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O jogo é uma assimilação do real ao eu, por 

oposição ao pensamento “sério”, que equilibra o 

processo assimilador com uma acomodação aos 

outros e às coisas. 

Piaget 



 
 

 

RESUMO 

 

O objetivo principal deste trabalho é analisar o jogo pedagógico Seixos, enquanto jogo 

estratégico, no processo de desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático na aprendizagem 

de multiplicação. Esta foi uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, realizada com 

estudantes do ensino fundamental de uma escola pública de tempo regular da rede estadual de 

ensino da cidade de Inhumas, Goiás. A investigação ocorreu durante quatro aulas com o jogo 

Seixos, que é um jogo de tabuleiro indicado para a aprendizagem das operações de adição e 

multiplicação, sendo que, neste trabalho, optou-se pela multiplicação. Durante o 

desenvolvimento da proposta, as jogadas dos alunos foram filmadas, gravadas suas falas e 

realizadas anotações em um caderno de campo. Durante o desenvolvimento do jogo, os alunos 

foram observados quanto aos questionamentos e às estratégias que desenvolviam durante suas 

jogadas. Posteriormente, realizou-se a transcrição de todo o material, que, analisado à luz do 

referencial teórico de Jean Piaget, revelou as seguintes categorias de análise: jogo de exercício, 

jogo simbólico, jogo de regras e aspectos do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. 

Nas análises, percebeu-se, segundo a teoria piagetiana, a presença de equilibrações do tipo intra 

e inter e características de abstração reflexionante, aspectos de um possível desenvolvimento 

do raciocínio lógico-matemático.   

 

Palavras-chave: Jogo Seixos. Aprendizagem da multiplicação. Jogo de exercício. Jogo 

simbólico. Jogo de regras. Equilibrações intra e inter. Abstração reflexionante. Raciocínio 

lógico-matemático.  

  

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this work is to analyze the pedagogical game of Seixos, as a strategic 

game, in the process of developing logical-mathematical reasoning in multiplication learning.  

This was a qualitative research, of the case study type, carried out with elementary school 

students from a public school of regular time in the state school system of the town of Inhumas, 

Goiás. The investigation took place during four classes with the game Seixos, which is  a board 

game suitable for learning the operations of addition and multiplication, and in this work, we 

opted for multiplication.  During the development of the proposal, the students plays were 

filmed, their speeches were recorded and notes were made in a field notebook.  During the 

development of the game, students were observed regarding the questions and the strategies 

they developed during their plays.  Subsequently, all the material was transcribed, which, 

analyzed in the light of Jean Piaget's theoretical framework, revealed the following categories 

of analysis: exercise game, symbolic game, game of rules and aspects of the development of 

logical-mathematical reasoning.  In the analyzes, it was noticed, according to Piaget's theory, 

the presence of intra and inter balances and characteristics of reflecting abstraction, aspects of 

a possible development of logical-mathematical reasoning. 

Keywords: Game Seixos. Learning multiplication. Exercise game. Symbolic game. Game of 

rules. Intra and inter balances. Reflecting abstraction. Logical-mathematical reasoning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Como professor de Matemática da rede estadual de educação, observei ao longo de 

minha trajetória que os professores, por mais que utilizassem recursos tecnológicos nas aulas 

ainda utilizavam, em suas práticas pedagógicas, lista de exercícios, resumos, atividades 

avaliativas, correção de atividades no caderno, etc. Dessa forma, as aulas de Matemática não se 

tornavam interessantes, mas o professor sentia que seu trabalho está sendo executado dentro da 

perspectiva do cumprimento dos conteúdos obrigatórios para o ano escolar.  

No entanto, existia em mim uma grande inquietação em relação ao desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático dos estudantes, pois nos resultados das provas escritas e em outras 

atividades a maioria de meus alunos ficava abaixo da média de aprovação. Apesar de questionar 

a minha própria prática pedagógica, continuava a reaplicar os mesmos instrumentos, inclusive 

nas recuperações obrigatórias, realizando excessivas revisões horas antes da prova. Porém, os 

resultados, com raras exceções, continuavam insatisfatórios. 

 Busquei observar o comportamento dos meus alunos e notei que eles possuem, cada vez 

mais, acesso às informações de modo prático e rápido, o que os levam a se interessar por 

atividades que possuam respostas prontas e pelo método mais simples e fácil. Dessa forma, a 

maioria dos instrumentos que não provoque prazer ou certo tipo de divertimento não lhes é 

interessante, como, por exemplo, aulas no quadro-giz, listas de exercícios, provas escritas. O 

resultado disso é que o processo de ensino aprendizagem de Matemática fica comprometido, 

pois o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático pressupõe certo nível de atenção, 

concentração e esforço. 

Sendo assim, decidi pesquisar instrumentos que pudessem possibilitar uma 

aprendizagem prazerosa para os alunos. Como em minha formação acadêmica, estudei a 

aplicação de jogos no ensino, considerei que essa seria uma das possíveis alternativas para 

despertar a atenção dos alunos. Na graduação, atuando como aluno bolsista do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), tive a oportunidade de trabalhar jogos 

com alunos do ensino fundamental, na perspectiva de jogos estratégicos, e acompanhá-los, 

durante alguns meses, nas aulas de Matemática. Um jogo é considerado estratégico quando 

independe de sorte ou azar e a estratégia permeia suas jogadas, que pode levar a vitória da 

partida. Assim, despertou em mim o interesse em aprofundar meus estudos nessa prática, cuja 

utilização Soares (2008) defende como um diferencial na tentativa de despertar a atenção dos 

alunos pelas características que o jogo proporciona, tais como: a incerteza nos resultados, a 

liberdade da ação do jogador, o caráter não produtivo no sentido do não acúmulo de bens nem 



12 

 

riquezas e a presença de regras. Considerei, também, Kishimoto (1998), quando esta afirma que 

os benefícios que o jogo proporciona, ao considerar que a aprendizagem após o erro e a 

estimulação para a resolução de situações problemas trazem possíveis melhorias, por não 

estarem associados diretamente às avaliações, propiciam um clima adequado para investigação. 

Sendo assim, a proposta desse estudo consistiu em utilizar o jogo pedagógico Seixos, 

como jogo estratégico, e, a partir daí, analisar suas potencialidades como ferramenta que 

proporcione o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático dos alunos. A escolha do jogo 

Seixos, que pode ser multiplicativo ou aditivo, se deu por este ter ligação direta com conteúdo 

de Matemática. Neste trabalho, o conteúdo abordado no jogo foi a multiplicação. 

Considerando esses fatores, surgiram as seguintes inquietações que nortearam esta 

pesquisa: “O jogo pedagógico Seixos proporciona o desenvolvimento do raciocínio lógico-

matemático dos alunos? 

Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi: “analisar, segundo o referencial teórico de 

Piaget, a utilização do jogo pedagógico Seixos como instrumento auxiliar na 

aprendizagem da multiplicação para alunos do ensino fundamental, e verificar aspectos 

do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático desses alunos”.  

A partir deste objetivo geral, os objetivos específicos foram: analisar os aspectos 

didático-pedagógicos do jogo Seixos, no intuito de melhor compreender seu processo de ensino 

aprendizagem; utilizar o jogo Seixos para auxiliar os alunos a desenvolverem habilidades que 

promovam o desenvolvimento de seus raciocínios lógico-matemáticos; e incentivar professores 

a utilizarem jogos pedagógicos no processo de ensino aprendizagem da Matemática.  

 Definido o caminho para o estudo, entrei em contato com a diretoria do Colégio 

Estadual Presidente Castelo Branco, da cidade de Inhumas, Goiás, que fica próximo à minha 

residência, e apresentei a proposta da pesquisa. A Diretora gostou muito do projeto e da 

possibilidade de a proposta ser desenvolvida na escola e a aceitou. O próximo passo foi 

submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFG. Com a aprovação do Comitê de 

Ética, o projeto foi iniciado após os responsáveis pelos alunos assinarem os termos de 

consentimento, Apêndices A, B e C, dando permissão para que estes participassem das aulas.  

 Realizado todo o levantamento de dados e o estudo do referencial teórico, iniciei a 

escrita dessa dissertação, cuja parte textual possui quatro capítulos e suas considerações finais. 

No primeiro capítulo, é apresentada a metodologia da pesquisa, que mostra o caminho e as 

mudanças que houve nesta investigação. São apresentadas, também, a descrição do local e dos 

sujeitos da pesquisa, a quantidade total de alunos participantes e as turmas (ano escolar) a que 

pertenciam, a caracterização do jogo Seixos, as variações do jogo, criadas para obter um maior 
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número de dados, os instrumentos de coleta de dados e, por fim, as categorias de análise que 

surgiram a posteriori da leitura dos dados.  

