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Introdução

Os jogos são práticas culturais que se inserem no 
cotidiano das sociedades em diferentes épocas 
LEAL[1]. Existem vários tipos de jogos com diversas 
características, no que se refere aos destinados ao 
público infantil Kishimoto[2] indica as seguintes 
características: não literalidade, simbolismo, 
significação, atividade, voluntário ou intrinsecamente 
motivado e episódico.

Nesse contexto, de um ensino mais lúdico, temos os 
jogos na alfabetização que podem ser poderosos 
aliados para que os alunos possam refletir sobre o 
sistema de escrita, sem, necessariamente, serem 
obrigados a realizar treinos enfadonhos e sem sentido. 
Nos momentos de jogo, as crianças mobilizam saberes 
acerca da lógica de funcionamento da escrita, 
consolidando de novos conhecimentos nessa área 
LEAL[1].

Nesse sentido do jogo como recurso didático 
facilitador para a aprendizagem ou consolidação da 
mesma, iremos “analisar os resultados relativos a 
aprendizagem proporcionado pela utilização dos jogos 
de alfabetização na Educação de jovens e  adulto (EJA) 
”.

Material e métodos

Na perspectiva de alcançarmos os objetivos do nosso 
trabalho, observamos o cotidiano escolar, 
especificamente de uma turma de EJA da rede 
municipal de Recife, a fim de conhecer melhor o nosso 
objeto de estudo. Em seguida fizemos um diagnóstico 
para avaliação inicial dos alunos do Ano II, tendo o 
propósito de identificar em que nível de aquisição do 
sistema de escrita e alfabetização se encontra os alunos 

antes da utilização dos jogos alfabéticos em sala de aula.
Posteriormente selecionamos em livros do Ensino 

Fundamental jogos alfabéticos, e utilizamos alguns jogos 
de alfabetização criados em sala de aula na disciplina 
metodologia do ensino da língua portuguesa, Após, fizemos
24 intervenções pedagógicas com o propósito de aplicar os 
jogos de alfabetização, depois de seis meses de utilização 
desses jogos, verificamos através de outro diagnóstico, o 
nível de  aquisição do sistema de escrita e leitura que se 
encontravam os alunos do EJA e comparamos com o 
diagnóstico inicial. Por fim, analisamos e comparamos os 
resultados da utilização dos jogos de alfabetização na EJA.  
Para realização desse trabalho foram selecionados oito
alunos que segundo a professora apresentavam mais
dificuldade na apreensão do sistema de escrita alfabética, 
após essas etapa os alunos tiveram duas horas para 
responderem a atividade propostas por nós sem a 
intervenção da professora. Antes dos discentes 
responderem ás questões da atividade, lemos e explicamos. 
   Para analisar ás atividades tomamos por base os 
conceitos dos livros de Emilia Ferreiro [3] reflexões sobre 
alfabetização e o de Artur Gomes de morais: alfabetização 
apropriação do sistema de escrita alfabética [4],do mesmo 
modo depois das intervenções foi realizado outro 
diagnóstico com  o mesmo fundamento pedagógico com 7 
alunos.

Resultados

Foi analisado a partir das respostas dadas pelos  oito 
discentes no diagnostico inicial que três  deles se 
encontram no nível  de escrita de palavras  silábico 
quantitativo, eles registra uma letra para cada segmento da 
palavra,mas não demonstra conhecimentos sobre a quais 
letras correspondem os fonemas , dois discente  esta no 
nível  de escrita de palavras  silábico-  qualitativo 



colocando  um  símbolo para cada silaba , 
demonstrando que já conhece varias correspondências 
grafofônica, e três  alunos estão no nível de escrita  
silábico-alfabetico pois demonstram esta insatisfeito 
com a quantidade de letras que está usando e percebe 
que as silabas têm mais de uma letra, mas não tem 
consistência ainda para a marcação.                

Após seis meses de vivência com os jogos os alunos 
demonstraram, através do discurso que passaram a se 
senti, mais motivado para aprender a língua portuguesa 
e com a aplicação do diagnóstico final verificamos um 
avanço significativo em relação aos níveis de    
apreensão do   sistema de escrita alfabética.

Discussão

Os jogos estão presentes desde os primeiros 
momentos da vida do bebê, nos jogos de exercício no 
período sensório-motor e participam da construção das 
personalidades interferindo nos próprios modos de 
aprendizagem humanas LEAL[1]. Neste contexto 
apontaremos os jogos educativos que segundo 
Kishimoto[2] tem seu nascimento durante o 
Renascimento,  destaque com o aparecimento da 
Companhia de Jesus, que compreendia a importância 
do jogo para a formação do ser humano e preconizava 
sua utilização como recurso auxiliar do ensino, 
entretanto é com Froebel[5], o criador do jardim-de-
infância, que o jogo passa a fazer parte do centro do 
currículo de Educação Infantil.

O jogo educativo aparece com dois sentidos: primeiro o 
sentido amplo, como material ou situação que permite a 
livre exploração em recintos organizados pelo professor, 
visando ao desenvolvimento geral da criança e o segundo 
no sentido restrito, como material ou situação que exige 
ações orientadas com vistas a aquisição ou treino de 
conteúdos específicos ou de habilidades intelectuais e 
também recebe o nome de jogo didático KISHIMOTO[2]. 
Nesse sentido do jogo como recurso didático , ele vem 
facilita o trabalho com a educação na EJA pois como vimos 
nos resultados os alunos passaram a senti-se  mais 
motivados a estudar a língua portuguesa após o uso dos 
jogos é além disso consolidaram saberes avançando em 
relação ao domínio da escrita alfabética..   
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