuldades, desenvolvendo a criatividade e a personalidade, despertando o desejo 

de aprender, motivando o aluno diante das dificuldades e desafios que pode 

superar. Os jogos fazem com que a criança tenha amor às regras, as ordens e a 

disciplina, sendo que esta última acontece de maneira lúdica, pois a atividade se 

torna agradável, deixando de ser algo imposto e difícil. (CHATEAU, 1987). 

 Kishimoto (1997, p. 95 e 96) ressalta que  

 
O jogo não pode ser visto, apenas, como divertimento ou brincadeira para 
desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, 
afetivo, social e moral. Para Piaget (1967), o jogo é a construção do 
conhecimento, principalmente, nos períodos sensório-motor e pré-
operatório. Agindo sobre os objetos, as crianças, desde pequenas, 
estruturam seu espaço e o seu tempo, desenvolvem a noção de 
causalidade, chegando à representação e finalmente, à lógica.  

  
 Nesse sentido, o jogo deve ter uma função pedagógica, o professor deve 

organizar sua ação buscando atingir os objetivos almejados, possibilitando a 

construção do conhecimento. Ao utilizar o jogo em sala de aula, o ambiente se torna 

mais rico e produtivo, os alunos têm a oportunidade de descobrir novos conceitos, 

vivenciando situações semelhantes a realidade. 

 As exposições de Kishimoto (1997) destacam que o jogo é um recurso eficaz 

na educação, criando um clima propício ao desenvolvimento e à aprendizagem, 

motivando os alunos na superação dos obstáculos cognitivos e emocionais, 

vivenciando experiências positivas, despertando o interesse, estimulando a reflexão, 

a descoberta, a assimilação e uma melhor integração nas relações sociais. 

 Nesse contexto Kishimoto (1997) destaca que o jogo proporciona uma melhor 

aquisição cognitiva e social da criança com deficiência intelectual, favorecendo sua 

autonomia, desencadeando uma maior interação tanto com os colegas quanto com 



o professor que exerce o papel de mediador. Pelo jogo é possível estabelecer um 

respeito mútuo entre a criança e o mediador, estabelecendo-se um clima de 

afetividade para que a criança consiga construir um conhecimento cognitivo, físico e 

social. Os jogos educativos ou didáticos quando orientados pelo professor, 

promovem a aprendizagem dos conteúdos, desenvolvendo o pensamento e levando 

a uma participação ativa. Os jogos são fundamentais para a criança com deficiência 

intelectual, possibilitando que ela aprenda conforme suas potencialidades e seu 

ritmo, motivando a criança a participar das atividades com mais entusiasmo, 

diminuindo a ansiedade e aumentando a autoestima.  

 Além disso, os jogos educativos estimulam o desenvolvimento cognitivo, 

iniciando a criança em novos conhecimentos, favorecendo o desenvolvimento das 

funções mentais e a aquisição dos conhecimentos escolares como calcular, ler e 

escrever. Por meio dos jogos o aluno assimila pela observação e pela manipulação, 

fazendo-se necessário que o professor perceba a singularidade, as especificidades, 

as dificuldades e o ritmo de cada um para poder atender as suas necessidades, 

devendo planejar os objetivos, selecionando os materiais ou objetos que pretende 

usar, conduzindo, orientando e informando, pois os jogos não trazem um saber 

pronto e acabado. 

 Kishimoto (1997) destacou os estudos de Vygotsky e Piaget, os quais 

consideram que os jogos são promotores de aprendizagem, sendo de grande 

relevância o seu uso, as interações entre as crianças nas diversas situações de jogo 

permitem a compreensão dos conteúdos. 

 O jogo apresenta condições facilitadoras de aprendizagem, abrangendo os 

níveis: cognitivo, perceptivo, motor, social e afetivo. Nessa perspectiva, o jogo deixa 

de ser uma brincadeira sem sentido, passando a ser um valioso recurso didático, a 

ação docente deve estar comprometida com o processo de ensino aprendizagem, 

buscando atingir os objetivos pretendidos. 

