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RESUMO 
 

O presente estudo resulta de uma pesquisa desenvolvida para a elaboração do 
trabalho de conclusão de curso, com o objetivo de investigar a utilização do jogo 
como recurso pedagógico para a mediação do processo de ensino-aprendizagem 
dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e as percepções dos 
professores sobre o método investigado destacando suas funcionalidades e as 
práticas pedagógicas pertinentes. O ambiente utilizado como fonte de pesquisa foi 
uma escola publica do município de Porto Velho, utilizou-se como coleta de dados o 
questionário que foi aplicado a alunos e professores que puderam expor suas 
expectativas e concepções desta prática no processo de ensino. Para constituir a 
pesquisa foi realizada uma busca bibliográfica para embasamento teórico a partir 
das ideias de autores como Freire (1996), Rosa (2004), Macedo (2006), dentre 
outros que discutem sobre a função do jogo na sala de aula, também se considerou 
as leis que abrangem e sustentam a EJA. A Partir dos dados coletados foi feita uma 
interpretação e tabulação das respostas obtidas nos questionários a fim de auxiliar 
na reposta da problemática em questão e interagir com as ideias e as propostas 
elaboradas pelo publico alvo. Portanto, apesar de o método estar em constante 
desenvolvimento, é necessário concluir exaltando a importância de o pedagogo 
preparar-se para as diversidades e peculiaridades que pode se deparar no ambiente 
da sala de aula e onde este educador deve oportunizar a melhor mediação no 
processo de ensino de Jovens e Adultos.  
 
 
   
Palavras-Chave: Jogo. Recurso Didático. Práticas pedagógicas na EJA. Ensino. 
Aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
The present study results from a research developed for the elaboration of the work 
of conclusion of course, with the objective of investigating the use of the game as a 
pedagogical resource for the mediation of the teaching-learning process of the 
students of Youth and Adult Education (EJA) And the teachers' perceptions about the 
investigated method highlighting its functionalities and relevant pedagogical 
practices.The environment used as a research source was a public school in the 
municipality of Porto Velho. The questionnaire was used as data collection, which 
was applied to students and teachers who could expose their expectations and 
conceptions of this practice in the teaching process.In order to constitute the 
research, a bibliographical search for theoretical basis was made based on the ideas 
of authors such as Freire (1996), Rosa (2004), Macedo (2006), among others that 
discuss the function of the game in the classroom, Considered the laws that cover 
and sustain the EJA.From the collected data an interpretation and tabulation of the 
answers obtained in the questionnaires were made in order to help in the answer of 
the problematic in question and to interact with the ideas and the proposals 
elaborated by the target public.Therefore, although the method is in constant 
development, it is necessary to conclude by extolling the importance of the 
pedagogue preparing for the diversities and peculiarities that can be found in the 
classroom environment and where this educator should provide the best mediation in 
the teaching process Of Youth and Adults. 
 
Keywords: Game. Didactic Resource. Pedagogical practices in the EJA. Teaching. 
Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O presente estudo tem como objetivo uma análise sobre a utilização de 

metodologias diversificadas nas rotinas pedagógicas de Jovens e Adultos, sob a 

percepção de educadores e educandos. Nesta perspectiva, investigaremos a 

utilização do jogo como recurso e sua funcionalidade no processo de ensino 

aprendizagem dos alunos e concomitantemente verificar a formação do educador 

para elaborar práticas pedagógicas pertinentes nesta etapa de ensino.  

Uma alta porcentagem de docentes utiliza o método adaptado das aulas 

com crianças, com utilização principalmente do livro didático, quadro e pincel. A 

prática pode ser comparada à concepção de educação bancaria desenvolvida por 

Freire: “o educador como narrador e o aluno apenas como ouvinte, os conteúdos 

são apenas fixados, memorizados e repetidos sem ser percebido o verdadeiro 

significado” (FREIRE, 1987). Portanto, na posição de educador deve haver a 

compreensão que os alunos, possuem objetivos culturais, sociais e profissionais. 

Como nos diz Rosa (2004): “o professor da educação de jovens e adultos encontra 

um público que vem à escola não por obrigação, mas sim para melhorar seu nível 

cultural e buscar uma atividade profissional que o engaje na sociedade”.  

Em outra perspectiva, há professores que utilizam os jogos como meio de 

auxiliar nesta busca tão significativa, porém, os jogos são normalmente utilizados na 

educação infantil, tratando-se de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

aplicar atividades por meio de jogos e materiais pedagógicos não é uma prática 

comum, durante a oportunidade de estagiar em uma escola pública foi possível 

observar essa realidade e proporcionar durante a regência as atividades com esta 

abordagem. 

A motivação para o tema surgiu por acreditar na EJA como uma educação 

possível e verificando também durante o período de estágio a necessidade de 

buscar estudos quanto à formação do educador e a prática pedagógica pertinente 

utilizando-se dos diversos recursos, dando enfoque aos jogos.  

A partir desta experiência onde foi possibilitado aplicar jogos e dinâmicas 

contrapondo a didática utilizada pela professora da turma, surgiram alguns 

questionamentos a respeito da eficácia da aplicação destes métodos por diversos 

fatores, como a falta de costume por não ser uma atividade rotineira e até o cansaço 

de alguns alunos, e principalmente se houve contribuição para o ensino-
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aprendizagem, investigando quais as dificuldades para o educador na pratica e na 

sua formação. 

 Diante deste fator o professor deve estar atento às necessidades e 

intenções dos alunos da EJA sendo diferenciadas, não apenas por faixa etária 

diversa, mas de acordo com o contexto social em que cada um está inserido. A 

preocupação precisa se concentrar nos conteúdos trabalhados em sala de aula para 

impor significado e prover as adaptações para o cotidiano do aluno exigindo 

preparação por parte do professor. 

Baseando-se nestes argumentos o educador deve ter metodologias 

pertinentes para utilizar jogos na EJA, onde se aplicam atividades que sejam 

direcionados a aprendizagem dos conteúdos e relacionados às vivências dos 

alunos. É necessário perceber que a partir do trabalho em grupo e por jogos de 

interação, acontecerá a aproximação dos alunos entre si, apesar da faixa etária 

diferenciada e com o educador. 

Por isso, a necessidade da formação deste educador ser apropriada para 

realizar estas atividades, conforme nos salienta as propostas curriculares para a 

Educação de Jovens e Adultos dizendo que, educadores de jovens e adultos 

identificados com esses princípios têm procurado, nos últimos anos, reformular suas 

práticas pedagógicas, atualizando-as ante novas exigências culturais e novas 

contribuições das teorias educacionais (BRASIL, p.13). Ou seja, surgindo 

indagações de quais seriam os melhores métodos, utilizando-se de novas 

estratégias buscando alcançar objetivos e o sucesso escolar. 

A partir da problematização exposta, está pesquisa preocupou-se em 

responder a seguinte questão norteadora: quais as reais contribuições do jogo como 

recurso e sua utilização nas rotinas pedagógicas na EJA? Através da percepção de 

Professores e Alunos.  

Partindo deste questionamento delimitou-se o objetivo geral: Investigar a 

real contribuição dos jogos como recurso e sua utilização nas rotinas pedagógica da 

EJA através de práticas pertinentes, considerando a formação do educador. 

Estabelecendo assim, os objetivos específicos: 1) Perceber qual a importância dos 

jogos como recursos no processo de ensino aprendizagem da EJA; 2) Verificar se os 

educadores possuem formação pedagógica para utilizar os jogos no processo de 

ensino na EJA; 3) Identificar as dificuldades dos educadores em utilizar jogos na 

EJA. 



14 

 

Buscando responder estas questões a monografia ficou dividida em 

Tópicos, onde trataremos os conteúdos pertinentes para compreender a proposta 

apresentada. Tópico 1: Expões os procedimentos Metodológicos, Tópico 2: 

Discorre sobre a Fundamentação Teórica, embasando a pesquisa e descreve sobre 

a importância dos jogos como recurso no processo de ensino aprendizagem da EJA. 

Tópico 3: Trata a respeito da formação docente e a utilização de jogos na EJA e as 

Dificuldades dos educadores em utilizar jogos na EJA. Tópico 4: Discussões da 

pesquisa de campo.  Considerando a importância de aplicar as praticas pedagógicas 

pertinentes e significativas para os alunos. É necessário evidenciar que esta 

pesquisa foi elaborada a partir de uma releitura das concepções dos autores 

utilizados, pois em sua maioria estão direcionados a crianças, inserindo a ideia de 

que estes métodos também podem ser aplicados na EJA.  

