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ALFABETIZAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL. PODE? 
 

Quando alguém me faz essa pergunta, logo devolvo: “Mas afinal, o que é alfabetizar?” 
Alfabetizar não é somente a aquisição do sistema alfabético de escrita. Quando as 

crianças brincam estão se preparando para ser indivíduos alfabetizados. Quando estão em 
contato com a sonoridade das palavras, quando reconhecem as diferenças das letras e 
manuseiam livros infantis, quando apenas ouvem histórias estão se preparando para ler, formular 
conceitos, ampliar a linguagem e gradativamente produzir textos. 

É importante, desde a Educação Infantil, entender que a alfabetização está presente na 
vida da criança em todos os ambientes. Seja em casa, manuseando as letras do teclado do 
computador, com a linguagem escrita na escola ou convivendo com adultos alfabetizados. Isto, 
porque alfabetizar na pré-escola é oportunizar atividades lúdicas de descobertas dos sons, é 
ensinar a criança a perceber como se desenha as letras e a encontrar os sons. Esse processo é 
um jogo perceptivo de construção gradativa da leitura e escrita.  

A educação infantil tem uma grande responsabilidade sobre o desenvolvimento das 
crianças ao construir conhecimentos que dão lugar aos novos saberes como a leitura e a escrita. 

Você já parou pra pensar em como a criança aprende a ler e a escrever? Da mesma forma 
que aprende a falar, dependendo da influência e motivação do meio ambiente. A prontidão para 
a alfabetização vai se desenvolvendo desde o nascimento e se a criança estiver inserida dentro 
de um ambiente saudável e incentivador, chegará com sucesso ao fim do processo. 

A criança, inserida na escola, forma suas primeiras concepções a respeito da leitura e da 
grafia e percebe a relação entre a fala e a escrita. Quando reconhece seu nome, o nome dos 
seus colegas, algumas palavras de propaganda e imita os adultos com rabiscos, ela está 
iniciando o seu processo de leitura. 

Através das atividades realizadas, descobre a escrita no uso dos recursos didáticos 
oferecidos: material escrito, jornais, revistas, embalagens, placas indicativas, televisão, 
computador e, especialmente, através da escrita do seu nome, dentre outros. 

É possível propor atividades divertidas, atrativas e repletas de aprendizado aos alunos. 
Então, não fique na dúvida entre brincar e alfabetizar.  

Essa é uma dúvida que pressupõe uma exclusão desnecessária. A criança brinca 
aprendendo e aprende brincando toda vez que incorpora ações dos adultos, que incluem 
também eventos onde ler e escrever fazem sentido.  

Por isso, buscamos sempre atividades de leitura e escrita que respeitam o processo de 
construção de conhecimentos da criança, não permitindo que, aqui, abra-se caminho para que 
práticas equivocadas de alfabetização apareçam, ainda que disfarçadas. 

Crianças pequenas devem brincar sim, e muito na educação infantil; mas também precisam 
ter contato sistemático com leitura e escrita. A isso chamamos alfabetizar em um contexto amplo, 
incentivando toda e qualquer habilidade que auxilie na aquisição do conhecimento: atividades 
de coordenação motora, movimentação do corpo, o conhecimento das letras, o uso da música...  

Porque aqui nós levamos a alfabetização com seriedade e concretude. Aqui criança 
aprende na totalidade. Aqui criança é feliz! 
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