O segundo capítulo é composto por um breve histórico sobre os jogos, perpassando por 

algumas de suas múltiplas definições até chegar à educação. São apresentadas as definições de 

jogo educativo, jogo didático, jogo pedagógico e suas funções e a relação dos jogos com o 

ensino de Matemática.  

No terceiro capítulo, discorre-se sobre a teoria de Piaget, que fundamentou este trabalho, 

e são apresentados os estágios cognitivos e os conceitos importantes para compreender sua 

teoria (assimilação, acomodação, adaptação e equilibração da estrutura cognitiva). Ainda no 

terceiro capitulo, é apresentada a relação do raciocínio lógico-matemático com a abstração 

reflexionante e, por fim, a classificação dos jogos na perspectiva de Piaget (1964).  

No quarto capítulo, são apresentados os resultados desta investigação por meio de 

quadros com as ações dos jogadores, figuras ilustrativas das jogadas e as anotações realizadas 

pelos alunos durante o jogo. Foi, também, apresentada, a relação destas ações com as 

características das classificações dos jogos de Piaget, sendo que a última categoria de análise 

apresenta os aspectos que indicam um possível desenvolvimento do raciocínio lógico-

matemático dos alunos.  

Finalizando esta dissertação, apresentamos nossas considerações finais sobre a pesquisa. 

Constam, nos apêndices, os termos de consentimento e assentimento, autorizando a pesquisa, e 

o detalhamento das regras do jogo Seixos. 
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1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta dissertação é o resultado textual de uma pesquisa realizada no Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM) da UFG como requisito para 

obtenção do grau de mestre. Segundo Ludke e André (1986), ao se construir uma pesquisa, 

promove-se uma coleta de informações e evidências sobre o assunto, buscando confrontá-los 

com o conhecimento teórico a respeito do que se investiga.  

Segundo Gatti (2002), o caminho a ser percorrido na construção de uma pesquisa não 

segue apenas um roteiro a ser cumprido com passos fixos. Pelo contrário, a pesquisa ganha 

forma a partir do contato direto do pesquisador com seu objeto de pesquisa, analisando as 

situações vivenciadas e as relacionando por meio das vivências e da construção do arcabouço 

teórico do fenômeno estudado.  

Sendo assim, neste capítulo, apresentaremos o método de pesquisa escolhido e os passos 

percorridos para a coleta de informações e levantamento das evidências para a construção das 

análises. 

 

1.1 A Pesquisa Qualitativa e o Estudo de Caso 

 

 Este trabalho teve como pressuposto uma abordagem qualitativa dos dados. Nessa 

perspectiva, algumas características permitem uma compreensão do fenômeno estudado no 

contexto em que ocorre e ao ser analisado pode ser mais bem compreendido. Para Triviños 

(1987), as abordagens qualitativas se caracterizam com base nas peculiaridades que justifiquem 

sua existência e propõem alternativas metodológicas para a pesquisa em educação. 

 Selecionamos uma metodologia voltada para a qualidade dos dados descritivos. Os 

dados foram coletados em ambiente natural e buscamos considerar todo o processo e não só o 

resultado. Procuramos seguir as características que Bogdan e Biklen (1994) apresentam sobre 

a pesquisa qualitativa. A primeira característica se refere à pesquisa qualitativa ter o ambiente 

natural como fonte direta de dados e o pesquisador ser o seu principal instrumento. Nesta 

pesquisa, o ambiente natural foi a escola e o principal instrumento foi o pesquisador. A segunda 

característica se refere aos dados coletados serem predominantemente descritivos. Neste 

trabalho, todos os dados foram obtidos a partir de transcrições de filmagens e áudios e 

interpretação das anotações feitas pelos estudantes. A terceira característica é a preocupação 

com o processo ser maior do que com o produto. Esta característica assume papel importante 

na pesquisa qualitativa por buscar conhecimentos evolutivos, buscando identificá-los e 
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evidenciá-los. Esta foi uma das características deste nosso trabalho. A quarta característica se 

refere ao significado que as pessoas dão às coisas e à vida ser o foco de atenção especial pelo 

pesquisador. No contexto estudado, buscamos a compreensão dos significados e das causas, no 

intuito de entender seu desenvolvimento. Já a quinta característica remete a análise dos dados 

seguir um processo indutivo. Neste trabalho, buscamos analisar o fenômeno em sua totalidade 

e compreendê-lo tanto no processo indutivo quanto no processo dedutivo.  

Esse tipo de pesquisa oportuniza uma familiarização com o problema em questão e 

busca alternativas para resolvê-lo, a fim de contribuir com pesquisas referentes à Educação 

Matemática e o fortalecimento do ensino. De acordo com Ludke e André (1986), uma pesquisa 

traz carga de valores, princípios e interesses que orientam o pesquisador, sua visão de mundo e 

sua atividade de pesquisa se limitam “a uma determinada porção do saber, a qual ele se 

compromete a construir naquele momento” (Idem, p. 2). 

Dentro da abordagem qualitativa, esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma 

investigação do tipo estudo de caso. Segundo Triviños (1987), esta categoria de pesquisa 

permite analisar profundamente o objeto de pesquisa. Segundo Ludke e André (1986), neste 

tipo de pesquisa estuda-se um caso simples ou específico. Dessa forma, o estudo de caso se 

torna eficaz para a investigação em sala de aula, pois permite investigar o fenômeno de maneira 

específica, aprofundada e possibilita interpretar todos os fatores dentro do próprio contexto. 

Segundo Yin (2010), 

 

Como método de pesquisa, o estudo de caso é usado em muitas situações, para 

contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, 

organizacionais, sociais, políticos e relacionados. Naturalmente o estudo de 

caso é um método de pesquisa comum na psicologia, sociologia, ciência 

política, antropologia, assistência social, administração, educação, enfermagem 

e planejamento comunitário. Os estudos de caso são encontrados até mesmo na 

economia, em que a estrutura de um determinado setor industrial ou a economia 

de uma cidade ou região pode ser investigada. Em todas essas situações, a 

necessidade diferenciada dos estudos de caso surge do desejo de entender os 

fenômenos sociais complexos. (YIN, 2010, p. 24) 

  

Segundo Yin (2010), de modo geral, o estudo de caso é um método de pesquisa que usa 

na maioria das vezes dados qualitativos em situações reais e tem o objetivo de investigar e 

descrever os fenômenos que acontecem dentro do próprio contexto, fornecendo conhecimentos 

vastos e profundos.  

 Ludke e André (1986) destacam as características fundamentais do estudo de caso: 

1 – Os estudos de caso visam à descoberta; 2 – Os estudos de caso enfatizam a interpretação 

em contexto; 3 – Os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma completa e profunda; 



16 

 

4 – Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação; 5 – Os estudos de caso 

revelam experiência vicária e permitem generalizações naturalísticas; 6 – Estudos de caso 

provocam representar os diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista presentes numa 

situação social; e 7 – Os relatos do estudo de caso utilizam uma linguagem e uma forma mais 

acessível do que os outros relatórios de pesquisa. 

 Diante do que foi exposto, a importância de se desenvolver esse tipo de pesquisa é 

justamente o que a difere das demais ao colocar o objeto estudado como único (LUDKE & 

ANDRÉ, 1986). Nossa escolha por uma pesquisa qualitativa na modalidade de estudo de caso 

se constituiu pelas características principais dessa categoria ir ao encontro da nossa 

investigação. 

 

1.2 Os caminhos da pesquisa 

 

 Esta pesquisa foi desenvolvida no ano de 2019, em um Colégio Estadual da cidade 

Inhumas – Goiás, no período vespertino, onde havia turmas de sexto ao nono ano do ensino 

fundamental. Procuramos a direção do colégio e salientamos a importância de desenvolver a 

pesquisa na unidade escolar. A diretora aceitou, assim como a coordenação e os professores. 

 Após a apresentação do projeto para a equipe gestora do Colégio, decidimos realizar a 

etapa de coleta de dados no período vespertino, por se tratar de um turno no qual havia salas de 

aula disponíveis. A seleção dos participantes ocorreu após irmos às quatro turmas de ensino 

fundamental, do 6º ao 9º ano, e apresentarmos o projeto de pesquisa para os alunos. Foi 

salientada a importância da participação do aluno para o desenvolvimento da investigação. 

Logo em seguida, foram entregues os termos de consentimento para os estudantes e foi pedido 

que levassem aos pais ou responsáveis para que houvesse o consentimento da sua participação 

na pesquisa. Estes termos foram entregues somente aos alunos que, voluntariamente, se 

dispuseram a participar. Foram necessárias duas semanas para conseguirmos reunir toda a 

documentação e, então, iniciar a fase de coleta de dados. Ao todo, se inscreveram 24 alunos 

voluntários, sendo oito alunos do 6º ano, cinco do 7º ano, sete do 8º ano e quatro do 9º ano. 