Diante da ideia exposta realizou-se uma pesquisa na escola publica que 

oferta a modalidade EJA utilizando o método qualitativo a partir de questionário 

aplicado aos alunos e educadores e também a busca de material bibliográfico 

relacionados à temática. A análise dos dados será realizada a partir de uma 

interpretação das respostas obtidas nos questionários a fim de auxiliar na resolução 

da problemática em questão.   
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1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

A pesquisa aconteceu no ambiente escolar abrangendo os alunos e 

professores da modalidade Educação de Jovens e Adultos de uma escola publica 

Municipal em Porto Velho, que puderam expor suas expectativas da utilização dos 

jogos no processo de ensino e dos conteúdos curriculares a partir de um 

questionário individual expressando assim as ideias relacionadas a este método.  

Diante disto fez-se a correlação com uma pesquisa bibliográfica para 

buscar embasamento teórico e assim compreender a problemática proposta, 

considerou-se que através desta metodologia oportuniza o leitor a entender as 

abordagens utilizadas e como se desenvolveu o os passos da pesquisa, com vistas 

a estruturar esta pesquisa de forma organizada em sua elaboração sendo o 

questionário o instrumento de coleta para saberemos a opinião particular de cada 

sujeito. Severino diz (p.125), que é um “conjunto de questões sistematicamente 

articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos 

pesquisados com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos 

estudados”.  

Esta coleta de dados teve como finalidade analisar perante educadoras e 

educandos qual a real importância de utilizar atividades com jogos e brincadeiras 

para o ensino de alunos Jovens e adultos enfatizando também a formação 

pedagógica inicial e as dificuldades para aplicar está pratica na referida modalidade 

de ensino, também destacar os argumentos dos alunos apontando quais as 

dificuldades pessoais em ser inseridos jogos na sala de aula. 

A pesquisa será de abrangência qualitativa, pois segundo Marconi 

e Lakatos (2006, p.269): 

Metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar 
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 
comportamento humano. Fornece analise mais detalhada sobre as 
investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc. 

Nessa concepção será utilizado por considerar a opinião, as ideias e o 

contexto e questionamentos relacionados aos Recursos Pedagógicos, com a 

finalidade de saber se os jogos utilizados na EJA podem ser inseridos como 

mediadores da aprendizagem e se os Educadores possuem ou não dificuldade em 

aplicar está didática, possuindo a visão que a mesma deve ser pertinente à 

modalidade e precisa despertar o interesse e envolvimento do aluno.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O presente estudo baseia-se nos autores que pesquisam sobre a 

utilização de jogos como recurso pedagógico no processo de ensino-aprendizagem 

na Educação de Jovens e Adultos. Considerando que este é um estudo bibliográfico 

a pesquisa se direcionou com o embasamento a partir da leitura de autores como: 

Freire (1996), Rosa (2004), Macedo (2006) e entre outros, cada um com suas 

peculiaridades e que são possuidores de conceitos e definições que abordam a 

temática. Utilizando também o documento oficial a LDBEN nº 9.394/96 e o currículo 

da EJA, trazendo as bases legais e as leis vigentes para ofertar esta modalidade de 

ensino de forma qualitativa.  

Nesta perspectiva, é necessário contextualizar que a Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que atende as etapas do ensino 

fundamental e médio destinada, conforme a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 1996 

no art. 37, “(...) aqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de estudo no 

ensino fundamental e médio na idade própria”. A partir da ideia que os alunos não 

tiveram a oportunidade de estudo na escola regular, por diversos fatores como 

trabalho e outras atividades que não consideravam a escola como um fator de 

importância em primeiro momento, ou em sua maioria os alunos precisavam ajudar 

os pais em outras tarefas, que o educador deve pensar em uma educação onde haja 

a interação entre o aluno e o professor por meio destas propostas pedagógicas deve 

ter um olhar diferenciado, pois as dificuldades de envolvimento destes alunos na 

realização das atividades surgem de diversas situações até por acreditarem que 

através daquela metodologia não aprenderão.  

Diante deste fator os autores que embasam esta pesquisa e o currículo 

elaborado para a Educação de Jovens e Adultos, compartilham o pensamento de é 

crucial utilizar recursos e metodologias diversificados e que se adequem ao perfil 

dos alunos, a partir disto será identificado a sua eficácia no processo de ensino, 

analisando as reais necessidades de aprendizagem destes sujeitos e 

concomitantemente as praticas do educador. Conforme diz BRASIL (2013, p.17):  

Entender e refletir sobre o processo de aprendizagem é fundamental 
para que os profissionais analisem sua própria ação didática, 
descobrindo os melhores conteúdos e procedimentos que permitam 
obter êxito na ação pedagógica e assim, não só acompanhar o 
desenvolvimento do estudante, mas perceber o próprio crescimento 
nos aspectos cognitivos, afetivos e profissionais.  
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Dentro da proposta em utilizar o Jogo como recurso nas praticas 

pedagógicas da EJA, o currículo nos expõe que pode ser uma das fontes para o 

educador inserir na sua ação docente, isso dependerá da forma que será tratada no 

contexto da sala de aula e de seus alunos.  Sob uma analise bibliográfica, 

verificamos no currículo que é possível a utilização de jogos de cunho educativo na 

EJA, é um recurso utilizado inclusive para o ensino de matemática mediando o 

desenvolvimento da aprendizagem. BRASIL (2001, p.36):  

Materiais para apoiar a aprendizagem dos números e das operações, 
como ábacos, material dourado, discos de frações, cópias de cédulas 
e moedas ou outros podem ser recursos didáticos eficientes, desde 
que estejam relacionados a situações significativas que provoquem a 
reflexão dos alunos sobre as ações desencadeadas.  

Outro aspecto exposto pelo currículo que deve ser desenvolvido na 

educação de Jovens e Adultos é a interpretação de textos e dentro desta 

perspectiva incluem-se os jogos, pois conforme nos diz BRASIL (p.80) “ textos, 

linguagem e interação devem ser trabalhadas na Educação de Jovens e Adultos e 

os jogos com instruções tornam-se uma opção, que trazem indicações quanto ao 

número de participantes, as regras, penalidades, contagem de pontos etc.”. Ou seja, 

o jogo não será incluso como um recurso apenas por diversão, ao mesmo tempo 

será desenvolvido os conteúdos inclusos no currículo da EJA.  

Portanto, é de suma importância salientar que inserido numa visão de 

educação para adultos, a escola e os educadores devem valorizar uma parceria para 

que aconteça de fato a aprendizagem do que é ensinado e independente do recurso 

definido pelo professor, deve estar de comum acordo com a comunidade escolar, só 

assim respeitaremos a legislação proposta em Brasil (2000): As instituições 

ofertantes deverão informar aos interessados, antes de cada início de curso, os 

programas e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação 

dos professores, recursos didáticos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-

se a cumprir as respectivas condições. Tornando assim mais eficiente a proposta da 

educação nesta modalidade.  
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2.1 A Importância dos Jogos como Recurso no Processo de Ensino Aprendizagem 
da EJA.  

As atividades lúdicas são importantes mediadoras no processo de 

aprendizagem, neste meio educacional é necessário ver o aluno como o 

responsável pela produção do conhecimento, excluindo a concepção de o mesmo 

ser um simples receptor de informações. Os jogos devem ser utilizados como um 

meio de socialização e cooperação, utilizando também este método para despertar a 

criticidade através das trocas e diálogos com os outros indivíduos deste processo. 

Por isso os jogos se tornam uma proposta essencial para o 

desenvolvimento do trabalho em grupo no ambiente escolar. Friedman, (1996, p. 41) 

diz que: “Os jogos lúdicos permitem uma situação educativa cooperativa e 

interacional”, ou seja, quando alguém está jogando está executando regras do jogo 

e ao mesmo tempo, desenvolvendo ações de cooperação e interação que estimulam 

e possibilitam a convivência em grupo. Fazendo a ligação entre jogo e 

aprendizagem e ressaltando a importância do educador saber direcionar está 

pratica, oferecendo assim educação de qualidade.  

Quando relacionamos jogos à aprendizagem, se desenvolve a 

capacidade de executar atividades de uma forma mais dinâmica, fazendo com que o 

aluno se interesse pelo ato de jogar e interaja socialmente sendo o trabalho em 

grupo um dos resultados de usar esse recurso, o jogo é introdutório ao grupo social, 

fazendo com que o aluno tenha mais facilidade em se relacionar com os outros 

envolvidos do processo educacional. Principalmente nas turmas de EJA, que tem a 

abrangência de pessoas com diversas faixas etárias, facilitando assim a relação 

entre os alunos/alunos e professor/aluno, logo minimizando as dificuldades de se 

aplicar essa metodologia.  

Quando tratamos do processo ensino-aprendizagem é notável que 

precisamos do envolvimento professor/aluno, possuindo a consciência que para 

acontecer  um processo de ensino qualitativo, este tem papel fundamental se 

posicionando de forma a incentivar este aluno por meio de participação nas 

atividades e oportunizando situações de autonomia.  