 Segundo Mafra (2008), a dificuldade na assimilação dos conteúdos 

apresentada pela criança com deficiência intelectual deve ser trabalhada utilizando-

se estratégias metodológicas práticas e materiais concretos, características estas 

que estão presentes nos jogos, os quais favorecem o desenvolvimento cognitivo, 

levando o aluno à reflexão, análise, criação e interação, facilitando a construção do 

conhecimento e promovendo a aprendizagem por meio de atividades práticas. Ao 

participar de atividades com jogos a criança aprende brincando, pois tais atividades 



desenvolvem a linguagem, o pensamento, a motricidade, a atenção e a 

concentração, motivando a criança, estimulando a curiosidade, a criatividade, a 

iniciativa e a autoconfiança, promovendo a socialização e desenvolvendo as 

habilidades de uma forma natural e prazerosa. 

 Ainda para a autora, a escola deve dar valor ao trabalho pedagógico 

envolvendo as atividades lúdicas com jogos, sendo estas necessárias para o 

desenvolvimento global da criança, auxiliando na aprendizagem, na aquisição de 

conceitos novos e dos conteúdos escolares, favorecendo a autoestima. 

 O jogo deve ser visto como um meio educacional com objetivos estabelecidos 

pelo professor, além de estimular o desenvolvimento da criança, também deve ser 

pensado como um instrumento pedagógico para trabalhar conteúdos que fazem 

parte do currículo. Os objetivos e o espaço de tempo ocupado pelas atividades com 

jogos devem ser definidos previamente pelo educador, é importante organizar e 

providenciar com antecedência os materiais ou objetos a serem usados. 

 Quando o professor utiliza o jogo tendo como objetivo o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, da linguagem oral e escrita e a formação de conceitos sobre 

determinado conteúdo, deve tomar muito cuidado utilizando jogos que estejam 

adequados e de acordo com os objetivos propostos para que estes possam ser 

atingidos. Além disso, o professor deve conhecer os diferentes tipos de jogos que 

podem ser usados como recursos pedagógicos, utilizando-os de forma adequada, 

propondo jogos criativos, com regras estabelecidas, trazendo alegria e prazer aos 

alunos e favorecendo o desenvolvimento social, afetivo, cognitivo e psicomotor. 

 Cabe ressaltar que o jogo ao ter valor pedagógico deve ser usado de forma 

construtiva, não como atividade sem sentido somente para brincar. O trabalho com 

jogos torna a aprendizagem natural, onde os desafios são superados com interesse, 

de forma solidária e dinâmica. Não se pode esquecer a importância dos jogos no 

desenvolvimento da criança tanto das suas capacidades físicas quanto intelectuais, 

sendo essenciais também na socialização, promovendo a cooperação e o trabalho 

em equipe.   

 Essa ideia também é defendida por Marega (2010), ressaltando que a 

ampliação dos conteúdos a serem trabalhados nas atividades com jogos também 

amplia o conhecimento, contribuindo para que a escola consiga exercer seu papel 

educativo, proporcionando aos alunos os conteúdos escolares por meio do lúdico, 

promovendo também o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem. 



 Ainda conforme a autora Marega (2010), a atividade lúdica com jogos não 

deve estar esvaziada de conteúdo, a criança ao brincar se apropria do mundo que a 

cerca, aproximando-a da realidade sendo uma forma de inseri-la como sujeito ativo 

no meio social.  

 A partir das exposições da autora destaca-se a importância da intervenção do 

professor, a qual se faz necessária para um melhor enriquecimento do conteúdo do 

jogo, valorizando o gosto de conhecer e de aprender, pois o papel do ensino com o 

lúdico deve estar centrado no conteúdo a ser trabalhado e não como um 

passatempo ou atividades que simplesmente dão prazer para os alunos. 

  Da mesma forma Santos (2000), acrescenta que os jogos devem ser usados 

como instrumentos na busca de uma aprendizagem significativa e por isso quando 

utilizados de uma maneira ocasional, sem uma programação e sem o planejamento 

de objetivos acabam se tornando ineficazes. Já os jogos que são planejados pelo 

professor, com objetivos selecionados e voltados para a aprendizagem são eficazes, 

favorecendo o desenvolvimento das habilidades e a construção do conhecimento.  