 

 

 

1.3 A proposta de desenvolvimento do jogo Seixos em sala de aula 
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 Inicialmente, pretendíamos utilizar os jogos “Amazonas”, “Ouri” e “Hex”, mas 

percebemos que tipos distintos de jogos produziriam diferentes tipos de análises dentro do prazo 

de estudo. Foi, então, que decidimos que dentre esses e outros jogos estratégicos, o que poderia 

apresentar resultados condizentes com a proposta de ensino de um determinado conteúdo 

matemático seria o jogo Seixos. O jogo Seixos é um jogo de tabuleiro, cujas regras estão 

descritas no Apêndice D deste trabalho, que pode ser utilizado no ensino das operações 

matemáticas de adição ou multiplicação. No contexto desta pesquisa, trabalhamos somente com 

a operação de multiplicação. Esta mudança na escolha do jogo ocorreu após o projeto ter sido 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética, porém como a alteração ocorreu somente no jogo 

a ser utilizado, não trazendo alterações na forma de aplicação e análise, não submetemos 

novamente o projeto, por orientação de um membro do próprio Comitê. No relatório final, a ser 

encaminhado, teceremos considerações sobre a mudança do jogo pedagógico utilizado.  

 Segundo Rodrigues e Magalhães (2017),  o jogo Seixos foi criado por Jo Waddington, 

cujo nome foi traduzido do termo inglês Pebbles, e publicado na revista Mathematics in School, 

em janeiro de 1986. Seu artigo foi traduzido, adaptado e publicado na revista Educação e 

Matemática, em março de 2000, por Helena Rocha, professora da Escola Secundária Patrício 

Prazeres em Portugal. O jogo inicia-se com nove sementes (ou pequenos seixos), distribuídas 

sobre o tabuleiro, conforme apresentado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Tabuleiro do jogo Seixos com nove sementes. 

 

Fonte: O autor (2020). 

O posicionamento dos números no tabuleiro pode obedecer a qualquer ordem. Fizemos 

opção pela ordem apresentada na Figura 1, por ser uma configuração mais usual, conforme 

mostram Salazar e Santos (2017); Gomes (2018). Para o início das jogadas, são posicionadas 

três sementes na casa 2, três na casa 5 e três na casa 7. A seta curva no centro do tabuleiro indica 
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o sentido das jogadas. Observamos que o jogo com nove sementes operava somente com 

resultados da tabuada de multiplicação, ou seja, a maior operação a ser realizada seria 9 vezes 

9. Na tentativa de explorar operações de multiplicação, além da tabuada, decidimos trabalhar 

com outras duas configurações do número de sementes sobre o tabuleiro: 12 e 15 sementes. O 

jogo foi aplicado em quatro aulas, sendo uma primeira introdutória para explicação das regras 

do jogo e as demais para cada uma das configurações propostas, conforme apresentado no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Quantidade de sementes e de alunos e divisão dos jogadores em cada aula. 

Aula Quantidade de sementes Quantidade de alunos Divisão dos jogadores 

1ª 9 sementes 24 2 equipes 

2ª 9 sementes 18 9 duplas 

3ª 12 sementes 18 9 duplas 

4ª 15 sementes 18 2 equipes 

Fonte: Autor (2020) 

 

 Na primeira aula, desenhamos o tabuleiro no quadro da sala de aula e utilizamos 

pequenas marcas para representar as sementes. A diretora da escola participou desta aula para 

compreender como seria a dinâmica da pesquisa. Em um primeiro momento, ela participou 

como jogadora adversária do pesquisador, enquanto os alunos observavam todo o processo. 

Durante as jogadas da diretora e do pesquisador, as regras eram explicadas aos alunos e tiradas 

suas dúvidas. Finalizada essa partida inicial, dividimos a turma em duas equipes A e B, por 

meio de sorteio em um aplicativo do celular. Iniciada a partida com as equipes, as dúvidas foram 

surgindo e as regras foram continuamente explicadas. Na segunda aula, a turma foi dividida em 

duplas de alunos que jogavam um contra o outro, conforme a proposta inicial do jogo. 

Na terceira aula, com o objetivo de trabalhar com multiplicações um pouco mais 

complexas, além da simples tabuada, aumentamos o número de sementes para 12, o que nos 

permitiu observar o surgimento de novas estratégias durante as jogadas. A turma foi, 

novamente, dividida em duplas. Nessa segunda configuração, foram distribuídas quatro 

sementes nas casas 2, 5 e 7, conforme a Figura 2. 
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Figura 2 – Jogo Seixos com 12 sementes (2ª configuração) 

 

Fonte: O autor (2020) 

 Após a terceira aula, analisando a participação dos alunos durante a realização das 

jogadas em duplas, decidimos realizar a quarta aula com a configuração de 15 sementes com a 

turma dividida, novamente, em duas equipes que se enfrentaram durante o jogo. Essa alteração 

surgiu após notarmos que a participação e a exposição das estratégias se apresentavam mais 

explicitamente com o jogo dividido em equipes. Assim, o tabuleiro foi, novamente utilizado, 

conforme o apresentado na Figura 3, com cinco sementes em cada uma das casas 2, 5 e 7.  

 

Figura 3 – Jogo Seixos com 15 sementes (3ª configuração) 

 

Fonte: O autor (2020). 

1.4 A proposta em ação 

 

 Para obtermos os dados para análise das jogadas dos alunos, tanto em duplas como em 

grupos, foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta: filmagens das jogadas, gravação 
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do áudio por meio de gravadores distribuídos sobre as carteiras das duplas, para ampliar a 

obtenção dos detalhes que a filmagem possa não ter conseguido, e observações a partir do diário 

de campo.  

 

1.4.1 Filmagens e gravações dos áudios 

 

 No intuito de coletar os dados com detalhes que nos ajudariam na análise, utilizamos 

quatro filmadoras distribuídas em pontos estratégicos da sala de aula, de forma que todos os 

alunos fossem filmados. Para complementar a captura da voz dos alunos durante as jogadas, 

posicionamos sobre a carteira um gravador de áudio para cada dupla. Na perspectiva de Loizos 

(2002), a filmagem é indicada para estudos complexos nos quais as capturas de ações humanas 

são difíceis e descritas por observador único, possibilitando ao pesquisador que reveja as 

filmagens por várias vezes em busca de detalhes não captados somente pela observação. Na 

visão de Pinheiro et al. (2005): 

 

Para uso de filmagem nas pesquisas qualitativas, portanto, pode-se fazer 

necessário o pesquisador desenvolver habilidades para apreender e 

decodificar os sinais não-verbais, baseando-se em referencial teórico 

adequado para a compreensão dos aspectos não-verbais que envolvem as 

interações humanas. Ressalta-se que, na filmagem, o verbal e o não-verbal 

devem ser analisados como partes de um único fenômeno. (PINHEIRO, 

KAKEHASHI, & MARGARETH, 2005, p. 720). 

 

 Em nossa pesquisa utilizamos várias vezes o recurso das filmagens e gravações de áudio 

durante a aplicação dos jogos. Os detalhes obtidos nesta etapa muito nos ajudaram a enriquecer 

os dados de nossa investigação. 

 

1.4.2 Observação e anotações no diário de campo 

 

 O diário de campo foi utilizado para fazermos anotações que ajudassem analisar o 

conteúdo em sua totalidade com o intuito de se tornar um instrumento possível para ajudar a 

investigação de nosso objeto de estudo. As anotações foram realizadas a partir da observação 

das habilidades escritas e faladas e das estratégias que os alunos utilizavam durante os jogos. 

De acordo com Ludke e André (1986), o ato de planejar a observação significa determinar com 

antecedência “o quê” e “o como” observar. 

 As autoras afirmam que o contato direto com o fenômeno pesquisado traz contribuições 

positivas e se relacionam com as experiências pessoais, auxiliares no processo de compreensão 
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do objeto estudado. Nesse sentido, o pesquisador precisa tomar a decisão sobre o seu papel 

como observador. Ludcke & André (1986) destacam o papel de participante total em que o 

pesquisador tem a sua identidade e seu propósito de estudo não revelados, o papel de 

participante como observador em que é revelado de forma parcial os objetivos de estudo, o 

papel de observador como participante no qual desde o início o pesquisador revela sua 

identidade e seus objetivos e o observador total, no qual o pesquisador não tem interação com 

o grupo observado. Para alcançar os objetivos dessa pesquisa, escolhemos o papel de 

“observador como participante” em que apresentamos para os alunos investigados os objetivos 

da pesquisa e a nossa identidade como pesquisadores (LUDKE & ANDRÉ, 1986). Nosso 

intuito atuando nessa modalidade de observação era conseguir acesso a uma quantidade maior 

de informações que corroborassem o nosso trabalho. 