O jogo como recurso pedagógico é uma forma de aprender que possibilita 

a manipulação pelos alunos, facilitando a compreensão dos conteúdos. O educador 

sendo o principal sujeito para que a utilização de jogos aconteça de forma 

qualitativa, deve usar metodologias e praticas que envolvam o aluno para o que é 
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ensinado, através do planejamento, de forma que o mesmo consiga perceber 

dificuldades expostas e orientá-los possibilitando que o ensino a partir dos jogos e 

brincadeiras se torne realmente eficaz. 

Portanto, o jogo pode ser considerado um suporte para o educador, assim 

como o livro didático e outras abordagens que possam acrescentar positivamente no 

processo de ensino-aprendizagem de Jovens e Adultos, o imprescindível é construir 

um respeito com seus alunos e fazer um planejamento que abrange as reais 

necessidades, sendo abertos para as adaptações necessárias, compreendendo o 

contexto da Escola de Jovens e Adultos e respeitando as concepções destes 

sujeitos possuidores de conhecimentos prévios e objetivos. 

2.1.1 Definição de Jogo 

 Um ponto que é necessário fazer uma abordagem é sobre qual a 

definição do jogo que estamos tratando na EJA, principalmente os jogos 

pedagógicos e dinamizados, com a intenção de desenvolver os conteúdos 

curriculares, delineando sobre sua funcionalidade como recurso pedagógico.  

Portanto, ao realizar um breve histórico sobre a reflexão da importância do jogo, 

Lima (2008, p.13) nos diz:  

A origem das primeiras reflexões sobre a importância do jogo é muito 
remota. Platão¹, segundo Almeida (1998, p. 19-20) condenava, na 
Grécia, as atividades que exacerbavam a competição e o resultado. 
O filósofo defendia o jogo como um meio de aprendizagem mais 
prazeroso e significativo, de maneira que, inclusive, os conteúdos 
das disciplinas poderiam ser assimilados por meio de atividades 
lúdicas. A Matemática, por exemplo, na sua fase elementar, deveria 
ser estudada, de acordo com a visão de Platão, na forma de 
atividades lúdicas extraí- das de problemas concretos, de questões 
da vida e dos negócios.  

O jogo pode ser considerado um importante objeto para o trabalho 

pedagógico podendo ser possível a ligação entre o jogar e o aprender, este recurso 

pode ser considerado uma estratégia educacional. Conforme nos diz Kishimoto 

(1996. p.36), “O uso do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos 

para a relevância desse instrumento para situações de ensino-aprendizagem e de 

desenvolvimento”. 

Podemos definir jogo como um termo derivado do latim “jocus”, então vem 

a analise se os jogos podem ser utilizados para fins educacionais. Porem também se 
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encontram diversas outras definições, Macedo (2006, p. 22) diz:  

No dicionário de jogos, Alleau&Matignon (s.d./1973) afirmam que na 
Enciclopédia francesa, de 1729, o jogo é definido como uma das 
condições ou partes constituintes das próximas categorias. Lembro o 
prazer que um adulto pode sentir, por exemplo, com a possibilidade 
de olhar as horas repetidas vezes sem outro interesse que o curtir o 
relógio novo. Lembro a alegria de um praticante de palavras 
cruzadas que passava seu tempo dedicado a elas e mal terminava 
uma começava outra, esquecido das agruras da vida e indiferente ao 
quanto esse exercício podia lhe fazer bem, apenas “entregue ao 
gozo de jogar um bom jogo”, como queria Fernando Pessoa.  

Os jogos educacionais podem ser grandes motivadores no processo de 

ensino. TAROUCO (2004) enfatiza que (DEMPSEY; RASMUSSEM; 

LUCCASSEM,1996) citados por (BOTELHO  2004) definem que os jogos 

educacionais “se constituem por qualquer atividade de formato instrucional ou de 

aprendizagem que envolva competição e que seja regulada por regras e restrições”. 

Os jogos podem ser utilizados para a estimulação do raciocínio e das interações 

desde que muito bem mediados pelo educador.  Ainda nesta concepção é 

destacado as diversas utilidades do jogo em Botelho 2004 (apud Tarouco 2004):  

[...] para treinamento de habilidades operacionais, conscientização e 
reforço motivacional, desenvolvimento de insight e percepção, 
treinamento em comunicação e cooperação, integração e aplicação 
prática de conceitos aprendidos e até mesmo assessment (avaliação 
de aprendizagem). 

Assim os jogos podem ser utilizados para trazer clareza ao que está 

sendo estudado, melhorando a compreensão do que se aprende e também um 

auxiliador na hora do educador avaliar com maior eficiência e conhecimento dos 

sujeitos envolvidos neste ambiente.  

Os jogos também são utilizados apenas para o divertimento, para gerar 

no adulto ou criança, o prazer, a alegria, a criação e satisfação, porem o contexto 

que estamos inserindo é educacional, com o intuito de desenvolvimento a 

aprendizagem. Portanto, os jogos que tratarmos nesta pesquisa estão relacionados 

às dinâmicas, material dourado, cruzadinhas, caças-palavras, alfabetos moveis, e 

jogos educativos a partir de tablets e celulares através de aplicativos, objetivando 

favorecer e estimular a aprendizagem dos adultos, direcionando-os conteúdos 

curriculares desde  possuindo finalidade e que contribua para a formação do aluno e 

ultrapassem o sentido de ser utilizados apenas por diversão. 
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É necessário salientar que toda metodologia utilizada com alunos Jovens 

e Adultos, seja ela através de dinâmicas, jogos pedagógicos, cruzadinhas, gincanas 

entre outros, devem ser adaptas para a realidade dos alunos, tomando como 

referência a vida social e profissional dos sujeitos envolvidos, para que a didática 

seja diferenciada da educação infantil e desperte o interesse do discente, fazendo 

que o ensino-aprendizagem se construa em parceria, a partir da relação e interação 

professor/aluno.  Segundo Freire (1996): 

[...] se trabalho com jovens ou adultos, não menos atento devo estar 
com relação a que o meu trabalho possa significar com estimulo ou 
não à ruptura necessária com algo defeituosamente assentado e à 
espera de superação. Primordialmente, minha posição tem de ser a 
de respeito à pessoa que queira mudar ou que recuse mudar-se 
trabalho com jovens ou adultos, não menos atento devo estar com 
relação a que o meu trabalho possa significar com estimulo ou não à 
ruptura necessária com algo defeituosamente assentado e à espera 
de superação. Primordialmente, minha posição tem de ser a de 
respeito à pessoa que queira mudar ou que recuse mudar. (p.28) 

Com isso salientamos que os jogos são muito importante, independente 

das áreas que serão utilizados, o que delimita sua pratica de modo pertinente é o 

educador ter o planejamento de qual objetivo quer alcançar em sua aula, e com seus 

alunos, com consciência da necessidade de se buscar novas metodologias, porem, 

com a percepção da função dos jogos para cada área.  

Na intencionalidade de demonstrar a importância de utilizar o jogo como 

recurso, exploraremos os conceitos de Andragógia, na concepção de novos 

conhecimentos e metodologias para educar Jovens e Adultos.  

2.1.2 Andragógia  

Portanto, não podemos abordar o tema educação de Jovens e Adultos 

relacionados à aprendizagem e sua metodologia, sem tratarmos do estudo da 

Andragogia que vem tecendo definições sobre métodos de ensino para a Educação 

de Jovens e Adultos, está palavra deriva do grego e significa educação ou ensino 

para adultos, o conceito foi difundido no século XX, sendo ampliado está ideia por 

Malcolm Knowles, que o definiu como ciência para estudar a educação de adultos 

objetivando a aprendizagem efetiva, capaz de desenvolver habilidades, 

conhecimentos e competências. 

Também é atribuída a concepção de que as pessoas adultas aprendem 
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diante de um ambiente confortável e flexível, propondo um aprendizado maduro e 

consciente.  A Andragogia é pautada nos pressupostos que os adultos não 

aprendem como as crianças e explicando que o mesmo é o sujeito da educação e 

não apenas um objeto. Então a Andragogia diz sobre a necessidade de desenvolver 

a autonomia, colaboração e a autogestão da aprendizagem, atributos 

importantíssimos para quem deseja crescer profissionalmente. Em Goecks (2003): 

Malcom Knowles faz um importante comparativo:  

QUADRO 1- Pedagogia X Andragógia 

  Modelo Pedagógico Modelo Andragógico 

Papel 
da 

Experiência 

A experiência daquele 
que aprende é 
considerada de pouca 
utilidade. O que é 
importante, pelo 
contrário, é a experiência 
do professor. 

