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RESUMO 

 

 

 

O presente artigo aborda a importância dos jogos na  Informática Educativa  tendo 

como ferramenta principal o computador, um recurso riquíssimo e prazeroso para 

crianças no processo de letramento que apresentam dificuldades de aprendizagem.   

Destaca  o quanto é relevante  para o psicopedagogo utilizar desse meio em  seu 

trabalho de diagnóstico e posterior intervenção.  Mostra o processo do letramento, a 

utilização da Informática Educativa e os jogos numa perspectiva  psicopedagógica.  

Ressalta também pesquisas de estudiosos  renomados sobre o desenvolvimento 

cognitivo como Piaget e Emília Ferreiro, que tem contribuído muito com os estudos 

sobre os  níveis de conhecimento da criança na aquisição da escrita.   

 

Palavras-Chave:  Letramento; Psicopedagogia; Informática Educativa 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1989), é na escola que a 

criança terá a noção da existência das letras e dos fonemas para sua integração ao 

aprendizado e entender que essa relação corresponderá a sílaba, isso de acordo 

com os conhecimentos que ela traz de seu convívio.  A partir dessa realidade, a 
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aprendizagem da criança será relacionada às fases de letramento.  Durante as 

fases, a criança pode apresentar dificuldades de aprendizagem no processo, quando 

não desenvolve os conhecimentos necessários ao letramento. 

O Psicopedagogo é o profissional indicado para  amenizar ou resolver 

problemas de dificuldades de aprendizagem, pois um aprendizado satisfatório, 

requer equilíbrio fisiológico e emocional para desenvolver um bom desempenho 

escolar.  A escola pública tem se tornado de grande relevância para as crianças de 

classe social mais baixa em virtude de oferecer mais oportunidades de acesso  às  

tecnologias a fim de ajudar no desenvolvimento no processo da aquisição da leitura 

e escrita – livros, jornais, jogos pedagógicos, gibis e o Laboratório de Informática.  

São esses recursos que proporcionam a motivação  para o aprendizado, 

principalmente às crianças com DA2 

O Laboratório de Informática Educativa é mais um campo desafiante do 

psicopedagogo, pois procura se apropriar desses novos aparatos digitais atuando 

ativamente nas dificuldades de aprendizagens.  Nesse ambiente o profissional busca 

meios como softwares, vídeos, jogos virtuais com o intuito de encontrar  apoios à 

sua prática que no caso, é a prevenção, intervenção dos problemas que causam a 

dificuldade em aprender, levando em conta diversos fatores no processo cognitivo, 

emocional, social, político e econômico.   São fatores que interferem na aquisição de 

novos conhecimentos. 

A  evolução tecnológica tem contribuído bastante na atuação desse 

profissional, como a utilização do computador na  Informática Educativa, por 

exemplo, que aplicada ao campo da Psicopedagogia pode favorecer meios mais 

significativos para avaliação diagnóstica, e posterior  intervenções.  Estamos num 

tempo em que as mídias como telefone, celulares, note book, I Pad e outros,  

chamam a atenção, despertam a curiosidade,  mas o computador atrai, causa 

fascínio, deslumbramento quando se está de frente a ele e acessando a internet 

começa a navegar por um mundo sem fim, cheio de novidades com imagens e sons.  

É difícil um adulto resistir ao chamado dessa ferramenta ao aprendizado, 

muito mais ainda  para a criança em processo  de letramento. Os jogos educativos 

oferecidos surpreendem aos alunos ao  descobrir que fazendo uso do computador 

podem aprender brincando revelando suas aptidões e evoluindo o seu nível de 
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conhecimento conforme o ritmo de cada um.  É  muito importante o respeito pelo 

ritmo das crianças com DA por  mais lento que seja,  pois é condição necessária 

para o desenvolvimento cognitivo.   

O jogo 3 é considerado uma atividade importante na educação da criança, 

uma vez que permite o desenvolvimento  afetivo, motor, cognitivo, moral e a 

aprendizagem de conceitos, pois  jogando a criança experimenta, descobre, inventa, 

exercita e confere suas habilidades, além de estimular a curiosidade, a iniciativa e a 

autoconfiança proporcionando aprendizagem no processo da linguagem, do 

pensamento e da concentração da atenção sendo indispensável para a saude física, 

emocional e intelectual da criança (SEED, 1999). 