 Durante o processo de observação, percebemos informações que no momento da coleta 

de dados não foi possível anotar, então, ao terminar, registrávamos os detalhes que íamos 

lembrando posteriormente. Para Bogdan e Biklen (1994) estas peculiaridades são as notas de 

campo: 

Depois de voltar de cada observação, entrevista, ou qualquer outra sessão de 

investigação, é típico que o investigador escreva, de preferência num 

processador de texto ou computador, o que aconteceu. Ele ou ela dão uma 

descrição das pessoas, objetos, lugares, acontecimentos, atividades e 

conversas. Em adição e como parte dessas notas o investigador registrará 

ideias, estratégias, reflexões e palpites, bem como os padrões que emergem. 

Isto são as notas de campo: o relato escrito daquilo que o investigador ouve, 

vê, experiência e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os dados de 

um estudo qualitativo. (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 150) 

 

 Para Triviños (1987), as anotações de campo representam um processo complexo e tem 

sua importância pautada nas explicações que emergem a partir dos dados: 

 

Num sentido restrito, podemos entender as anotações de campo, por um lado, 

como todas as observações e reflexões que realizamos sobre expressões verbais 

e ações dos sujeitos, descrevendo-as, primeiro, e fazendo comentários críticos, 

em seguida, sobre as mesmas. (TRIVIÑOS, 1987, p. 154) 

 

 No conteúdo das observações, buscamos equilibrar a parte descritiva com a parte 

reflexiva. Relacionamos em ambas partes as características que Ludke & André (1986) 

apresentam, baseadas nos estudos de Bogdan e Biklen (1994). No campo descritivo elencamos 

as características dos sujeitos, reconstruímos os diálogos, descrevemos o local e como eram 

organizados os ambientes da pesquisa, descrevemos os eventos e atividades realizadas, assim 

como nos incluímos nas anotações. Quanto ao campo reflexivo buscamos identificar o que 

estava sendo aprendido e os temas que iam emergindo, as reflexões metodológicas no contexto 
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da aplicação dos jogos, anotamos as expectativas, opiniões e os pontos que desejávamos obter 

esclarecimento. 

1.5 A metodologia da análise dos resultados: as categorias de análises 

 

 Em nossos estudos, optamos por uma análise interpretativa dos dados, visando a 

abranger algumas particularidades do processo de aprendizagem durante as atividades com o 

jogo Seixos. A utilização das anotações de campo e das transcrições das gravações de áudio e 

vídeo possibilitou o levantamento das categorias de análise, que surgiram após exaustiva leitura 

e releitura de todo esse material. Assim, as categorias de análise definidas a posteriori foram, 

conforme apresentado na Figura 4: Jogo de exercício, Jogo simbólico, Jogo de regras e 

Desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. 

  

Figura 4 – Categorias de Análise Emergentes 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

No fluxograma apresentado na Figura 4 estão interligadas todas as categorias de análise 

emergentes. O intuito é indicar que nos jogos de exercício, simbólico e de regras, percebemos 

características de desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, daí sua posição 

centralizada relacionando-se com as três categorias de jogos. Dessa forma, na categoria jogos 

de exercício analisamos se o jogador apresenta características do campo dos movimentos, 

realizando perguntas pelo prazer de perguntar, manipulando por manipular, se há jogadas sem 

interesse e o que as levam a acontecer. Na categoria de jogos simbólicos, analisamos se o 

estudante demonstra por meio de representações, gestos e imagens características de um jogo 

egocêntrico, de acordo com a literatura estudada. Nesta categoria, a imagem e o símbolo são 

recursos da linguagem do pensamento imaginativo. Na categoria dos jogos de regras, 

Desenvolvimento 
do raciocínio 

lógico-matemático

Jogo de 
exercício

Jogo de 
regras

Jogo 
simbólico
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analisamos se o jogador pensa estrategicamente suas jogadas e se consegue realizar as 

multiplicações. Neste nível, o estudante consegue equilibrar as estratégias, as operações e as 

relações sociais. Destacamos que as categorias de jogos propostas por Piaget (1964) possuem 

relações, pois um indivíduo pode estar no jogo de regras e apresentar características do jogo de 

exercícios e jogo simbólico. Na categoria desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, 

que permeia todas as categorias de jogos, analisamos se o aluno consegue estabelecer relações 

ou correspondências, se consegue operar com a multiplicação e se apresenta características que 

permitem relacionar com o raciocínio lógico-matemático. 
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2 O JOGO: DA ATIVIDADE LÚDICA À ATIVIDADE PEDAGÓGICA 

 

A palavra jogo pode ter diferentes significados a partir do entendimento de diversas 

pessoas. De acordo com Soares (2008), a polissemia que a palavra jogo traz faz com que seu 

uso linguístico seja utilizado em algumas situações de forma inadequada como, por exemplo, 

jogo de cama, jogo de copos ou até mesmo jogo do amor. Acerca desta variedade de utilizações, 

Kishimoto (1998) argumenta: 

A variedade de jogos conhecidos como faz-de-conta, simbólicos, motores, 

sensório-motores, intelectuais ou cognitivos, de exterior, de interior, 

individuais ou coletivos, metafóricos, verbais, de palavras, políticos, de 

adultos, de animais, de salão e inúmeros outros mostra a multiplicidade de 

fenômenos incluídos na categoria jogo. (KISHIMOTO, 1998, p. 1). 
 

Por mais que tenha inúmeras definições, a palavra jogo possui conceito e é possível 

identificar o seu cerne, característica que nos permite fazer reflexões de suas aplicações. Nesse 

sentido, Huizinga (2001) destaca que o jogo tem estreita relação com a linguagem e a trata 

como fenômeno cultural. O autor defende que o termo possui uma função significante, 

ultrapassando os limites de uma atividade puramente física ou biológica. 

Na tentativa de denotar conceito ao termo, Kishimoto (2000) destaca três níveis de 

diferenciação, o primeiro nível de diferenciação aborda que o jogo pode ser visto como 

resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social, ou seja, há um 

funcionamento da linguagem que resulta em um conjunto de fatos ou atitudes, a linguagem é 

tida como fonte de expressão. Logo, a noção de jogo não destina à língua particular de uma 

ciência, mas a um uso cotidiano. Dessa forma deve-se respeitar o uso cotidiano e social da 

linguagem presumindo projeções sociais. Segundo Kishimoto (2000), não se deve interpretar 

de modo simplista que cada contexto cria sua concepção de jogo, “empregar um termo não é 

um ato praticado por um indivíduo, subtende-se todo um grupo social que o compreende, fala 

e pensa da mesma forma” (Idem, p.16). O segundo nível de diferenciação proposto por 

Kishimoto (2000) atribui o jogo como um sistema de regras, assim qualquer jogo possui uma 

estrutura sequencial que permite especificar sua modalidade: “As estruturas sequenciais de 

regras permitem uma grande relação com a situação lúdica, ou seja, quando alguém joga, está 

executando regras do jogo, mas ao mesmo tempo desenvolve uma atividade lúdica” (Idem, 

p.17). Já o terceiro nível proposto por Kishimoto (2000) se refere ao jogo como objeto, por 

exemplo o jogo da velha que se materializa no tabuleiro feito em um papel e as jogadas são 
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feitas com lápis, caneta ou qualquer objeto que permita realizar as jogadas, ou seja, o objeto é 

o que caracteriza a brincadeira. 

 Em algumas situações, a atividade lúdica, a brincadeira e o brinquedo são assimilados 

ao jogo. Na tentativa de contribuir para uma diferenciação, Soares (2008) diferencia jogo, 

brincadeira, brinquedo e atividade lúdica da seguinte forma:  

i. O jogo pode ser qualquer atividade lúdica que as regras sejam estabelecidas em 

sociedade e sejam tradicionalmente aceitas, explícitas e claras, sejam de competição ou 

de cooperação.  

ii. Já a brincadeira pode ser qualquer atividade lúdica em que as regras claramente 

explícitas e de fácil entendimento são estabelecidas em grupos sociais menores, o que 

pode variar de região para região, sejam de competição ou de cooperação.  

iii. O brinquedo é o objeto, o lugar ou até mesmo o espaço em que se realiza o jogo ou a 

brincadeira; e  

iv. A atividade lúdica é definida como qualquer atividade voluntária, livre, que seja 

prazerosa cujas regras podem ser explícitas ou implícitas.  

 

No que se refere às regras, Soares (2008) argumenta que: 

As regras explícitas são as próprias regras declaradas e consensuais de um 

jogo, as implícitas são as habilidades mínimas necessárias para que se possa 

praticar um jogo em que há regras explícitas. Isto é, no jogo de basquete 

solitário, fica implícita a necessidade de saber no mínimo jogar a bola ao cesto. 