Os adultos são portadores de uma 
experiência que os distingue das 
crianças e dos jovens. Em 
numerosas situações de formação, 
são os próprios adultos com a sua 
experiência que constituem o 
recurso mais rico para as suas 
próprias aprendizagens. 

Vontade 
de 

Aprender 

A disposição para 
aprender aquilo que o 
professor ensina tem 
como fundamento 
critérios e objetivos 
internos à lógica escolar, 
ou seja, a finalidade de 
obter êxito e progredir 
em termos escolares. 

Os adultos estão dispostos a iniciar 
um processo de aprendizagem 
desde que compreendam a sua 
utilidade para melhor afrontar 
problemas reais da sua vida pessoal 
e profissional. 

Orientação 
da 

Aprendizagem 

A aprendizagem é 
encarada como um 
processo de 
conhecimento sobre um 
determinado tema. Isto 
significa que é 
dominante a lógica 
centrada nos conteúdos, 
e não nos problemas. 

Nos adultos a aprendizagem é 
orientada para a resolução de 
problemas e tarefas com que se 
confrontam na sua vida cotidiana (o 
que desaconselha uma lógica 
centrada nos conteúdos) 
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Motivação A motivação para a 
aprendizagem é 
fundamentalmente 
resultado de estímulos 
externos ao sujeito, 
como é o caso das 
classificações escolares 
e das apreciações do 
professor. 

Os adultos são sensíveis a 
estímulos da natureza externa 
(notas, etc), mas são os fatores de 
ordem interna que motivam o adulto 
para a aprendizagem (satisfação, 
auto-estima, qualidade de vida,, etc) 

Fonte: GOECKS, Rodrigo. Educação de Adultos: Uma Abordagem Andragógica. Pitágoras, 

2003.   

A Andragógia defende como um dos princípios, que o aprendizado deve 

ser relevante, ressaltando a importância de haver capacitação para educar adultos, 

buscando por novas metodologias, técnicas e recursos, sempre respeitando também 

as expectativas e conhecimentos dos alunos. Portanto, os jogos como recursos 

podem ser uma hipótese construtiva para desenvolver o ensino com qualidade 

desde que este aluno compreenda sua utilidade para o processo de ensino, pois 

como vimos o adulto também se desenvolve por meio de motivações satisfatórias. 
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3 FORMAÇÃO DOCENTE E A UTILIZAÇÃO DE JOGOS NA EJA. 

A Educação de Jovens e Adultos nos direciona a configuração legal que 

conceitua sobre a predominância do direito a escolarização e a importância de levar 

está educação com qualidade e adaptada ao educando das classes noturnas. 

Segundo BRASIL (1996), “a educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 

garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência 

na escola”. 

Diante das bases legais a formação de professores torna-se essencial 

para suprir a necessidades desta modalidade de escolarização e dos alunos, a LDB 

no parágrafo único afirma sobre a necessidade de “A formação dos profissionais da 

educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, 

bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica”. 

Portanto, a formação docente nos reporta a uma serie de dificuldades que 

estes profissionais enfrentam diariamente durante sua atuação na sala de aula, 

devido à consciência de que deve oferecer aos alunos aulas planejadas e com 

metodologias diversificadas, com o intuito de auxiliar seu aluno no processo 

educativo. Quando levamos essa reflexão para a educação voltada para os Jovens e 

Adultos agrave-se mais, pois, diversas duvidas surgem frequentemente de como 

utilizar a melhor didática deixando os educadores que atuam nesta modalidade de 

ensino em um impasse que acabam automaticamente levando o modelo de escola 

que é aplicado a crianças para as classes noturnas.  

Por outro lado, no acolhimento deste aluno uma das maiores duvidas é 

como o educador deverá auxiliar de forma qualitativa no processo de ensino 

aprendizagem, sem materiais e recursos adequados tentando assim com que este 

aluno se adapte ao ambiente escolar, de alguma forma a opção de trabalhar o lúdico 

é descartada, pois não há uma preparação e um estudo aprofundado para 

desenvolver nos alunos os estímulos necessários para compreender que não estão 

apenas brincando, mas sim aprendendo através das brincadeiras. 

Desprovidos de material técnico necessário, de condições más de 
trabalho e de um corpo de conhecimento que possa subsidiar os 
desafios impostos pela pratica educativa, tais professores, a grande 
maioria leigos, são obrigados a aceitar o desafio de escolarizar os 
adultos sem o mínimo preparo necessário ao bom desempenho. 
Muitas vezes acreditam que a militância e a opção política por um 
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trabalho comprometido seja o suficientes para superar as 
competências no ensino de ler e escrever. Outras vezes acreditam que 
a simples leitura de um ou dois manuais seja o suficiente para 
enfrentar os desafios metodológicos impostos na sala de aula. (HARA, 
1992, p.9) 

Durante esta transposição acabam utilizando métodos inadequados, 

tornando o ambiente alfabetizador e de aprendizagem infantilizados, devido à 

aplicação de palavras e atividades que normalmente são direcionadas a outro 

publico, descartando a ideia de que os alunos da EJA são possuidores de uma 

bagagem cultural e social mais ampliada que as crianças.  

Santos (2007) afirma “a ludicidade é uma necessidade do ser humano em 

qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão”. Ou seja, é necessária a 

sensibilidade do educador em adaptar os jogos educativos, as dinâmicas e 

brincadeiras para o contexto do seu aluno da EJA, envolvendo suas profissões e 

vivências sociais. É visando essa ampliação da noção de mundo que os Jovens e 

Adultos já percorreram que o professor deve ensinar e alfabetizar. 

O educador precisa buscar novas formas de promover estas 

aprendizagens, isso se torna um desafio devido à necessidade de romper barreiras 

perante os ensinos tradicionais que são aplicados nas escolas, por isso é 

imprescindível que o professor esteja preparado para utilizar essas praticas de forma 

qualitativa propiciando aos alunos um progresso significativo considerando as 

diversidades existentes neste modelo de educação. 

Uma pratica muito utilizada por professores para mediar o processo de 

aprendizagem e alfabetização em sala de aula e a aplicação do lúdico com intuito de 

direcionar os conteúdos curriculares melhorando a compreensão dos alunos a 

determinadas matérias. Porem a transferência desses métodos para a EJA deve 

acontecer com muita flexibilidade e exige que o professor esteja preparado para as 

interferências necessárias durante o desenvolvimento destas praticas, fazendo com 

que as funções desses jogos sejam motivadoras e forneçam aos alunos a 

possibilidade de perceber a interação entre suas vivencias e os conteúdos 

escolares. Freire (1996, p.16) nos diz que:  

Dessa forma são tão importantes para a formação dos grupos 
populares certos conteúdos que o educador lhes deve ensinar, 
quanto a analise que eles façam de sua realidade concreta. E, ao 
fazê-lo, devem ir, como a indispensável ajuda do educador, 
superando o seu saber anterior, de pura experiência feito, por um 
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saber mais critico, menos ingênuo. O senso comum só se supera a 
partir dele e não com o desprezo arrogante dos elitistas por ele.  

A importância de utilizar atividades lúdicas na EJA é evidente, pois levam 

as experiências do brincar, o papel do educador é garantir a participação dos alunos 

por meio de intervenções interessantes que os provoquem e desafiem, relacionando 

os jogos com conteúdos que tenham coerência, para que não fique a sensação do 

“brincar apenas por brinca”, envolvendo os Jovens e Adultos através de propostas 

que lhes ofereçam momentos de aprendizagem e que os façam perceber que a 

brincadeira também é uma forma de levá-los a compreender conteúdos 

prazerosamente.  

Portanto, ao levantar esse questionamento do jogo como uma das 

praticas para mediar o processo de ensino e alfabetização de jovens e adultos 

enfatizando a formação do professor, ressaltamos que muitos não se sentem aptos 

para aplicar esses métodos de maneira adaptada ao conteúdo adulto, devido as 

duvidas em escolher a melhor metodologia, o que deixa notável a necessidade do 

educador sempre precisar buscar a formação continuada.  

Diante disto é necessário que o educador tenha propriedade das leis que 

abrangem a educação, inclusive a de Jovens e Adultos, pois Segundo Brasil: 

trazem-nos o Art. 10, da resolução Nº 3, de 15 de Junho de 2010, dizendo que o 

Sistema Nacional Publica de Formação de Professores deverá estabelecer políticas 

e ações especificas para a formação inicial e continuada de professores de 

Educação Básica de Jovens e Adultos bem como para professores de ensino regular 

que atuam com adolescentes, cujas idades extrapolam a relação idade-série, 

desenvolvidos em estreita relação com o programa Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), com universidades publicas e com sistema de ensino.  