 

1. LETRAMENTO E PSICOPEDAGOGIA 

 

O ser humano nasce fazendo parte de um contexto histórico social de 

interação com as pessoas.  É através do convívio que internaliza gradativamente as 

ações humanas,  pelo processo de imitação no cotidiano social e, à medida que 

cresce e amplia sua rede de relações, passa da imitação para a execução de ações 

de forma autodirecionada, aprendendo assim a exercer diferentes papéis sociais. 

Para Vygotsky (1998), o processo de aprendizagem depende 

significativamente do meio social, através da interação, o indivíduo reage e interage 

com o meio; este processo nos direciona ao conceito de letramento.  

Segundo Soares (2000) “Se uma criança lê e escreve palavras e frases, mas 

não é capaz de escrever uma carta, é alfabetizada, mas não é letrada”.  Então, o 

simples ato de ler e escrever não são suficientes para um indivíduo atuar 

significativamente em uma sociedade, é necessário saber interpretar, saber usar 

essa leitura e escrita, pois o mundo se apresenta por vários olhares.   

O letramento vai ao encontro da necessidade de mudança, de deixar para 

trás o mecanismo da aprendizagem, do ler e escrever e, mergulha no mundo da 

criação, da liberdade de expressão e absorção da leitura do mundo.  Conclui-se 

então que letramento é a capacidade do indivíduo ler e escrever o mundo, é um 

complemento da alfabetização- saber ler e escrever em sua plenitude.   

Freire (1998) defende que a escola tem como função, além de alfabetizar, 
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promover situações de prática da leitura e escrita, a reflexão dos diversos gêneros 

textuais na sociedade e o domínio da norma padrão, tanto oral como escrita.  Por 

trás desses processos há o lado cognitivo na construção de pensamentos. 

O desenvolvimento cognitivo, ganha uma ênfase maior na teoria Piagetiana, 

com os processos pelos quais o indivíduo desenvolve a inteligência e adquire 

conhecimentos.  Segundo Piaget (1987),  o desenvolvimento passa por quatro 

etapas distintas que definem um momento de processo de construção do 

conhecimento ao longo do qual a criança elabora certas estruturas cognitivas.  O 

desenvolvimento cognitivo se dá a partir das seguintes etapas: 

 

a)  Estágio Sensoriomotor – vai do nascimento até, aproximadamente aos dois anos 

de idade.  Nela, a criança baseia-se exclusivamente em percepções sensoriais e em 

esquemas motores para resolver seus problemas, também para se relacionar e 

conhecer outros seres humanos.  Ao longo dessa etapa a criança irá elaborar sua 

organização psicológica básica, seja no aspecto motor, no perceptivo, no social, no 

afetivo e no intelectual.  Nesse mesmo período, as concepções de espaço, tempo e 

causalidade começam a ser construídas, possibilitando à criança novas formas de 

ação prática para lidar com o meio. 

 

b)  Estágio–Pré-operatório - ocorre dos dois aos sete anos de idade. É marcada pelo 

aparecimento da linguagem oral, por volta dos dois anos.  Ela permite à criança 

dispor além da inteligência prática construída na fase anterior, a elaboração de 

esquemas de ação interiorizados, chamados esquemas representativos, ou 

simbólicos, ou seja, esquemas que envolvem uma ideia preexistente a respeito de 

algo. Nesse período a criança ainda não é capaz de perceber que é possível 

retornar, mentalmente, ao ponto de partida, falta a reversibilidade, por isso é 

chamado de pré-operatório.  É iniciada a vida escolar e esta tem um significado 

especial, começa o aprendizado formal e a criança aprende a ler e escrever. 

 

c)   Estágio Operatório-Concreto - tem início por volta dos sete anos de idade.  As 

características da inteligência, a forma como a criança lida com o mundo e o 

conhece, demonstram que ela se encontra em nova etapa do desenvolvimento 

cognitivo.  Nesta etapa observa-se que ocorreram grandes modificações.  O real e o 

fantástico não mais se misturam em sua percepção.  O pensamento é reversível, 



pode mentalmente retornar ao ponto de partida, porém não consegue ainda pensar 

abstratamente, apenas com base em proposições e enunciados. A criança pode 

então ordenar, seriar, classificar etc. 

 

d)   Estágio Operatório-Formal – Ocorre a partir dos treze anos de idade.  A criança 

se torna capaz de raciocinar logicamente, pode utilizar hipóteses, visto que estas em 

princípio não são nem falsas, nem verdadeiras – são apenas possibilidades. Neste 

período a criança atinge o grau mais complexo do seu desenvolvimento cognitivo.  

