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Introdução

E A relevância do jogo vem de longa data.Filósofos 
como Platão ,Aristótelese, posteriormente, Quintiliano,
Montaigne,Rousseau,destacam o papel do na educação 
.entretanto é com Froebel,  que o jogo passa a fazer 
parte do centro do currículo de Educação 
KISHIMOTO[1].

Os jogos são práticas culturais que se inserem no 
cotidiano das sociedades em diferentes épocas LEAL, 
ALBUQUERQE [2] Além de ser um objeto sócio-
cultural em que a Matemática está presente, o jogo é 
uma atividade natural no desenvolvimento dos 
processos psicológicos básicos; supõe um "fazer sem 
obrigação externa e imposta", embora demande
exigências, normas e controle BRASIL [3]. O jogo 
ainda exerce influência no processo ensino-
aprendizagem:“Os jogos constituem uma forma 
interessante de propor problemas, pois permitem que 
estes sejam apresentados de modo atraente e favorecem 
a criatividade na elaboração de estratégias de 
resoluções vivas e imediatas, o que estimula o 
planejamento das ações, possibilitando a construção de 
uma atividade positiva perante aos erros, uma vez que 
as situações se sucedem rapidamente e podem ser 
corrigidas de forma natural, no decorrer da ação, sem 
deixar marcas negativas” BRASIL[4]. 

Nesse contexto, de um ensino mais lúdico, e do jogo 
como recurso didático facilitador para a aprendizagem 
ou consolidação da mesma, iremos “Analisar como os 
jogos matemáticos podem facilitar a aprendizagem do 
conceito multiplicação na Educação de jovens e  adulto 
(EJA)” 

Material e métodos

Um grupo de quatro graduandos do curso de licenciatura 
plena em pedagogia da universidade federal rural de 
Pernambuco UFRPE, construíram uma atividade usando 
um jogo de material reciclado que foi apresentado como 
situação de ensino para educação de jovens e adultos 
(EJA).Este jogo  que se encontra nas escolas municipais da 
prefeitura do Recife e tem por objetivo trabalhar noções de 
quantidades, igualdades,multiplicação e temas transversais 
como: conhecimentos gerais, sobre o histórico e regras do 
dominó,além de demonstrar a aplicabilidade da matemática 
em atividade lúdica ao aluno,o trabalho em grupo, e 
incentivar o aluno para a pesquisa e aprendizagem de forma 
prazerosa.

Depois da escolha do material foi feita uma análise do 
mesmo para verificar sua aplicabilidade para a 
compreensão do conceito multiplicação na EJA ,após foi 
apresentado uma atividade na turma do oitavo período do 
curso de pedagogia com de  fim discutir  a dificuldades que 
os professores encontra no ensino do conceito de 
multiplicação na EJA.E por fim o foi realizado  pelo grupo 
uma esquematização de como os jogos matemáticos  
facilitam  o ensino do conceito de multiplicação. 

Resultados e Discussão

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

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, ALBUQUERQUE[2] . 
Neste contexto apontaremos os jogos educativos que 
segundo Kishimoto[1] 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, 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[1].

Nesse contexto, de um ensino mais lúdico, temos os 
jogos matemáticos que podem ser poderosos aliados 
para que os alunos possam aprender os conceitos 
matemáticos . Nesse sentido do jogo como recurso 
didático facilitador para a aprendizagem ou 
consolidação da mesma, analisarmos como os jogos 
matemáticos podem facilitar a aprendizagem do 
conceito multiplicação na Educação de jovens e  adulto 
(EJA) , verificamos através do experimento e da 
discussão na sala de aula ,na turma do  oitavo período 

do curso de pedagogia que jogo didático acompanhado de 
atividades direcionadas facilitar  a compreensão do 
conceito multiplicação na EJA ,e que as dificuldades que os 
professores encontra no ensino do conceito matemáticos na 
EJA, são:falta de motivação por parte dos alunos em 
relação a atividades de matemática e é nesse sentido que o 
jogo se torna um aliado na prática docente,e falta de 
material didático  para o trabalho na sala de aula ,mas um 
motivo para o uso do jogo pois ele e feito de material 
reciclável de fácil acesso a todos ,por essas razões 
chegamos a conclusão que e de grande relevância na 
formação docente a discussão do uso de jogos matemáticos 
na prática pedagógica.
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