Por fim, o educador seja de formação inicial ou continuada é o principal 

responsável por sua aprendizagem, buscando para si, os melhores métodos e 

ensinamentos e as leis cabíveis e aplicáveis ao seu estudo,  só a partir disto, poderá 

atuar na Educação de Jovens e Adultos fornecendo aos seus alunos uma educação 

de qualidade, por meio de jogos e brincadeiras e com a adaptação necessária para 

ter significado aos alunos. 
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3.1 Dificuldades dos Educadores em Utilizar Jogos na EJA. 

Podemos considerar diversos fatores nas dificuldades em utilizar o jogo 

como um recurso pedagógico para ensinar na EJA, com isso se destaca 

principalmente os perigos de infantilizar o ambiente fazendo com que haja um 

constrangimento perante os alunos, construindo assim uma barreira na relação 

professor/aluno devido à desconsideração das vivencias de mundo e bagagem 

cultural trazidas com este sujeito para a escola.  

Por isso ao utilizar os jogos com Jovens e Adultos precisa haver a 

percepção de adaptação, para os conteúdos curriculares e para o mundo adulto, 

focando na profissionalização e objetos de convivência dos mesmos. O jogo tem que 

colocar o aluno como o fator mais importante, ou seja, sua participação é essencial, 

outro fator essencial é que o jogo a ser dirigido não deve ser centralizado no 

educador, deve ser controlado pelos alunos, deixando-os livre para possíveis 

alterações e modificações não devendo acontecer nenhum tipo de discriminação 

deixando-os assim relaxados para participar.  

O jogo ao ser aplicado a uma turma de EJA pode parecer bem ineficaz, 

porem quando bem planejado e experimentado antes de ser levada a sala de aula, 

pode evitar surpresas indesejáveis. Com isso o jogo não pode ser aplicado antes de 

ter bem delineado a qual conteúdo ele estará complementando e quais são os 

objetivos a ser alcançados, deixando claramente explicados e evitando a 

desmotivação, ocasionando assim a estimulação ao desafio proposto.  

Segundo GRANDO, 2001 (apud Moratori 2003), a utilização de Jogos 

possui uma serie vantagens e desvantagens, portanto cabe ao educador fazer a 

seleção de processos que serão significativos para a aprendizagem do aluno, 

tornando assim a dificuldade de utilizar este recurso menos complexo, conforme está 

descrito no quadro em seguida:  

 

 

 

QUADRO 2- Jogos: Vantagens e Desvantagens.  
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Vantagens Desvantagens 

 Fixação de conceitos já 

aprendidos de uma forma motivadora para 

o aluno;  

 Introdução e desenvolvimento de 

conceitos de difícil compreensão;  

 Desenvolvimento de estratégias de 

resolução de problemas (desafio dos 

jogos);  

 Aprender a tomar decisões e saber 

avaliá-las;  

 Significação para conceitos 

aparentemente incompreensíveis;  

  Propicia o relacionamento de 

diferentes disciplinas 

(interdisciplinaridade);  

 O jogo requer a participação ativa 

do aluno na construção do seu próprio 

conhecimento;  

 O jogo favorece a socialização 

entre alunos e a conscientização do 

trabalho em equipe;  

  A utilização dos jogos é um fator de 

motivação para os alunos;  

  Dentre outras coisas, o jogo 

favorece o desenvolvimento da 

criatividade, de senso crítico, da 

participação, da competição “sadia”, da 

observação, das várias formas de uso da 

linguagem e do resgate do prazer em 

aprender;  

 As atividades com jogos podem ser 

utilizadas para reforçar ou recuperar 

 Quando os jogos são mal 

utilizados, existe o perigo de dar 

ao jogo um caráter puramente 

aleatório, tornando-se um 

“apêndice” em sala de aula. Os 

alunos jogam e se sentem 

motivados apenas pelo jogo, sem 

saber porque jogam;  

 O tempo gasto com as 

atividades de jogo em sala de aula 

é maior e, se o professor não 

estiver preparado, pode existir um 

sacrifício de outros conteúdos pela 

falta de tempo;  

 As falsas concepções de que 

devem ensinar todos os 

conceitos através dos jogos. 

Então, as aulas, em geral, 

transformam-se em verdadeiros 

cassinos, também sem sentido 

algum par ao aluno;  

 A perda de “ludicidade” do 

jogo pela interferência constante 

do professor, destruindo a 

essência do jogo;  

 A coerção do professor, 

exigindo que o aluno jogue, 

mesmo que ele não queira, 

destruindo a voluntariedade 

pertencente a natureza do jogo;  

 A dificuldade de acesso e 

disponibilidade de materiais e 
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habilidades de que os alunos necessitem. 

Útil no trabalho com alunos de diferentes 

níveis;  

 As atividades com jogos permitem 

ao professor identificar, diagnosticar 

alguns erros de aprendizagem, as atitudes 

e as dificuldades dos alunos;  

 

recursos sobre o uso de jogos no 

ensino, que possam vir a subsidiar 

o trabalho docente.  

 

Fonte: MORATORI, Patrick Barbosa. Por que utilizar jogos educativos no processo de 
ensino aprendizagem? RJ/ BRASIL, 2003; (Apud. Grando, 2001). Vantagens e 
desvantagens dos jogos. 

Nesta perspectiva, pontuou-se uma serie de vantagens e desvantagens 

dentre elas se destaca a sobrecarga nos educadores que atuam na EJA, em sua 

maioria são os mesmos que atuam na educação infantil durante todo o dia, 

acarretando na falta de tempo para planejar atividades a partir de jogos, com planos 

que possuam significados e não os que acabem sendo apenas uma expansão da 

educação infantil, para as aulas noturnas. 

Estes são os educadores que normalmente encontramos nas turmas de 

EJA, que possui o déficit do excesso de carga horária, muitas das vezes para suprir 

suas necessidades financeiras, pois fora do ambiente escolar, também existe um 

envolvimento social e familiar que deve ser cumprido por este profissional, não 

deixando de mencionar por toda luta que se faz necessária, para obter condições 

melhores de trabalho que com certeza refletira na qualidade de trabalho com os 

alunos. 

Porém também se faz essencial refletir sobre a prática, sob as condições 

de educação que está ofertando, pois nenhum participante deste processo deve sair 

prejudicado. Nessa concepção Freire (1996, p.22) afirma: “por isso é que, na 

formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão 

critica sobre a prática. É pensando criticamente a pratica de hoje ou de ontem que 

se pode melhorar a próxima pratica”.  

Podemos considerar outro fator de preocupação do educador que é a 

dificuldade em fazer com que o jogo seja educativo e não apenas um método de 

diversão sem produtividade para o ensino-aprendizagem do aluno. Lima (2015) cita 

Leal, Albuquerque e Leite (2005) discutindo sobre a historicidade, dos jogos 
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educativos no desenvolvimento humano, apresentam a delimitação dos grupos 

principais – os jogos de enredo e os jogos de regras. Sendo o jogo de enredo uma 

representação da imaginação e das vivencias e os jogos de regras ajudariam na 

compreensão dos conhecimentos que estão sendo expostos pelo educador e 

tornando-se assim um método de construções de aprendizagem.  

Outra dificuldade que pode ser considerada relevante na escolha em 

utilizar jogos nesta modalidade de ensino é o aparente cansaço dos alunos, devido a 

um exaustivo dia de trabalho ou pela idade mais avançada dos idosos que são 

frequentadores deste modelo de escola. Por isso a necessidade de o educador 

buscar a melhor metodologia para ensinar o seu aluno, identificando que todos são 

individualmente diferentes, portanto o método que se aplica a um, não é eficaz com 

outro.     

Portanto, a objetividade desta pesquisa é abandonar a ideia de que a 

Educação de Jovens e Adultos é apenas um meio de alfabetização e letramento de 

pessoas que por diversas problemáticas não puderam aprender no ensino regular, e 

incluir a concepção e percepção de alunos que também buscam por outros 

objetivos, como vemos diariamente nas universidades, exemplos dos alunos 

egressos da EJA, que superam suas expectativas iniciais e limites. 

A proposta é que a partir da formação inicial os educadores se formem 

com a concepção de que devemos propor a estes alunos métodos com qualidades 

servindo de suporte para que os mesmos almejem os planos que buscam, como 

cidadãos carregados de direitos e leis que os protegem, oportunizando o 

crescimento educacional, social e econômico.  
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4 DISCUTINDO A PESQUISA DE CAMPO  

A presente pesquisa teve como objetivo verificar as concepções dos 

professores sobre quais as possíveis contribuições do jogo como recurso e sua 

utilização nas rotinas pedagógicas da EJA. Um estudo que abordou ainda na 

percepção destes, quais as dificuldades em aplicar este método em sala de aula e 

levou em consideração a abrangência na formação dos educadores. 