 A autora alerta ainda para a qualidade das atividades com jogos que o 

professor deve organizar, pesquisando e selecionando jogos que estejam 

adequados as capacidades dos alunos. A preocupação do professor não deve estar 

na seleção ou confecção de jogos em grande quantidade, mas sim no planejamento 

de jogos que realmente favoreçam a construção do conhecimento. A utilização de 

jogos pode se tornar um poderoso recurso pedagógico desde que seja 

cuidadosamente planejada, trazendo resultados positivos no processo de ensino e 

aprendizagem. (SANTOS, 2000). 

O professor pode trabalhar conteúdos curriculares de uma maneira 

interessante para os alunos, desenvolvendo a linguagem e o pensamento, 

enriquecendo sua personalidade, propondo novas descobertas e novas experiências 

pessoais e sociais.  

 Por isso, Friedmann (apud GOMES e ALMEIDA, 2001, p. 21), afirma que 

   

(...) Pensar na atividade lúdica enquanto meio educacional significa pensar 
menos no jogo pelo jogo e mais no jogo como instrumento de trabalho, 
como meio para atingir objetivos pré-estabelecidos. Através do jogo a 
criança fornece informações, e isto pode ser útil para estimular o 
desenvolvimento integral da criança e para trabalhar conteúdos curriculares. 

 



 O autor deixa claro que a atividade lúdica com jogos deve ser planejada, 

definindo claramente os objetivos a serem alcançados. O jogo pode se tornar um 

grande aliado no trabalho pedagógico, possibilitando o desenvolvimento do aluno, a 

sua aprendizagem e a construção de conhecimentos que realmente tenham 

significado para si mesmo, favorecendo o processo de alfabetização e letramento.  

 Aprender a ler e escrever são um dos objetivos mais relevantes nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, por isso a alfabetização e o letramento se tornaram 

um desafio para os profissionais que trabalham na área da educação tendo em vista 

as dificuldades apresentadas pelos alunos no processo de aprendizagem da leitura 

e da escrita. 

 SEED (2010), infere que a alfabetização refere-se a aquisição do sistema de 

escrita, do sistema alfabético e ortográfico, bem como das técnicas necessárias para 

o seu uso. Porém, ler e escrever apenas como codificação e decodificação não são 

suficientes, fazendo-se necessário o uso da leitura e da escrita nas diversas práticas 

sociais que estão envolvidas, apropriando-se de habilidades as quais possibilitam 

saber usar a leitura e a escrita de maneira adequada e eficiente nas diversificadas 

situações do nosso cotidiano. 

Assim sendo, a alfabetização envolve a aquisição da leitura e da escrita, a 

apropriação dos fonemas, grafemas e o sistema de técnicas para usá-los. O 

letramento prioriza a prática do uso da língua escrita em diferentes contextos sociais 

promovendo uma participação cada vez mais ativa do aluno. A alfabetização e o 

letramento devem ser um processo simultâneo e indissociável para que a criança ao 

aprender o sistema da escrita consiga aprender tanto o sistema alfabético e 

ortográfico quanto os seus usos e funções nas diferentes práticas sociais.  

 Enfocando a questão da alfabetização e do letramento as autoras Carvalho e 

Mendonça (2006), destacam que o trabalho pedagógico deve contemplar de 

maneira articulada a alfabetização e o letramento, pois embora sejam processos 

diferentes são interdependentes e complementares, a alfabetização pode ser 

realizada em cooperação com o trabalho envolvendo o letramento, sendo que o 

papel do professor é determinante, devendo integrar esses dois processos, 

organizando a ação pedagógica de uma maneira articulada, assegurando a 

apropriação do sistema alfabético e ortográfico e as práticas sociais de uso da leitura 

e da escrita. 



 As dificuldades na leitura e escrita das crianças com deficiência intelectual 

são maiores uma vez que o desenvolvimento das estruturas cognitivas se encontra 

prejudicado devido às limitações de natureza orgânica, motora e sensorial, que 

frequentemente podem estar associadas dificultando a aprendizagem e a interação 

da criança no seu meio social. Por isso, o professor ao trabalhar com alfabetização e 

letramento, deve buscar a participação do aluno em práticas sociais que possam 

abranger a leitura e a escrita envolvendo jogos pedagógicos e atividades lúdicas. 