Explicitamente, determina-se quantas vezes é necessário que a bola passe o 

aro para que o jogo acabe ou prossiga. (SOARES, 2008, p. 44). 

 

Por fim, nos resta analisar que, segundo as definições do autor, utilizamos o 

brinquedo para praticar o jogo ou a brincadeira, que são atividades lúdicas. Logo, 

parafraseando Soares (2008), dizer que jogo é lúdico ou uma atividade lúdica torna-se 

pleonasmo, semelhante a dizer “filme baseado em fatos reais”, pois se é baseado em fatos, 

eles são reais, ou “vi com meus próprios olhos”. Optaremos pela palavra jogo para designar 

as atividades desenvolvidas nesta pesquisa, pois são atividades prazerosas e divertidas, que 

neste trabalho foram utilizadas para aprender Matemática. 

 

2.1 O Jogo como instrumento de ensino 

 

 Com o advento do período histórico conhecido como renascimento, começa a se 

destacar aspectos lúdicos em favor do desenvolvimento da inteligência. Segundo Kishimoto 

(1998, p. 119), este período ficou conhecido como “compulsão lúdica” e o jogo torna-se 

adequado para a aprendizagem de conteúdos escolares. A autora argumenta a perspectiva de 
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Rabelais (1986) que critica a educação de Gargântua1 ao utilizar o jogo de forma inadequada, 

como futilidade, e o valoriza como instrumento de ensino de Matemática e outros conteúdos.  

 Por outro lado, Brougère (1998) se posiciona a favor desta futilidade e justifica sua 

utilização na educação afirmando que a criança, utilizando o jogo, faria experiências que não 

ousaria realizar na vida comum e a frivolidade do jogo não impede que nele se veja um lugar 

de educação. Segundo o autor “o jogo enquanto tal, não tem valor educativo: o que tem valor 

educativo é pelo contrário, o conteúdo controlado pelo educador e que é revestido pela 

roupagem enganadora do jogo” (BROUGÈRE, 1998, p. 71). 

 Entende-se que a visão de Brougère (1998) potencializa a utilização do jogo em sala de 

aula, pois estabelece uma linha direta com as características do jogo e suas potencialidades 

educativas. O autor, ao argumentar sobre a frivolidade do jogo, retoma a ideia contemporânea 

que ainda persiste entre os educadores de que a sua utilização pode gerar baderna entre os 

estudantes, porém se trabalhadas de forma prazerosa poderá oferecer resultados que vão além 

dos planejados: “Trata-se de fazer um bom uso do frívolo ou de considerar o jogo como sério, 

a menos que se reverta essa visão, considerando que é a própria frivolidade do jogo que 

proporciona seu interesse educativo”. (BROUGÈRE, 1998, p. 203). 

 Nesse sentido, ao analisar o desenvolvimento da inteligência da criança, Piaget (1964) 

destacou os jogos como parte atrelada na busca do conhecimento pelo indivíduo. Segundo 

Nallin (2006), Piaget revolucionou a pedagogia da época e afirmou que a educação deve 

preparar os jovens para estimular a inteligência, e a escolha pelos jogos deve ser espontânea em 

suas descobertas e criação de estratégias.  

 Atualmente, na educação, ainda restam questionamentos ao associar o jogo ao ensino. 

Por exemplo, a introdução de conceitos utilizando-se experiências tais como a construção de 

uma bola de futebol com pentágonos e hexágonos para formar um dodecaedro ou a utilização 

de pratos descartáveis, canudo e transferidor para construção de um teodolito são exemplos de 

jogos, brinquedos ou são materiais pedagógicos? Soares (2008) esclarece que: 

Se o jogo, a atividade lúdica ou o brinquedo busca dentro de sala de aula um 

ambiente de prazer, de livre exploração, de incerteza de resultados, deve ser 

considerado jogo. Por outro lado, se estes mesmos atos ou materiais buscam 

o desenvolvimento de habilidades e não realiza sua função lúdica, passa a ser 

material pedagógico. Considerando-se essas afirmações, pode-se entender a 

dificuldade de se utilizar jogos na escola e a grande dúvida gerada entre os 

estudiosos. (SOARES, 2008, p. 46). 
 

                                                           
1 A vida de Gargântua e de Pantagruel, escrita no século XVI por François Rabelais, fala das aventuras de dois gigantes, 

Gargântua e seu filho Pantagruel, amantes da mesa e dos prazeres da carne, foi publicada originalmente em 2 volumes. Os 

livros se tornaram populares na França, mas foram proibidos pela Sorbonne por seu conteúdo obsceno. Contra a estagnação e 

rigidez de pensamento, contra a Igreja Católica, a cavalaria e as convenções medievais, Rabelais ergueu seus 2 geniais gigantes 

de apetites vorazes e hábitos grotescos. Anticristão, para Rabelais não há mais Pecado Original ou Juízo Final. Sua fé está na 

vida natural, e seus toscos gigantes simbolizam a nova dimensão do homem renascentista. (SUPERINTERESSANTE, 2005). 
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 A partir dos argumentos do autor para os questionamentos acerca do jogo no ensino, 

emerge a necessidade de se abordar as características que definam o jogo educativo e o jogo 

pedagógico. 

 

2.2 Do jogo educativo ao jogo pedagógico 

 

 Segundo Kishimoto (1998), o jogo educativo tem seu destaque no século XVI com o 

aparecimento da Companhia de Jesus. A autora enfatiza que o acontecimento que coloca o jogo 

educativo em destaque foi o fato de o militar e nobre Ignácio de Loyola reconhecer a 

importância dos jogos de exercícios para a formação do ser humano e enfatizar a sua utilização 

como recurso de ensino por meio de recursos lúdicos. O jogo de cartas recebe denominação de 

jogo educativo pelo padre franciscano Thomas Murner que editou uma nova dialética, tornando 

o aprendizado mais dinâmico. Kishimoto (1998) argumenta que: 

 

Ao pôr em prática, em larga escala, os ideais humanistas do Renascimento, o 

século XVII provoca a expansão contínua de jogos didáticos ou educativos. 

Esse processo é acompanhado por estudos de filósofos acerca da importância 

da imagem dos sentidos para apreensão do conhecimento. Comenius mostra, 

em 1657, na obra Orbis Sensualium Pictus, a relevância das imagens para a 

educação infantil. Locke, pai do empirismo, reforça a tese, explicando que 

tudo que está na inteligência passa pelos sentidos. Multiplicam-se, assim, 

jogos de leitura bem como diversos jogos destinados à tarefa didática nas áreas 

de História, Geografia, Moral, Religião, Matemática, entre outras. 

(KISHIMOTO, 1998, p. 16). 
 

 O jogo e a educação têm um processo histórico, e o papel do professor quanto à 

elaboração, ao estabelecimento de objetivos e à utilização em sala de aula é que vai definir se 

o jogo é educativo ou didático. Kishimoto (1998), ao abordar as características do jogo infantil, 

apresenta os critérios para identificar seus traços. Dentre eles, o jogo educativo é citado no 

critério da prioridade do processo ao brincar, destacando que, quando utilizado em sala de aula 

de maneira inadequada, na maioria das vezes, desvirtua a característica de brincar ao priorizar 

o produto, ao invés da aprendizagem de noções e habilidades. Já no critério de controle interno, 

ressalta que utilizado em sala de aula de modo coercitivo, o jogo educativo retira a liberdade 

aos alunos. (KISHIMOTO, 1998) 

Com a popularização dos jogos, a educação que antes era restrita torna-se popular, assim 

no século XVIII criam-se jogos para o ensino de ciências. Porém, é no século XIX que Froebel 

entende o jogo como objeto e estreita as relações com a educação infantil. Segundo Soares 

(2008), no século XX ocorre a expansão dos jogos educativos, e, apesar de há tempos se 
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relacionar o jogo com a aprendizagem, a relação do jogo com a ideia de recreação contrapõem 

ao ensino escolar. 

 Kishimoto (1998) argumenta sobre as duas funções do jogo educativo: a função lúdica, 

que escolhido de forma voluntária propicia o prazer, a diversão ou até mesmo o desprazer, e a 

função educativa, que tem como objetivo o ensino que complemente o indivíduo em relação ao 

saber. Nesse sentido, Soares (2008) argumenta que é imprescindível que se busque o equilíbrio 

entre essas duas funções, pois caso tenha a função lúdica predominante o jogo educativo se 

resume a jogo, e caso a função educativa supere a lúdica, teremos um material didático: “O 

desafio é equilibrar as duas funções para que tenha de fato um jogo educativo, uma junção 

salutar entre o que é educativo e o que é lúdico” (Idem, p.48). 