Foi realizado a analise das respostas de três professoras, que atuam em 

uma escola municipal de Porto Velho no primeiro seguimento das turmas da EJA, 

especificamente na 1ª, 3ª e 4ª serie, tivemos o cuidado de preservar a identidade, as 

professoras que nesta pesquisa serão nomeadas como P1, P2 e P3.  

As questões de uma a quatro são de identificação e características da 

formação do educador que traz os seguintes dados: todas possuem entre 10 ou 

mais anos de formação em pedagogia. Sendo P1 Pedagoga com pós-graduação em 

Psicopedagogia atuando há seis anos nas turmas de EJA, P2 formada em 

pedagogia atuando há oito anos com turmas de EJA, P3 Formada em Pedagogia e 

Orientação escolar, atuante há cinco anos na turma de Jovens e Adultos.  

Também se utilizou como fonte de pesquisa as concepções de sete 

alunos da Educação de Jovens e Adultos sendo quatro do sexo feminino e três do 

sexo masculino, sendo quatro matriculados na 4ª Serie e três alunos na 3ª serie que 

aceitaram responder o questionário  que abordavam a utilização dos jogos em sala 

de aula e também outros métodos de ensino, com intuito de preservar a identidades 

dos alunos serão nomeados como A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, possibilitando assim 

o aluno expor suas opiniões.  

Colocou-se também em evidência a motivação para retorno a escola, pois 

a EJA deixou de ser procurada apenas por um método de Alfabetização, portanto, 

os alunos descreveram suas motivações, estimulando assim, o educador refletir 

cada dia mais sobre a oferta de uma educação de qualidade independente da 

modalidade sequencialmente buscando a inclusão de praticas que auxilie este aluno 

na busca da aprendizagem.   

Por fim, analisaremos as respostas de forma qualitativa, através de 

interpretação a fim de responder os objetivos iniciais, fazendo o embasamento 

teórico para dar suporte e delinear com melhor compreensão os dados coletados na 

escola.  
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4.1 Análises das Respostas das Professoras. 

QUADRO 3- Conhecimento das Diretrizes da EJA. 

Questão5: Tem conhecimento das Diretrizes Operacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos, Resolução nº 03; de 15 de junho de 2010? 

P1 Sim 

P2 Com Certeza 

P3 Não 

Fonte: Autora. 

O conhecimento das Leis que abrangem a Educação de Jovens e Adultos 

é um fator indispensável para que aconteça um processo de Ensino-aprendizagem 

qualitativo, com a compreensão das dificuldades desta modalidade e dos alunos que 

buscam a escola não somente para se alfabetizar, mas como estimulo a formação 

superior e profissional. 

As leis estabelecidas nos mostram no Art. 5º da RESOLUÇÃO CNE/CEB 

Nº 1, DE 5 DE JULHO DE 2000,  a necessidade da disposição e alocação 

adequadas dos componentes curriculares dependendo das  necessidades próprias 

da Educação de Jovens e Adultos com espaços e tempos nos quais as práticas 

pedagógicas assegurem aos seus estudantes, identidade formativa, comum aos 

demais participantes da escolarização básica. 

QUADRO 4- Metodologia Utilizada. 

Questão 6: Qual a metodologia mais utilizada nas suas aulas na Educação de 

Jovens e Adultos? Por quê?  

P1 Aulas Expositivas e dinâmicas de grupo. 

P2 Método tradicional 

P3 Expositivas, Contação de histórias, trabalhos em grupo, debates, 

jogos e teatro. 

 

Fonte: Autora. 

O educador deve estar atento à especificidade de sua turma, um método 

não pode virar uma rotina porque já está acostumado a trabalhar de determinadas 

formas em suas aulas, deve se considerar as metas e aprendizagens a ser 

alcançada com os sujeitos envolvidos nesse processo. O método de ensino 
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delimitado pelo professor é um dos fatores mais importantes para alcançar o 

sucesso nas aprendizagens. Freire (1996, p.34) nos diz que:  

Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, de matérias, 
de métodos para uma aula dinâmica, assim é preciso, indispensável 
mesmo que o professor se ache “repousado” no saber de que a 
pedra fundamental é a curiosidade do ser humano. E ela que me faz 
perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, reconhecer. 

Portanto, deve haver este dialogo professor/aluno, identificando as falhas 

do percurso escolar e incluindo sim métodos como jogos, ou excluindo praticas 

desnecessárias que não acrescentam na aprendizagem dos alunos. O professor tem 

que ter disponibilidade de se rever como profissional, delimitando quando uma 

pratica está acarretando em progressões ou não.  

 
QUADRO 5- Formação para uso dos Jogos. 
 

Questão 7: Você Acredita que sua formação abrangeu o ensino de metodologias 

e didáticas para utilizar o jogo como recurso na EJA? Por quê? 

P1 Não. Na graduação não tive essa abordagem e a formação da 

Prefeitura também não aborda este assunto. 

P2 Não. Porque o que aprendemos na faculdade, muitas vezes não 

condiz com a realidade. Precisamos buscar meios para o aluno 

aprender 

P3 Sim. É um dos recursos mais ricos que existem quanto livros ou 

texto no quadro, cada um com sua especificidade. Tanto aprendi a 

Usar como fabricá-los de acordo com a necessidade.  

Fonte: Autora. 

Ao direcionarmos o foco a formação do pedagogo, observou-se que os 

jogos são mais aplicados a Educação Infantil, porém não significa que o educador 

deixe de ter autonomia de escolher seus métodos e adaptá-los de acordo com a 

necessidade de sua turma. Lima (2008, p.136) diz:  

Apesar de a aprendizagem e o jogo serem atividades de naturezas 
diferentes, defendemos que elas podem ser utilizadas de forma 
complementar, colaborando na superação da falsa dicotomia que se 
instalou na escola, onde o jogar e o aprender são atividades não 
conciliáveis.  
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Portanto, é necessário ultrapassar este paradigma, do jogo com 

aplicabilidade apenas à criança ou de uso apenas para diversão sem fins 

pedagógicos, se não houve uma formação necessária durante período acadêmico, 

todo estudo é valido pós-formação visando qualificar suas metodologias.   

QUADRO 6- Jogos e suas Contribuições. 

Questão 8:Acredita que os jogos possam ser inseridos na educação de jovens e 

adultos trazendo contribuições significativas para a aprendizagem em 

complementação ao livro didático? De que maneira? 

P1 Com certeza, Principalmente o raciocínio lógico. 

P2 Depende da maneira como se aplicar e qual o objetivo (para 

alfabetizar é muito bom). 

P3 Eles ajudam bastante para fixar o que foi ensinado. 

Fonte: Autora. 

 A inserção dos jogos a EJA é vista pelos professores de forma positiva, 

devendo auxiliar no ensino dos conteúdos curriculares, ou seja, o jogo age como um 

material concreto e de manipulação, auxiliando na fixação da teoria já exposta pelo 

educador. Segundo Rosa (2004, p.216): 

O jogo tem sido utilizado como um recurso que só traz benefícios 
para o aluno no processo ensino e aprendizagem. É nesse momento 
que ele fixa muito mais o assunto e não esquece tão facilmente o 
que aprendeu.  

A utilização do jogo é valida principalmente em suporte aos materiais 

didáticos, quando bem aplicado pelo professor e para fins definidos e explicados aos 

alunos, torna-se de grande valia para mediar o processo de ensino auxiliando nas 

dificuldades de forma mais dinâmica, deixando o aluno a vontade e despertando o 

prazer em realizar está pratica.  

QUADRO 7- Dificuldades no uso de Jogos. 

Questão 9: Quais a dificuldades em aplicar os jogos, dinâmicas, material dourado, 

jogos educativos na turma de Jovens e Adultos? 

P1 Ainda há uma resistência por parte dos alunos 

P2 Material Dourado trabalhamos muito com matemática, e outros 

jogos não dispomos de muito tempo a noite, e o currículo pede 
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conteúdos. 

P3 Nenhuma. Quando sequer, se trabalhar da melhor maneira 

possível. 

Fonte: Autora. 

Sob as concepções do educador, as dificuldades baseiam-se no currículo 

que exige a exposição de conteúdos e das resistências dos alunos, porém, foi 

identificado que os alunos se disponibilizam a aceitação de métodos que acrescente 

a novas aprendizagens, para isto é necessária um planejamento bem delineado e a 

interação de todos os envolvidos. Lima (2008, p.20) Diz: 

Os conflitos e contradições perpassam não apenas a decisão do 
educador de incorporar essa atividade, no contexto educacional, mas 
se expressam, de forma mais intensa, quando os sujeitos se 
predispõem a jogar e colocar em evidência, no mundo lúdico, a 
oposição e a complementaridade das suas diferentes experiências e 
concepções, em busca de um relacionamento humano e cultural, 
num determinado contexto histórico. 