 Este artigo propõe uma análise envolvendo a importância dos jogos de leitura 

e escrita, descrevendo os resultados apresentados e retratando o processo de 

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica que foi desenvolvido numa 

Escola de Educação Especial, no 1º Semestre do ano de 2017 nos meses de 

fevereiro, março e abril, em uma turma do Ensino Fundamental- 1º ciclo, envolvendo 

alunos com deficiência intelectual. 

 Dentre as ações necessárias para a proposta de implementação do projeto na 

escola destaca-se a elaboração da Produção Didático-Pedagógica tendo como 

objetivo o desenvolvimento de práticas pedagógicas dinâmicas e diferenciadas, 

utilizando jogos como recursos didáticos e promovendo práticas de leitura e escrita 

de uma maneira lúdica. Nesse caderno pedagógico foram planejadas atividades de 

leitura e escrita com diversos jogos, possibilitando a identificação das letras do 

alfabeto, diferenciando as vogais e as consoantes, formando junções de sílabas, 

formação de palavras e de frases.  

Os jogos pedagógicos de leitura e escrita utilizados foram confeccionados 

previamente pela professora, sendo que os mesmos foram baseados em Cunha 

(2007), com adaptações nos recursos ou materiais, nos objetivos e no seu 

desenvolvimento, conforme as necessidades e as potencialidades dos alunos e a 

realidade da turma. As atividades com jogos foram desenvolvidas com os alunos em 

sala de aula e na sequência relatar-se-á como foi realizado o trabalho. 

 A primeira atividade desenvolvida foi o Jogo de Dados, envolvendo quatro 

dados feitos de papel em tamanho grande com figuras diferentes coladas em cada 

face, os alunos nomearam os desenhos dos dados, participaram com interesse do 

jogo, porém foi necessária a intervenção da professora auxiliando na formação das 

palavras referentes ao nome dos desenhos usando o alfabeto móvel, bem como na 

leitura e escrita. Também foi trabalhado atenção, concentração e coordenação 

motora. 



Na atividade com o Jogo Achei, os alunos demonstram entusiasmo 

participando com atenção. O material usado na confecção do jogo facilitou o seu 

desenvolvimento e chamou a atenção dos alunos. O jogo foi confeccionado em duas 

cartelas grandes de papel cartão com várias palavras diferentes coladas, as fichas 

apresentavam os desenhos correspondentes as palavras das cartelas. Os alunos 

nomearam os desenhos e com auxílio conseguiram procurar o nome do desenho 

nas duas cartelas. Foi trabalhado o reconhecimento das palavras, leitura, percepção 

visual, atenção, concentração, coordenação motora fina e visomotora.  

O próximo jogo foi o Dominó Ilustrado, os alunos apresentaram um bom 

desempenho, participaram com interesse, respeitando as regras, jogaram com mais 

facilidade o jogo envolvendo a letra inicial do nome dos desenhos, necessitando de 

ajuda da professora na leitura das palavras. Desse modo, foi possível estabelecer 

relação entre figura e palavra, desenvolver a associação de ideias, a percepção 

visual, o raciocínio, a atenção e a concentração. 

Ao trabalhar o Boliche de Palavras todos os alunos se envolveram no jogo, 

apresentaram facilidade em falar as palavras e necessitaram de auxílio para realizar 

a leitura e a escrita das palavras da lista que a professora escreveu na lousa. Foi 

trabalhado o reconhecimento das letras do alfabeto, formação de palavras, leitura, 

escrita, atenção, concentração, coordenação motora ampla e visomotora.  

O Jogo da Memória despertou muito interesse, promovendo a participação 

ativa dos alunos e a socialização, buscando desenvolver a memória, a atenção, a 

concentração, a criatividade e a coordenação motora fina. Todos os alunos 

nomearam os desenhos, dois alunos identificaram algumas palavras, sendo 

necessário ajuda da professora para realizar a leitura.  

No Jogo de Figuras e Palavras, com auxílio da professora os alunos 

conseguiram associar palavra e figura, realizando a leitura e a escrita das palavras 

correspondentes ao nome de cada figura. Com este jogo buscou-se desenvolver a 

coordenação motora fina e visomotora, a memória, a atenção e a concentração. 