 Na intenção de sugerir critérios adequados na escolha de brinquedos de cunho escolar 

para garantir a essência de jogo educativo, Campagne (1989 apud KISHIMOTO, 1998, p. 20) 

apresenta os seguintes valores: 

 Valor experimental, que permite a exploração e manipulação; 

 Valor da estruturação, que dá suporte à construção da personalidade infantil; 

 Valor de relação, que coloca a criança em contato com seus pares e adultos, com 

objetos e com o ambiente geral para propiciar o estabelecimento de relações; e 

 Valor lúdico, que avalia se os objetos possuem qualidades que estimulam o 

aparecimento da ação lúdica. 

Estes valores nos elucidam a pensar no papel da regra. Para Soares (2008, p. 49), a regra 

estabelece “uma perfeita relação entre o aprendiz e o jogo”. Na visão de Grando (2000), é 

importante que a ação seja regida por regras de forma que o indivíduo estabeleça a capacidade 

de elaborar estratégias, previsões e habilidades que o leve à abstração.  

Considerando que qualquer jogo pode vir a ser utilizado na escola, Kishimoto (1998, p. 

22) apresenta dois sentidos em que o jogo pode vir apresentar o caráter educativo. São eles: 

a) O sentido amplo, onde o jogo educativo é utilizado como material ou em uma 

situação que permita a livre exploração em recintos organizados pelo professor, 

visando o desenvolvimento geral da criança; e 

b) O sentido restrito, em que o jogo educativo é utilizado como material ou em uma 

situação orientada com vista à aquisição ou treino de conteúdos específicos ou 

habilidades intelectuais. Neste caso recebe a denominação de jogo didático. 
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Visando colaborar com a definição de jogo educativo, Cleophas, Cavalcanti e Soares 

(2018) destacam que há diferenças entre o jogo educativo e o jogo didático e contribuem para 

a definição de jogo pedagógico. Para os autores, o jogo educativo não possui intenção de 

promover aprendizado sobre algo e ocorre em ambientes informais. Assim, o jogo educativo 

“pode apresentar uma série de variantes, pois não há a preocupação nem a obrigatoriedade de 

possuir em seu escopo, um rigor metodológico para favorecer aprendizagem específicas sobre 

um ou mais temas, conteúdos, etc.” (Idem, p. 36). Logo, denominam como jogo educativo 

informal, pois não há uma intencionalidade pedagógica. 

Segundo Cleophas, Cavalcanti e Soares (2018), diferente do jogo educativo informal há 

o jogo educativo formal, onde há intencionalidade pedagógica. A partir da caracterização do 

jogo educativo formal, os autores apresentam uma proposição de distinção entre jogo didático 

e jogo pedagógico. Para os autores, o jogo didático é um tipo de jogo educativo formalizado, 

que teve em seu escopo conteúdos didáticos inseridos e foi adaptado de um jogo educativo 

informal, “esse tipo de jogo é adaptado de jogos já existentes, tanto na literatura, quanto no 

cotidiano lúdico, que pode ir de jogos de tabuleiro até jogos eletrônicos” (Idem, p. 40). 

Diferentemente, o jogo pedagógico seria um: 

 

Jogo Educativo Formalizado que não foi adaptado de nenhum outro jogo, ou 

seja, seria um jogo contendo elevado grau de ineditismo, visando desenvolver 

habilidades cognitivas sobre conteúdos específicos. Esse tipo de jogo mantém, 

em sua essência, o papel instrucional, atuando, assim como uma estratégia de 

ensino que foi cautelosamente de autorreflexão intencional nos alunos 

levando-os a uma mudança de comportamento em relação à sua 

aprendizagem, sem perder o aspecto prazeroso que uma atividade lúdica 

possui. (CLEOPHAS, CAVALCANTI, & SOARES, 2018, p. 39) 

 

Elencadas as características do jogo pedagógico, Deus (2019) destaca que estes jogos 

possuem cinco funções: a função educativa avaliativa, que analisa a capacidade do jogo em 

diagnosticar o conhecimento existente; a função educativa formativa, que analisa por sua vez a 

capacidade do jogo em debater questões de ensino e aprendizagem para determinados 

conceitos; a função lúdica imersiva, que se refere à capacidade de imersão que o jogo 

proporciona; a função lúdica moral, que evidencia a capacidade dos alunos/jogadores em seguir 

ou não as regras do jogo; e a função de equilíbrio do professor, que é a sua capacidade em 

equilibrar as quatro funções. Nesse sentido, o jogo Seixos utilizado na modalidade de 

multiplicação se caracteriza como jogo pedagógico uma vez que é utilizado em um ambiente 

formal de aprendizagem e visa desenvolver habilidades cognitivas no conteúdo de 

multiplicação. 
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2.3 O Jogo pedagógico e o ensino de Matemática 

 

 Hoje, vários campos desenvolvidos da Matemática tiveram origem na teoria dos jogos, 

na teoria dos números2, na combinatória e na topologia. Os problemas numéricos, charadas, 

jogos relacionados a Matemática caracterizam aspectos lúdicos para resolução de problemas. 

Gallagher (1997) argumenta sobre as habilidades que a resolução de problemas, a partir dos 

jogos de estratégia e quebra-cabeças matemáticos, podem desenvolver no indivíduo: “as 

habilidades adquiridas sob condições agradáveis de aprendizagem, geralmente, ficam retidas 

por longos períodos de tempo” (Idem, p. 244). O autor aponta que no jogo de estratégia o 

jogador deve elaborar a melhor estratégia que o leve à vitória, já nos quebra-cabeças 

matemáticos o indivíduo deve objetivar encontrar um número mínimo de ferramentas e práticas 

matemáticas para chegar à solução.  

 No Brasil, um forte representante do ensino de Matemática utilizando jogos e 

brincadeiras é o professor Júlio César de Mello e Souza (1895-1974), conhecido como Malba 

Tahan, que escreveu diversos livros dentre eles a “Matemática divertida e curiosa” (2001) e o 

“Homem que calculava” (2002). Em suas aulas, Malba Tahan utilizava jogos no ensino de 

Matemática e sempre os relacionava com a História da Matemática. Lorenzato (1995) se refere 

a Malba Tahan como mestre e considera que “Dessa maneira, o mestre tornava suas aulas muito 

agradáveis e, aos que as assistiram, a Matemática se apresentava compreensível e fortemente 

admirável” (Idem, p.96). 

 Apesar desse percurso histórico dos jogos e as evidências da sua eficiência no 

desenvolvimento de habilidades matemáticas, ainda hoje quando se sugere a sua utilização nas 

aulas de Matemática surgem questionamentos que colocam em dúvida a credibilidade dos 

resultados positivos, tais como “Para que serve isso?” ou “O que se pode ensinar jogando?”. 

 Aprender Matemática, que por contexto histórico é considerada difícil, requer um 

conjunto de habilidades e competências. Piaget (1964), ao ressaltar a base da aprendizagem 

espontânea da criança, mostra que o jogo promove e estimula situações para o desenvolvimento 

cognitivo da criança e consequentemente da estrutura lógico-matemática. 

 No ensino de Matemática, o jogo tem como objetivo despertar o interesse no aluno com 

a mudança da rotina escolar, oferecendo oportunidades para que os alunos gostem dessa 

disciplina. O jogo pedagógico, utilizado para a aprendizagem de conceitos matemáticos, requer 

                                                           
2 A teoria dos números é um ramo da Matemática que estuda as propriedades dos números. Considerada por Maier 

(2005) como a mais pura disciplina dentro da mais pura das ciências da matemática, e origina-se nas antigas 

civilizações da humanidade. (MAIER, 2005)  
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um plano de ação dentro do planejamento para que possa explorar todas as discussões e 

registros que abordam as potencialidades dos jogos. Marim e Barbosa (2014) argumentam sobre 

a possibilidade de diminuir os bloqueios apresentados pelos alunos que têm a Matemática como 

algo impossível de ser aprendida e complementam: 

 

Os jogos podem ser utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e 

preparar o aluno para aprofundar os itens já trabalhados, além disso, devem 

ser escolhidos e preparados com cuidado para levar o estudante a adquirir 

conceitos matemáticos de importância e utilizados não como instrumentos 

recreativos na aprendizagem, mas como facilitadores, colaborando para 

trabalhar os bloqueios que os alunos apresentam em relação a alguns 

conteúdos matemáticos. (MARIM & BARBOSA, 2014, p. 233). 
 