Analisando as respostas obtidas em um comparativo com as respostas 

dos alunos, percebe-se que educador decide não aplicar jogo devido concepções 

sem comprovações praticas, porém, é necessário que o aluno viva a experiência de 

utilizar métodos através de jogos ou outras práticas, para que possa a partir desta 

vivência interagir com o professor e buscar mais qualidade no que lhes está sendo 

ensinado.  

QUADRO 8- Jogos Utilizados. 

Questão 10: Quais jogos você já utilizou e para desenvolver principalmente quais 

conteúdos curriculares? 

P1 Não utilizei jogos para os conteúdos, utilizei bingo somente. 

P2 Material dourado principalmente para trabalhar sistema de 

numeração decimal. 

P3 Bingo de operações, Bingo de palavras, cruzadinhas, caça-

palavras, quebra-cabeça, tangran, forca. Operações +-x; 

substantivos, alfabeto e geometria. 

Fonte: Autora. 
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Os jogos são de grande importância para auxiliar o educador na inserção 

e aperfeiçoamento de conteúdos, fazendo com que os alunos trabalhem em um 

ambiente descontraído e favorecendo uma mediação dos assuntos abordados, 

deve-se perceber que o aluno é o principal individuo deste processo, para Macedo 

(2006) “No jogo, o jogador é sempre mais importante que o jogo (p. 37)”. Por isso 

suas necessidades, avanços e retrocessos devem estar em destaque sempre, pois o 

jogo, não deve ser uma pratica de satisfação do educador por uma aula diferenciada 

na EJA e sim um meio de auxiliar nas dificuldades de ensino.   

QUADRO 9- Planejamento 

Questão 11: Quantas horas semanais são dedicadas à preparação e avaliação 

das atividades da EJA? Acredita ser suficiente? 

P1 4 horas semanais, poderia ser melhor aproveitado se pudessem 

ficar juntos todos os professores. 

P2 Na escola nunca temos o tempo suficiente, tanto para elaborar 

atividades avaliativas, quanto planejamento acabamos sempre 

levando trabalho para casa 

P3 2 no Maximo. Não 

Fonte: Autora. 

O ato de planejar é uma pratica indispensável para o sucesso escolar, 

delimitar possíveis sucessos ou falhas, auxilia no desenvolvimento do professor em 

sala de aula, evitando que seja exposto aos seus alunos métodos ou conteúdos que 

não condiz com a realidade contextual que a turma está inserida. Criando assim uma 

interação maior entre o professor e o aluno.  

De acordo com Luckesi (1992) o ato de planejar apenas preenchendo 

fichas com conteúdos, objetivos, metodologias, formas de avaliação o professor não 

está fazendo uma ação transformadora mais simplesmente preenchendo um 

formulário que não terá objetivo pedagógico. 

Para a inserção de recursos didáticos e praticas pedagógicas eficazes é 

necessário que o professor e o aluno tenham a interação dos objetivos e 

dificuldades que surgem neste processo, o planejamento para acontecer precisa do 

envolvimento de todos do ambiente escolar.  
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4.2 Análises das Respostas dos Alunos da EJA. 

QUADRO 10- Motivação para Retornar a Escola 

Questão 2- Qual sua motivação para retornar para a EJA? 

 
A1 

Para Aprender mais. 

 
A2 

Para terminar meus estudos e pode fazer uma faculdade e dar um 

bom exemplo para meus filhos.  

 
A3 

Terminar os estudos ser um alguém, nunca é tarde estava tendo 

muita dificuldade no trabalho na matemática etc. 

 
A4 

 

Porque preciso estudar para melhor minha leitura, minha escritura 

e pensando em um futuro melhor.  

 
A5 

 

Porque eu tenho muitos sonhos de mim formar em uma área de 
advocacia.  

A6 Alcançar um objetivo melhor no futuro. Como por exemplo, um 

bom emprego.  

A7 Quero ser uma Juíza.  

Fonte: Autora. 

Quando pensamos na EJA, nos remete a diversidade de limitações, 

quanto à idade, quanto ao cansaço, quando a viés financeiro, porém, não podemos 

deixar de exercer como educador a melhor prática, com as melhores didáticas e 

buscando metodologias que mediem esse processo que por si só já é dificultado. Os 

jogos entram nesta modalidade como um auxiliador para ser trabalhado junto ao 

conteúdo dos livros didáticos. BRASIL (2001, p.44) diz:  

 
Com base na experiência ou em pesquisas sobre o tema, sabemos 
que os motivos que levam os jovens e adultos à escola referem-se 
predominantemente às suas expectativas de conseguir um emprego 
melhor. Mas suas motivações não se limitam a este aspecto. Muitos 
se referem também à vontade mais ampla de “entender melhor as 
coisas”, “se expressar melhor”, de “ser gente”, de “não depender 
sempre dos outros”. Especialmente as mulheres, referem-se muitas 
vezes também ao desejo de ajudar os filhos com os deveres 
escolares ou, simplesmente, de lhes dar um bom exemplo. 

 

Portanto, conforme visto no questionário está concepção de estudar na 

EJA por emprego ou para dar exemplo aos filhos, também já se expandiu para 

almejar vagas em faculdade e realizar construções profissionais, para isto é 

necessário que a escola e o educador também ampliem este conceito.  
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QUADRO 11- Utilização de Jogos pelo Professor. 

 

Questão 3 – Seu professor já realizou alguma atividade com jogos em sala de 

aula (cruzadas, alfabeto móvel, rótulos, jogos educativos, etc...)? 

 
A1 

Não 

 
A2 

Sim e foi muito bom. 

 
A3 

Sim e foi muito bom. 

 
A4 

 

Ainda não tivemos a oportunidade 

 
A5 

 

Não 

A6 Já jogos de matemática.  

A7 Sim os jogos educativos. 

Fonte: Autora. 

A necessidade de utilizar diversas metodologias aparece diante da 

concepção de buscar a definição dos alunos e por quais meios o processo 

educacional ocorre com mais qualidade, para o aluno o conteúdo deve despertar o 

interesse para as vivencias do dia-a-dia, para que desperte a necessidade de sua 

aprendizagem. Conforme Lopes (2001, p.23):  

 
É muito mais eficiente aprender por meio de jogos e, isso é válido 
para todas as idades, desde o maternal até a fase adulta. O jogo em 
si, possui componentes do cotidiano e o envolvimento desperta o 
interesse do aprendiz, que se torna sujeito ativo do processo, e a 
confecção dos próprios jogos é ainda muito mais emocionante do 
que apenas jogar.  

 
A utilização de jogos desperta o interesse dos alunos para o ensino dos 

conteúdos curriculares e a mediação do professor torna-se essencial para que está 

pratica se torne eficiente. O planejamento de aulas com objetivos previamente 

discutidos com os alunos facilita a aplicação e o resultado eficaz do método.  

QUADRO 12- Contribuições dos Jogos. 

Questão 4 – Você acredita que jogos associados com o Livro didático poderiam 

contribuir para sua aprendizagem? Por quê? 
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A1 

Sim. Para aprender mais.  

 
A2 

Sim. Porque ajudaria no nosso desenvolvimento. 

 
A3 

Sim. Tudo faz parte do estudo. 

 
A4 

 

Eu acho que sim, mais nosso tempo na escola é muito curto.  

 
A5 

 

Sim porque serve para fixar os conteúdos estudados.  

A6 Serve para fixar o aprendizado.  

A7 Eu acho que sim porque são muito legal.  

Fonte: Autora. 

O objetivo desta pesquisa é a inserção dos jogos como uma fonte de 

acesso a aprendizagem, não há intenção em depreciar outras praticas com a 

exposição de conteúdos ou o uso do livro didático e a oralidade, mas associar todos 

como suporte a almejar uma educação de qualidade de alunos merecedores como 

os da EJA. De acordo com Adriana Friedmann (1996, P.20): 

 [...] acredito no jogo como uma atividade dinâmica, que se 
transforma de um contexto para outro, de um grupo para outro: daí a 
sua riqueza. Essa qualidade de transformação dos contextos das 
brincadeiras não pode ser ignorada.  

Na analise deste questionamento podemos verificar, que mesmo os 

alunos que não foram oportunizados a ter o uso de jogos como recursos, acreditam 

no método ou até gostariam da sua inserção em sala para uma avaliação mais 

precisa de suas funcionalidades na EJA.  Portanto devido ao distanciamento na 

relação com o professor acaba acarretando em dificuldades de comunicação 

impossibilitando estabelecer uma pratica efetiva.  

 

QUADRO 13- Jogos e Conteúdos. 
 

Questão 5 – Você acredita que qual disciplina seria de melhor compreensão com 

a aplicação de jogos? 

 
A1 

Português e Matemática. 