 

Piaget acredita que as etapas de desenvolvimento encontram-se 

funcionalmente relacionadas dentro de um mesmo processo.  As faixas etárias 

previstas para cada etapa não são rigidamente demarcadas, ao contrário, elas se 

referem apenas às médias de idade onde prevalecem construções de pensamento.  

Com relação a aquisição da língua escrita, as teorias Piagetianas  levaram a 

uma profunda reflexão,  considerando que a criança formula hipóteses acerca da 

linguagem oral e possui um grande conhecimento sobre sua língua, bem como em 

relação à linguagem escrita.  

Dentre as inúmeras pesquisas sobre a aquisição da leitura e escrita, 

destacam-se as contribuições de Emília Ferreiro e Ana Teberosky(1985),  que 

realizaram suas pesquisas usando o “método de indagação”, uma adaptação do 

método clínico empregado por Piaget.  Essas autoras fizeram a primeira pesquisa na 

Argentina, acompanhando crianças de classe social baixa, onde ocorria o maior 

índice de reprovações. Descobriram então, que as crianças já usavam critérios por 

elas formulados para interação do que está escrito, como também a existência de 

níveis de aquisição da escrita.  

Segundo as pesquisadoras, as crianças elaboram conhecimentos sobre a 

leitura e escrita por diferentes hipóteses – espontâneas e provisórias – até se 

apropriar de toda a complexidade da língua escrita. Para o alcance da linguagem 

formal, as crianças  passam por níveis estruturais até que se aproprie da 

complexidade do sistema alfabético. Conforme essa perspectiva os níveis porque 

passam cada criança no processo de aquisição da leitura e da escrita são: 

 

 Pré-Silábico 1: as crianças têm dificuldades em diferenciar letras e números 

e, muitas vezes, “escrevem” usando desenhos, rabiscos, garatujas, 



pseudoletras, números ou alguns desses elementos misturados; 

 Pré-Silábico 2:  neste nível a criança demonstra a intenção de criar 

diferenciação entre seus grafismos.  Ela possui duas hipóteses: a da 

quantidade mínima de letras (mínimo três) e a hipótese da variedade de 

caracteres que devem compor a escrita (palavras diferentes, escritas 

diferentes); 

 

 Silábico:  a criança supõe que a escrita representa a fala.  É a fase que se 

inicia o processo de fonetização.  Ela tenta fonetizar a escrita e dar valor 

sonoro às letras. 

 Este processo divide-se em: Escrita silábica sem valor sonoro - não faz relação do 

som com a grafia; Ex. CAVALO = BUT; Escrita  com valor sonoro – escreve uma 

letra para cada sílaba, utilizando letras que correspondem ao som da sílaba; as 

vezes usa só vogais, outras só as consoantes.  Ex. CAVALO = CVL OU AAO; 

 

 Silábico-Alfabético: representa a escrita algumas vezes com sílabas 

completas e outras com sílabas incompletas; alterna escrita silábica com 

alfabética; 

 

 Alfabético: faz a correspondência entre fonemas (som) e grafemas (letras).  

Escreve como fala Ex. TOMATE = TUMATI; falta o domínio da ortografia.  É 

importante ressaltar que nesse momento a criança escreve foneticamente (faz 

relação entre som e letra).  Agora o desafio é caminhar em direção à 

convencionalidade, em direção à correção ortográfica e gramatical.   

 

As hipóteses da escrita são relevantes para o professor observar as 

dificuldades que as crianças enfrentam, principalmente, nas transições dos níveis, e 

compreender que algumas são lentas e sentem mais dificuldades, e que outras por 

não apresentarem os conhecimentos necessários ao letramento, precisam mais do 

apoio da família e da escola para se chegar a uma aprendizagem absoluta.   

 

1.1  Contribuições da Psicopedagogia ao Letramento 

 

É a falta de domínio da leitura e escrita considerada uma das razões do 



fracasso escolar, o motivo da procura tanto de pais como de escolas, por 

especialistas como o Psicopedagogo que contribui muito para diagnosticar e tratar 

as dificuldades de aprendizagem referentes à apropriação da linguagem escrita.   

A Psicopedagogia 4 surgiu da necessidade de atender a crianças com 

problemas de aprendizagem, como uma forma de reeducação escolar. Hoje, os 

estudos estão muito desenvolvidos e os trabalhos, que inicialmente confundiam-se 

com um reforço pedagógico (sem propiciar os resultados desejados) mostram-se 

bem distantes desta visão.   

Como área de estudo e de atuação, responsável pela aprendizagem, seu 

papel é o de instituir caminhos entre os opostos, que liguem o saber e o não saber, o 

acesso ao conhecimento e a falta desse acesso, a facilidade e a dificuldade, a 

rapidez e a lentidão, dentre vários outros aspectos que se apresentam durante o 

processo de aprendizagem.  