 As características de jogos apresentadas por Marim e Barbosa (2014) têm relação direta 

com as funções do jogo pedagógico elencadas por Deus (2019). Ao reforçar um conteúdo 

executa uma função educativa avaliativa, ao adquirir conceitos matemáticos executa a função 

educativa formativa, ao imergir no jogo evidencia a função lúdica imersiva, ao preparar os 

alunos para jogar seguindo as regras executa função lúdica moral e ao escolher e preparar os 

jogos com cuidado executa a função de equilíbrio entre as quatro funções. Logo, a Matemática 

deve trabalhar a fim de mostrar as várias faces que possui e, dentre elas o lúdico, fator da 

popularidade desta ciência. Nesse sentido, Lima (2007, p. 162) expõe as várias faces da 

Matemática: 

a) Ela é como uma arte, onde o enlace das proposições, as conexões entre suas diversas 

teorias, a elegância e a limpidez dos seus raciocínios, a singela eloquência dos seus 

enunciados e a surpresa de algumas de suas conclusões elevam o espírito e comprazem 

nosso senso estético; 

b) Ela é também um eficaz instrumento, às vezes simples em suas aplicações cotidianas, 

às vezes sutil e complexo quando empregado na solução de problemas tecnológicos ou 

na formulação de teorias científicas, pois dispõe de um inesgotável repertório de 

modelos abstratos que podem ser usados nas mais diversas situações concretas; 

c) Ela é uma linguagem precisa e geral, tão bem-sucedida que o fato de poder exprimir 

princípios científicos por meio dela é uma prova do estado avançado dessa ciência; e 

d) A Matemática é ainda um grande desafio, tanto do ponto de vista lúdico, que a tornou 

popular desde tempos imemoriais com seus problemas folclóricos, como na disputa 

eterna entre o matemático e a verdade oculta sob várias formas. 

 



32 

 

Nota-se que dentre as faces da Matemática o lúdico está presente, assim o jogo pode ser 

utilizado para que o professor o utilize a fim de inserir um conteúdo de forma prazerosa, 

atingindo os objetivos a serem planejados. Vale ressaltar a importância do papel do professor 

no processo de ensino e aprendizagem de Matemática, assim como sua função no planejamento 

na função de equilibrar os fatores dos jogos pedagógicos. Além disso, deve-se assumir a postura 

de observador e sua interferência deve ser sutil com o objetivo de levantar questionamentos e 

os auxiliar na construção de regras. 

As regras são fatores de destaque nos jogos, pois permeiam as jogadas, estabelecem 

relações sociais entre os jogadores e permeiam as estratégias que podem ser elaboradas durante 

os jogos. Na visão de Marim e Barbosa (2014, p. 234), os jogos trabalhados em sala de aula 

devem ter regras e são classificados em três tipos: 

 Jogos estratégicos: são trabalhadas as habilidades que compõem o raciocínio lógico. Os 

alunos leem as regras e buscam caminhos para atingir o objetivo final, utilizando 

estratégias para isso. O fator sorte não interfere no resultado; 

 Jogos de treinamento: são utilizados quando o professor percebe que alguns alunos 

precisam de reforço em determinado conteúdo e quer substituir as cansativas listas de 

exercícios. Neles, quase sempre o fator sorte exerce um papel preponderante e interfere 

nos resultados finais, o que pode frustrar as ideias anteriormente colocadas; e 

 Jogos geométricos: têm como objetivo desenvolver a habilidade de observação e o 

pensamento lógico. As regras dos jogos são importantes para o desenvolvimento do 

pensamento lógico, pois a aplicação sistemática delas encaminha a deduções. São mais 

adequados para o desenvolvimento de habilidades de pensamento do que para o trabalho 

com algum conteúdo específico. As regras e os procedimentos devem ser apresentados 

aos jogadores antes da partida e preestabelecer os limites e possibilidades de ação de 

cada jogador. A responsabilidade de cumprir normas e zelar pelo seu cumprimento 

encoraja o desenvolvimento da iniciativa, da mente alerta e da confiança em dizer 

honestamente o que pensa. 

 

Nesta pesquisa, utilizamos o jogo Seixos multiplicativo dentro da categoria dos jogos 

pedagógicos como jogo estratégico, em concordância com a visão de Lima e Barbosa (2014), 

por não envolver o fator sorte no resultado, possuir regras e fornece ferramentas para o 

desenvolvimento de habilidades imprescindíveis para aprendizagem da multiplicação. 
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3 A EPISTEMOLOGIA GENÉTICA DE JEAN PIAGET 

 

 Jean Piaget (1896-1980) dedicou seus estudos científicos ao campo da biologia, em 

consonância com outros estudos do ramo da psicologia, relacionando o organismo, o meio e, 

também, a natureza humana. Piaget (2012) se interessou pela inteligência humana e elaborou 

diversos estudos na tentativa de explicá-la. Para o autor:  

 

O conhecimento não poderia ser concebido como algo predeterminado nas 

estruturas internas do indivíduo, pois que estas resultam de uma 

construção efetiva e contínua, nem nos caracteres preexistentes do objeto, 

pois que estes só são conhecidos graças à mediação necessária dessas 

estruturas; e estas estruturas os enriquecem e enquadram (pelo menos 

situando-os no conjunto dos possíveis). (Piaget, 1978, p. 3) 

 

Assim, na tentativa de explicar o funcionamento da estrutura cognitiva, o autor propõe 

os estágios de desenvolvimento do indivíduo: estágio sensório-motor, pré-operatório, 

operatório-concreto e operatório formal. Neste capítulo, apresentaremos esses estágios do 

desenvolvimento cognitivo, o processo desse desenvolvimento (assimilação e acomodação, 

adaptação e equilibração), o raciocínio lógico-matemático, o processo de abstração (empírica e 

reflexionante) e a classificação dos jogos na perspectiva de Piaget (1964). 

 

3.1 Os estágios do desenvolvimento cognitivo 

 

 Piaget (2012) sugeriu as faixas etárias para cada estágio do desenvolvimento do 

indivíduo, que podem ser organizadas da seguinte maneira: 

 

Quadro 2 – Estágios de desenvolvimento cognitivo 

Estágio Faixa Etária 

Sensório-motor 0–2  anos 

Pré-operatório 2–6, 7 anos 

Operatório-concreto 7–11, 12 anos 

Operatório-formal A partir de 12 anos 

  

 

Ramozzi-Chiarrotino (2005) argumenta sobre os estágios e as faixas etárias definidas 

por Piaget da seguinte forma: 
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Período sensorial-motor (do nascimento a 1 ano e meio/2 anos, em média), 

no curso do qual se constituem os sistemas de esquemas que prefiguram 

as futuras operações, mas sem nenhuma reversibilidade operatória; 

Período do pensamento intuitivo (de 2 a 7 anos, em média), no final as 

ações sensório-motoras começam a implicar representação, imagem 

mental, notando-se aqui a presença de regulações semi-reversíveis; O 

período das “operações concretas” (de 7 a 12 anos, sempre em média), no 

curso do qual se alcança uma determinada reversibilidade na formação 

das primeiras estruturas operatórias e que comporta um aspecto 

implicativo; e num quarto período, o das operações proposicionais, 

alcança-se finalmente uma reversibilidade completa e a distinção entre 

fenômenos atemporais e temporais, entre fenômenos mecânicos e 

históricos, ou seja, fenômenos reversíveis e irreversíveis. (RAMOZZI-

CHIAROTTINO, 2005, p. 19) 

 

O primeiro estágio para Piaget (1972) é pré-verbal e se desenvolve o conhecimento 

prático que constitui a subestrutura do conhecimento representativo posterior. Na visão de 

Moreira (1999), o estágio sensório-motor, que vai aproximadamente do nascimento até cerca 

de 2 anos de idade, é marcado por comportamentos reflexos, tais como: sucção, choro, dentre 

outros, de forma que a criança se encontra centralizada e o universo está em sua função. No fim 

desse estágio, o indivíduo percebe as ações como fonte dos movimentos, começa a imitar o 

adulto e utiliza os objetos para satisfazer sua curiosidade. Para Piaget (2007), o contato com o 

indivíduo e o objeto leva a construção de novas ações, surgindo o esquema de assimilação e 

acomodação: 

Vê-se assim que, a partir do nível sensório-motor, a diferenciação nascente do 

sujeito e do objeto é marcada, simultaneamente, pela formação de 

coordenações e pela distinção entre elas de duas espécies: por um lado, as que 

ligam entre si as ações do sujeito e, por outro, aquelas que se referem às ações 

de uns objetos sobre outros. (PIAGET, 2007, p. 14). 
 

 No estágio pré-operatório, o egocentrismo é presente e a frequência da contradição 

aumenta, pois, o indivíduo julga coerente ou não com a realidade a partir das experiências 

obtidas. Na visão de Piaget (2007), este período representa avanços nas coordenações internas 

da criança e externas do objeto. 