O Jogo de Argolas promoveu um ambiente divertido, com cooperação e 

respeito às regras, buscando desenvolver a coordenação motora ampla e 

visomotora, estimulando a memória, a atenção e a concentração. Na atividade foi 

necessária a intervenção da professora na identificação as letras do alfabeto, na 

formação das sílabas e palavras, na leitura e escrita.  



O Jogo Qual é a Palavra? motivou os alunos a participarem com atenção e 

concentração da aula, pois na confecção do jogo foram utilizados rolos de papel 

toalha descartável onde foram coladas tiras de papel com figuras e tiras de papel 

com as sílabas que formam as palavras. Cada aluno recebeu um rolo silábico e com 

orientação da professora reconheceram as sílabas, formaram a palavra que 

corresponde ao nome do desenho e realizaram leitura e escrita das palavras, dois 

alunos necessitaram de ajuda para girar as tiras e formar a palavra. 

Os alunos ficaram entusiasmados com o Jogo Descubra a Palavra, gostaram 

de manusear as caixinhas de fósforo com as figuras coladas na parte de cima, 

sendo que dentro de cada caixa estavam guardadas as fichas com cada sílaba para 

formar a palavra correspondente ao nome da figura. Com orientação foi possível 

observar a divisão silábica, trabalhar leitura, escrita, número de sílabas das palavras, 

separação em sílabas, buscando desenvolver a percepção visual, o raciocínio, a 

atenção e a concentração. 

O Baralho de Sílabas promoveu o reconhecimento das sílabas de uma forma 

divertida, motivando os alunos a participaram do jogo. Os alunos apresentaram 

dificuldade para formar as palavras com as cartas e realizar leitura necessitando da 

intervenção e ajuda da professora. Durante o jogo buscou-se desenvolver a 

linguagem oral, o raciocínio, atenção, concentração e a coordenação motora fina. 

O Quebra-cabeça Ilustrado confeccionado em várias cartelas de cartolina e 

papel cartão de diversas cores, recortados de formas diferentes, despertou o gosto 

pela leitura e escrita. Os alunos foram divididos em duas equipes, cada uma recebeu 

as peças do quebra-cabeça da mesma cor para montarem, isso facilitou o 

desenvolvimento do jogo, percebeu-se a interação, o respeito e o trabalho em 

equipe. Também foi trabalhado discriminação visual, coordenação motora fina, 

atenção, concentração e raciocínio. 

Durante o Jogo Verdade ou Mentira? percebeu-se maior dificuldade para 

formar frases, realizar leitura e escrita. Os alunos participaram com interesse, 

melhorando a atenção e a concentração no jogo, apresentaram um melhor 

desempenho oralmente, necessitaram de ajuda para ler as frases incompletas e as 

palavras que completavam as frases. 

O Jogo Quebra Palavras despertou o interesse e a curiosidade dos alunos na 

realização da composição das figuras dos animais e das palavras. Dois alunos 

necessitaram de ajuda para montar as cartelas. Os demais alunos encontraram 



facilidade para realizar a composição da figura e da palavra que corresponde ao 

nome do animal. Com orientação os alunos conseguiram reconhecer as letras, 

ordenar as letras nas palavras, participar da leitura e da escrita, utilizar as letras do 

alfabeto móvel para compor as palavras. 

Na última atividade envolvendo o jogo Loto de Figuras e Letras, os alunos 

demonstraram motivação e entusiasmo durante o jogo, nomearam os desenhos 

correspondentes a cada letra do alfabeto. Dois alunos precisaram de orientação 

para reconhecer as letras nas cartelas, bem como para realizar leitura e escrita em 

ordem alfabética e para formar o alfabeto na carteira usando alfabeto móvel. Com 

este jogo buscou-se desenvolver a percepção visual, o pensamento, a atenção e a 

concentração. 