Diante do baixo desempenho escolar, principalmente em escolas públicas, o 

sistema está cada vez mais preocupado com os alunos que apresentam dificuldades 

de aprendizagem.  Com base nisso, são criadas intervenções diversas e entre essas 

intervenções está a contribuição do profissional Psicopedagogo, que nesse contexto, 

como um profissional qualificado, está apto a intervir para a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem, bem como a prevenção dos problemas de aprendizagem.   

Junto com toda a equipe escolar, o Psicopedagogo utiliza técnicas, meios 

próprios a fim de amenizar e/ou solucionar os problemas causadores do baixo 

rendimento escolar.  Para tanto ele precisa desenvolver ferramentas que avaliem 

não só a alfabetização, mas também o letramento, seus níveis e possibilitem 

investigar o contexto escolar e familiar.  

No caso do letramento, 5 o psicopedagogo pode recorrer a recursos 

metodológicos que facilitem a compreensão das capacidades e dificuldades dos 

alunos quando da produção de textos, usando atitudes do cotidiano da criança, 

como um bilhete, brincadeira, tipo de um alimento preferido, enfim gêneros textuais 

variados que viabilizem a um diagnóstico que o ajude a trabalhar as dificuldades 

referentes à compreensão do processo da escrita.   
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Diversas ações psicopedagógicas podem ser utilizadas como estratégias de 

prevenção e intervenção na aprendizagem e a evolução tecnológica também tem 

contribuído bastante na atuação do psicopedagogo como a utilização da Informática 

Educativa, por exemplo, que aplicada ao campo da Psicopedagogia pode favorecer 

mais um meio para aprendizagens mais significativas. 

 

2.  INFORMÁTICA EDUCATIVA E LETRAMENTO 

 

O  mundo tem se tornado pequeno diante de tantas transformações 

sociais e tecnológicas e,  dentre essas transformações está presente a utilização de 

novos instrumentos como o computador, celular, internet, provocando as estruturas 

cognitivas dos sujeitos para novas aprendizagens.  O crescimento  dos recursos 

tecnológicos, sobretudo, dos computadores e da Internet, tem tido seu reflexo no 

contexto escolar, com a chegada de alunos “recheados” de   informações e 

experiências tecnológicas adquiridas pelo interesse e curiosidade que estes 

recursos proporcionam.  

 A escola contemporânea, sente a necessidade de buscar alternativas 

pedagógicas que auxiliem o processo de ensino e aprendizagem de forma mais 

atraente e eficiente, e uma das saídas  tem sido  a informática através do 

computador por se tratar de uma ferramenta dinâmica, desafiante e mais acessível.   

 A Informática Educativa  é bastante abrangente e aliada à 

Psicopedagogia tende a complementar a aprendizagem de forma prazerosa.  Entre 

as novas tecnologias, o computador ocupa um lugar de destaque pelo poder de 

transformação que possui principalmente nas escolas no processo da aprendizagem 

favorecendo aos professores experimentação de novas alternativas pedagógicas.  

Isso não significa jogar as “velhas” foras, não! Mas apropriar-se das novas 

ressignificando-as, promovendo as transformações necessárias.  

 A utilização da Informática na educação vem crescendo 

consideravelmente através da máquina fascinante o computador que permite a 

criação de várias experiências de aprendizagem com versatilidade combinando 

imagens e textos  numa infinidade de cores e formas, sons verbais, musicais com 

movimentos que integram a percepção em suas múltiplas formas,  ao raciocínio 

ativando os dois hemisférios cerebrais.  Apontado como um facilitador relevante na 

fase da alfabetização e letramento sem punir pelos erros nos jogos  educativos, 



facilita o aprendizado do aluno de maneira prazerosa com seu próprio erro. 

 

2.1   Aprendizagem Mediada pelo Computador 

O computador está propiciando uma verdadeira revolução no processo 

ensino-aprendizagem e uma das razões é o fato de ele ser capaz de ensinar.  Sua 

introdução na educação despertou a comunidade escolar para a inclusão digital e 

também provocou insegurança ao corpo docente por muitos desconhecerem ainda o 

manuseio dessa máquina tão fascinante e aparentemente complexa.  O computador 

chegou para provocar uma mudança de paradigma pedagógico.    Paradigma 

construcionista, onde o aluno não é mais instruído, ensinado, mas construtor do seu 

próprio conhecimento, pois a ênfase maior está na aprendizagem, não no ensino.  