 
A2 

Português e Matemática 
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A3 

Português e Matemática 

 
A4 

 

Português e Matemática 

 
A5 

 

Matemática 

A6 Matemática 

A7 Português e Matemática 

Fonte: Autora. 

O jogo pode ser aplicado para diversas finalidades inclusive para o ensino 

de conteúdos de Português e Matemática, pois o material concreto desenvolve o 

raciocínio logico e alfabetização, também para intuito de socialização do grupo 

escolar e interação professor/aluno, que se torna essencial para a execução de 

atividades mais dinâmicas e interacionais. O jogo também pode ser utilizado 

interdisciplinarmente trabalhando conteúdos sem separar um momento especifico 

para cada disciplina.  

O jogo serve para divulgar princípios de moral, ética e conteúdos de 
historia, geografia e outros, a partir do Renascimento, o período de 
“compulsão lúdica”. O Renascimento vê a brincadeira como conduta 
livre que favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita o 
estudo (KISHIMOTO, 1996, p.28). 

Portanto, a intencionalidade do jogo fica critério do professor, mostrando 

assim que este recurso e produtivo e eficaz no processo de ensino e pode ser 

inserida nas rotinas pedagógicas, sua utilização nas rotinas da EJA pode ocorrer 

minuciosamente a partir de verificação de sua eficácia, sem a pretensão de excluir 

da praticas os outros métodos, mais fazer a interação, para acrescentar e melhorar 

os métodos já utilizados. 

Em resumo só diante as experiências comprovadas, que o educador deve 

inserir ou excluir um recurso pedagógico, o envolvimento da equipe pedagógica e 

principalmente do aluno é fundamental para que essa experiência seja qualificada, 

com fins de aumento do sucesso das aprendizagens na escola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O propósito desta pesquisa foi analisar a partir das concepções de alunos 

e professores, as possíveis contribuições na utilização dos jogos nas rotinas 

pedagógicas da Educação de Jovens e Adultos, verificando se sua pratica não é 

aplicada devido a não aceitação dos alunos ou pela falta de formação dos 

educadores.   

Através do questionário aplicado a este publico conseguimos alcançar o 

objetivo deste trabalho, quando identificamos que a maioria dos professores não 

aplica jogos por se sentirem despreparados em sua formação pedagógica, que 

normalmente pouco é direcionado a EJA.  

Quando se trata de metodologias o tradicional é o mais encontrado nas 

respostas, uma pratica através da utilização do livro didático e exposição de 

conteúdos, o que podemos relacionar ao pouco tempo de planejamento para as 

aulas desta modalidade de ensino.  

Portanto, apesar de apenas uma educadora utilizar o jogo em parceria 

com o livro didático e outros métodos em sala de aula, todos os sujeitos 

respondentes deste estudo concordaram em uma resposta, que acreditam no Jogo 

como um recurso que contribua para o processo de ensino aprendizagem, 

principalmente na alfabetização dos alunos e para a matemática, fazendo com que 

os alunos desenvolvam o raciocínio lógico e fixem com mais facilidade os conteúdos.  

Outro fator relevante para a pesquisa foi a analise das respostas dos 

alunos, pois através deles verificamos que os alunos Jovens e Adultos não mais 

procuram a escola noturna para apenas se alfabetizar, cada dia mais eles buscam 

objetivos profissionais amplos e almejando uma formação superior, com isso todo 

suporte educacional é valido na preparação deste aluno, o educador é indispensável 

para que este progresso aconteça.  

Também se verificou na pesquisa dos alunos, que apesar de não serem 

todos que já tiveram a oportunidade de aprender com o jogo, os mesmo se 

disponibilizam e gostariam que este método também fosse utilizado, enfatizando que 

tudo faz parte do desenvolvimento escolar, pois a cada dia eles querem aprender 

mais. Então é sempre necessário a interação do professor e o aluno, para definir 

como direcionar essas aprendizagens, tornando o ambiente mais propício para o 
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alcance dos objetivos não só dos professores, mas também dos alunos que tem 

cada dia mais evoluído.  

A maior dificuldade encontrada durante a pesquisa foi à aceitação dos 

educadores em responder os questionários, pois já está enraizado que na EJA a 

única finalidade é alfabetizar e expor o máximo de conteúdos para alcançar o 

objetivo traçado pela escola, alguns já informaram que não utilizavam este método, 

outros se recusaram a participar, chegando a minimizar a capacidade dos alunos 

dizendo que eles não conseguiriam responder as perguntas expostas.  

Entretanto, todos os alunos e professores que contribuíram para está 

pesquisa foram essenciais para responder o problema estudado, alcançando todos 

os objetivos e correspondendo as expectativas de todo embasamento teórico 

exposto, que o jogo traz contribuições se bem utilizado e em dialogo com o principal 

elemento deste processo o aluno.  

Podemos sugerir que está pesquisa seja complementada, na visão de 

experiências práticas, que o jogo seja inserido em sala de aula, para assim 

analisarmos os sucessos e modificar os fracassos, abrangendo um maior numero de 

participantes visando qualificar mais o ensino.  

Desta forma concluo está pesquisa, com um enorme enriquecimento, das 

possibilidades que podemos ofertar aos alunos, respeitando-os como seres que 

também buscam a informação, e acreditando ainda mais na Educação de Jovens e 

Adultos, sendo o professor um mediador de processos de aprendizagens seja por 

meio de jogos, de conversas, de afeto, mas que principalmente acredite na 

competência de cada aluno e que faça o possível para ver os sonhos e objetivos 

deles alcançados.  
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APÊNDICE A 

CURSO DE PEDAGOGIA 
 

         QUESTIONÁRIO PARA OS DOCENTES 
Prezado Professor (a), sendo acadêmica do curso de Pedagogia e elaborando uma 
monografia com o título: A Inserção dos Jogos como Recurso nas Rotinas 
Pedagógicas da Educação de Jovens e Adultos. Diante do tema, venho solicitar 
sua contribuição, respondendo as questões abaixo. 

Desde já agradeço a sua colaboração ao responder o presente questionário. 
Acadêmica: Jéssica Magalhães Reis. 

Porto Velho, 10 de Novembro 2016. 
 

 
1 Sexo: Masculino (  )  Feminino (  ) 
 
2 Qual sua Formação: _________________________________ 
 
3  Tempo de atividade na docência? 
 
(  ) 1 a 3 anos   
(  ) 4 a 6 anos  
(  ) 7 a 9 anos  
(  ) 10 anos ou mais. 
 
4 Há quanto tempo atua na docência da Educação de Jovens e Adultos/EJA? 
______ Anos. 
 
5 Tem conhecimento das Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e 
Adultos, Resolução nº 03; de 15 de junho de 2010? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.   
 
6 Qual a metodologia mais utilizada nas suas aulas na Educação de Jovens e 
Adultos? Por quê?  
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
7 Você Acredita que sua formação abrangeu o ensino de metodologias e didáticas 
para utilizar o jogo como recurso na EJA? Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
8 Acredita que os jogos possam ser inseridos na educação de jovens e adultos 
trazendo contribuições significativas para a aprendizagem em complementação ao 
livro didático? De que maneira? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
9 Quais a dificuldades em aplicar os jogos, dinâmicas, material dourado, jogos 
educativos na turma de Jovens e Adultos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
10 Quais jogos você já utilizou e para desenvolver principalmente quais 
conteúdos curriculares? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
 
11- Quantas horas semanais são dedicadas à preparação e avaliação das atividades 
da EJA? Acredita ser suficiente?  
-
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________ 
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APÊNDICE B 
 

CURSO DE PEDAGOGIA 
 

         QUESTIONÁRIO PARA OS DISCENTES 
Prezados alunos, sendo acadêmica do curso de Pedagogia e elaborando uma 
monografia com o título: A Inserção dos Jogos como Recurso nas Rotinas 
Pedagógicas da Educação de Jovens e Adultos.  Diante do tema, venho solicitar 
sua contribuição, respondendo as questões abaixo. 

Desde já agradeço a sua colaboração ao responder o presente questionário. 
Acadêmica: Jéssica Magalhães Reis. 

Porto Velho, 10 de Novembro 2016. 
 
 

01 Sexo: Masculino (  )  Feminino (  ) 
 
02 Qual sua motivação para retornar para a EJA? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
03-Seu professor já realizou alguma atividade com jogos em sala de aula (cruzadas, 
alfabeto móvel, rótulos, jogos educativos, etc...)?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 04– Você acredita que jogos associados com o Livro didático poderiam contribuir 
para sua aprendizagem? Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 

 
 
05-Você acredita que qual disciplina seria de melhor compreensão com a aplicação 
de jogos? 
 

1 Português ()     2 Matemática (  ) 3 Historia    (  ) 4 Geografia(  )  

5 Nenhuma (  ) 
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