No decorrer da implementação percebeu-se a necessidade constante de 

orientações, explicações, auxílio e atendimento individual, tendo em vista as 

dificuldades que os alunos encontram na leitura e na escrita, bem como as 

especificidades que os caracterizam, seu ritmo de aprendizagem, as dificuldades de 

atenção, concentração, memorização e assimilação dos conteúdos.  Comprovou-se 

que os jogos contribuem significativamente no processo de ensino e aprendizagem e 

também para todas as áreas do desenvolvimento, pois num ambiente lúdico a 

criança aprende de uma maneira divertida, tendo a oportunidade de participar 

ativamente, refletir, seguir regras, questionar, enfrentar os desafios e tomar 

decisões. Merece destaque a mediação do professor no desenvolvimento de cada 

jogo, fazendo as intervenções necessárias. A ação docente é fundamental para 

planejar, estabelecer os objetivos, para organizar e reorganizar as estratégias 

metodológicas. 

Ao término da implementação foi possível observar os avanços dos alunos na 

execução dos jogos propostos, os quais demonstraram maior interesse na 

realização das atividades de leitura e escrita, se tornaram mais participativos, 

aumentando a autoestima, favorecendo a valorização da autoimagem positiva do 

aluno. Percebeu-se um maior respeito às regras dos jogos, a interação e 

socialização da turma, um maior entusiasmo e empenho em jogar e competir 

ajudando os colegas. 

Ao recorrer às atividades com jogos foi possível observar a importância da 

ludicidade, em que as sugestões de atividades apresentadas envolvendo jogos de 

leitura e escrita, tornaram a ação pedagógica mais dinâmica, despertando o 



interesse, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem e o desenvolvimento 

dos alunos. 

O material produzido foi disponibilizado no Grupo de Trabalho em Rede- GTR 

no 1º Semestre de 2017. Os estudos e as discussões promovidas no decorrer do 

GTR oportunizaram um maior conhecimento a respeito da temática de estudo que 

foi proposta, enriquecendo a ação pedagógica, estabelecendo uma relação entre a 

teoria estudada e a prática vivenciada. Também proporcionou a interação e a troca 

de experiências com os professores de outras escolas que atuam com educação 

especial, trazendo reflexões, contribuições, novas ideias, sugestões de atividades 

lúdicas e jogos pedagógicos que podem ser adaptados e trabalhados conforme a 

realidade da escola de atuação.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O trabalho desenvolvido com jogos pedagógicos possibilitou aos alunos 

participarem de situações de leitura e escrita de uma maneira lúdica e divertida. Por 

meio da ludicidade foi possível perceber a importância de práticas pedagógicas 

dinâmicas e diversificadas, motivando os alunos a participarem das aulas com 

entusiasmo, despertando o interesse e a curiosidade. 

As intervenções pedagógicas propostas buscaram ressaltar os benefícios que 

os jogos pedagógicos podem trazer para enriquecer o processo de ensino e 

aprendizagem. Dessa forma, os resultados obtidos demonstram que os jogos 

quando planejados e adaptados à realidade dos alunos, com objetivos estabelecidos 

e com a mediação do professor, constituem-se um valioso recurso didático, 

contribuindo para a construção do conhecimento, promovendo uma aprendizagem 

significativa, tornando as aulas mais dinâmicas e prazerosas. 

Ao finalizar esta pesquisa, foi possível constatar que os jogos trazem 

resultados positivos e vantagens ao processo de alfabetização e letramento, 

contribuindo significativamente para o desenvolvimento global dos alunos com 

deficiência intelectual, possibilitando um novo olhar para o trabalho pedagógico, pois 

o professor deve estar em constante busca de estratégias metodológicas que 

despertem o interesse dos alunos, enriquecendo as aulas e promovendo situações 

de aprendizagem atrativas e desafiadoras. Cabe ressaltar que os estudos realizados 

promoveram reflexões e mudanças significativas para melhor redimensionar a 



atividade docente, socializando o trabalho com todos os envolvidos: direção, equipe 

pedagógica, professores, alunos e comunidade escolar. 

Todavia, esse trabalho continuará contemplando o processo de ensino e 

aprendizagem e espera-se que os resultados apresentados sirvam de subsídio para 

os professores que atuam com a educação especial, enriquecendo a atividade 

docente e despertando no aluno o gosto pela leitura e escrita. 
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