 Essa ferramenta já faz parte da nossa vida, portanto a escola tem o dever 

de preparar seus alunos, professores e funcionários para lidar com essa tecnologia.  

É importante a escola incluir o computador como disciplina curricular, ressaltando 

que computador na educação não é aprender sobre computadores, mas através de 

computadores. 

 

2.2  Jogos na Informática Educativa numa perspectiva Psicopedagógica  

 

Os jogos na Informática Educativa6 quando utilizados num enfoque 

psicopedagógico, são um instrumento importante que facilita a construção das 

funções: percepção, cognição e emoção. Possibilita o desenvolvimento do aprendiz 

unindo corpo-mente-emoção.  Estimula ainda funções neuropsicomotoras que 

envolve diferentes aspectos: discriminação e memória auditiva e visual; memória 

sequencial; coordenação viso-motora; ativação dos dois hemisférios cerebrais; 

orientação espaço/temporal e controle de movimentos.  

Os jogos educativos virtuais são criados com a finalidade dupla de 

entreter e possibilitar a aquisição de conhecimento, explorando o processo de 

ensino-aprendizagem considerando que melhora a estrutura de pensamento do 

aluno com dificuldades na aquisição da leitura e escrita, ajudando ao psicopedagogo 
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na avaliação pedagógica como no diagnóstico.  Algumas características 7 dos jogos 

educativos computadorizados justificam a relevância  do uso  para o letramento de 

crianças com dificuldades na aprendizagem: 

 Trabalham com representações virtuais de maneira coerente; 

 Dispõem de muitas informações dinamizadas com imagens, textos, sons, 

filmes, etc. De forma clara, objetiva e lógica; 

 Exigem concentração, estimula a curiosidade e a  socialização  das 

descobertas; 

 Permitem que o aluno obtenha resultado rápido de sua ação facilitando a 

auto-correção; 

 Afirmam a auto estima e estimulam a criatividade da criança, incentivando-a a 

crescer, tentar, sem se preocupar com os erros.  

A participação em jogos contribui para a formação de atitudes sociais: 

respeito mútuo, cooperação, obediência às regras, senso de responsabilidade, 

senso de justiça, iniciativa pessoal e grupal.  O jogo é o vínculo que une a vontade e 

o prazer durante a realização de uma atividade. O ensino utilizando meios lúdicos 

cria ambientes gratificantes e atraentes servindo como estímulo para o 

desenvolvimento integral da criança.  Para uma utilização eficiente e completa de um 

jogo educativo é necessário realizar previamente uma avaliação consciente do 

mesmo, analisando tanto aspectos de qualidade de software como aspectos 

pedagógicos e fundamentalmente a situação pré-jogo e pós-jogo que se deseja 

atingir.  

É importante o psicopedagogo despertar e prender a atenção do aluno 

com novidades, atividades atraentes que incentivem, como o computador, no caso 

os jogos  conforme cada realidade, cada complexidade com desafios que auxiliem 

nas dificuldades e favoreçam a aprendizagem bem como venham facilitar  o 

profissional num diagnóstico que o ajude a reduzir a condição de problemas e 

proporcione a melhor forma de solucioná-los. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve como objetivo apresentar a importância da Informática 
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Educativa no processo do letramento utilizando como recurso para diagnóstico  bem 

como para posterior intervenção os jogos educativos virtuais.  Os jogos, desenhos e 

brincadeiras, são meios facilitadores na descoberta da leitura e escrita, porém os 

psicopedagogos reconhecem a relevância  dos jogos como um veículo dinâmico 

para o desenvolvimento social, emocional e intelectual dos alunos.   Para a 

Psicopedagogia o grande desafio é o de encarar com naturalidade os problemas 

enfrentados na escola com crianças de dificuldades de desenvolvimento cognitivo e 

a informática  através dos jogos tem  conquistado  espaço nas escolas, atraindo 

crianças com as vantagens que os  recursos  trazem, como entusiasmo, 

concentração, motivação, entre outros.   

O computador é o grande aliado nesse processo com seu potencial de 

entreter despertando curiosidade na criança motivando-a  a uma busca de chegar ao 

fim do jogo e ver seu resultado. Tudo isso favorecendo a aquisição de conhecimento,  

ajudando ao profissional-psicopedagogo, a tirar o máximo de proveito do recurso 

que facilita  no seu diagnóstico e suas intervenções buscando amenizar ou resolver 

o problema que  causa a dificuldade de aprendizagem no aluno. 
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