 O estágio operatório-concreto é marcado pelo declínio do egocentrismo. Nesse período, 

a criança se apoia em acontecimentos reais para explicar situações e parte do concreto para 

formular explicações: 

 

A idade de 7-8 anos em média assinala um momento decisivo na construção dos 

instrumentos do conhecimento. As ações interiorizadas ou conceitualizadas 

com que o sujeito deveria até agora contentar-se adquirem a categoria das 

operações, enquanto transformações reversíveis modificam certas variáveis e 

conservam outras a título de invariantes. (PIAGET, 2007, p. 30). 
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 Para Moreira (1999), no estágio operatório formal o raciocínio do indivíduo atinge 

capacidades lógicas verbais que não precisam estar diretamente relacionadas a objetos reais 

para levantar explicações. É nesse período que há um desenvolvimento do raciocínio lógico.  

 

As operações “formais” assinalam, pelo contrário, uma terceira etapa em que 

o conhecimento supera o próprio real para inserir-se no possível e ligar 

diretamente o possível ao necessário sem a mediação indispensável do 

conceito, ora, o possível cognitivo, tal como, por exemplo, a sequência infinita 

de números inteiros [...] (PIAGET, 2007, p. 48). 
 

 Segundo Piaget (2012), surgem no estágio operatório formal as operações lógicas das 

proposições, no qual as operações serão feitas tanto para hipóteses como para objetos. Dessa 

forma, “o raciocínio hipotético-dedutivo torna-se possível, e, com ele, a constituição de uma 

lógica “formal” quer dizer, aplicável a qualquer conteúdo” (Idem, p. 109). O desenvolvimento 

do raciocínio hipotético-dedutivo possibilita que o indivíduo pense sobre as proposições e as 

combine, o que Piaget (2013) define como período da lógica verbal. Neste período, há o 

aparecimento das operações combinatórias e a lógica das proposições. Para Piaget (1972), as 

operações: 

[...] são ultrapassadas à medida que a criança alcança o nível que chamo de 

operações formais ou hipotético-dedutivas; isto é, ela agora pode raciocinar 

com hipóteses e não só com objetos. Ela constrói novas operações, operações 

de lógica proposicional e não simplesmente as operações de classes relações 

e números. (PIAGET, 1972, p. 2) 

 

 Este estágio, na visão de Piaget (2012, p. 5), é “o estágio das operações intelectuais 

abstratas, da formação da personalidade e da inserção afetiva e intelectual na sociedade dos 

adultos (adolescência)”. Para o autor, o adolescente vai além da criança ao elaborar teorias 

sobre todas as coisas, sendo capaz de raciocinar com base em simples proposições sem relação 

direta com a realidade ou crenças e voga-se diretamente para o próprio raciocínio (PIAGET, 

2013). 

No contexto deste estudo, os indivíduos participantes possuíam a faixa etária de 11 a 14 

anos. Logo, deduzimos que, segundo a literatura estudada, os alunos estavam em transição do 

estágio operatório concreto para o estágio operatório formal. Ressaltamos que Piaget  (2000) 

sugere as idades em média, pois podem variar de sociedade para sociedade, dependendo do 

estímulo e do contexto social em que o indivíduo está inserido. 
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3.2 Assimilação, acomodação, adaptação e equilibração da estrutura cognitiva 

 

 Para Piaget (2012), temos o meio ambiente como indispensável à sobrevivência. No 

livro “Introdução a Piaget”, Chalon-Blanc (1997) aborda de forma geral as definições de 

assimilar e acomodar, relacionadas aos diferentes elementos que retiramos do meio ambiente. 

Segundo a autora, no plano biológico: 

 

[...] Ao assimilar, retiramos do meio ambiente alguma coisa que nos é 

indispensável. [...] Acomodar exige que se tenha em consideração as reações do 

nosso organismo em função das particularidades que existem entre os diferentes 

elementos que foram assimilados. Ao acomodarmos, o nosso organismo adapta-

se, particulariza-se, modifica-se. Também esta acomodação é indispensável ao 

equilíbrio vital. (CHALON-BLANC, 1997, p. 82). 

 

 Nesse sentido, a assimilação vai do meio externo para interno, enquanto a acomodação 

organiza as informações do meio interno para adaptar-se ao meio externo. Este modelo 

biológico nos ajuda a compreender a forma como Piaget (2012) dedicou a estudar o modelo 

cognitivo, transpondo aspectos para o modelo intelectual. Neste modelo, “assimilar é incorporar 

um objeto ou uma situação naquilo que sabemos fazer com ele ou com ela” (CHALON-

BLANC, 1997, p. 84). 

No processo de desenvolvimento são encontrados obstáculos que relacionam a 

assimilação e a acomodação, pois uma pressupõe a outra, de forma que as informações antigas 

criam as novas. Portanto: 

 

A assimilação e a acomodação garantem a vida e o funcionamento permanente 

da inteligência; A adaptação é o sinal de um equilíbrio entre a assimilação e a 

acomodação. Trata-se do momento em que a assimilação torna a acomodação 

lícita; Os esquemas que resultam destes processos desempenham um papel 

central no construtivismo. Eles oferecem ao sujeito uma possibilidade de agir 

de forma coerente sobre o real (assimilação) e permitem o real fazer progredir 

as capacidades do sujeito (acomodação). Os esquemas são, por conseguinte, os 

agentes da adaptação, os suportes da interação permanente entre o sujeito e o 

real. (CHALON-BLANC, 1997, p. 89). 

 

Para compreender o desenvolvimento, Piaget (1972) aborda quatro fatores: a maturação, 

a experiência física e lógico-matemática, a transmissão social a equilibração ou autorregulação. 

Ao abordar o primeiro fator, o autor destaca que a maturação é indispensável, porém não é por 

si só suficiente durante o desenvolvimento da criança, pois “toma parte certamente em cada 

transformação que ocorre durante o desenvolvimento da criança” (Idem, p. 2). Ao afirmar a 

insuficiência da maturação, Piaget (1972) esclarece que a idade média que este estágio emerge 
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varia de uma sociedade para outra e é esta variação que põe a maturação como insuficiente para 

a explicação do desenvolvimento.  

O segundo fator, a experiência, também não explica tudo e, segundo Piaget (1972), 

existem duas razões que explicam. A primeira delas é que alguns conceitos não poderiam ser 

formados a partir da experiência e a segunda objeção recai sobre a noção de experiência como 

fator de explicação ser muito equívoca. Neste sentido, Piaget (1972) destaca dois tipos de 

experiências diferentes: a experiência física e a experiência lógico-matemática.  A experiência 

física para Piaget (1972, p. 3) “consiste no agir sobre os objetos e construir algum conhecimento 

sobre os objetos mediante a abstração dos objetos”. Já o conhecimento da experiência lógico 

matemática “não é construído a partir dos objetos, mas mediante as ações efetuadas sobre os 

objetos”. Logo, há diferença entre as experiências, pois agir sobre os objetos os permitem 

continuar ali, enquanto uma série de ações modificam os objetos.  

Ao explicar o terceiro fator, referente à transmissão social, Piaget (1972) afirma que 

este por si só é insuficiente, pois o indivíduo pode compreender uma informação por linguagem, 

apenas se tiver estruturas que a permitam compreender esta informação. Segundo o autor, “essa 

é a razão porque não se pode ensinar alta matemática a uma criança de cinco anos. Ela não tem 

a estrutura que a capacite a entender” (Idem, p. 4). 

Entendida a maturação, a experiência física e lógico-matemática e a transmissão social 

chega-se ao quarto fator, a equilibração ou autorregulação, considerada por Piaget (1972) fator 

fundamental no desenvolvimento: 

 

Uma vez que já existem três fatores, eles devem de algum modo estar 

equilibrados entre si. Esta é uma razão para trazer ao foco o fator da 

equilibração. Há uma segunda razão, entretanto, que parece-me ser 

fundamental. É que no ato de conhecer o sujeito é ativo e, consequentemente 

tenderá para o equilíbrio. O equilíbrio, definido por compensação ativa, leva 

à reversibilidade. A reversibilidade operacional é um modelo de um sistema 

equilibrado, onde a transformação em um sentido é compensada por uma 

transformação em outro. A equilibração, como eu a entendo é um processo 

ativo. (PIAGET, 1972, p. 5). 

 

 Nesse sentido, para Piaget (2012, p. 3) o desenvolvimento “é uma equilibração 

progressiva, uma passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para um estado de 

equilíbrio superior”. Sem dúvida a teoria da equilibração tem papel importante no processo de 

desenvolvimento das estruturas cognitivas de modo que ao abordarem este fator, Piaget e Garcia 

(1987) descreveram três formas de equilibração e as classificam em uma tríade: intra-inter-

trans. 
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Na equilibração do tipo intra, há interação de caráter essencial entre o sujeito e o objeto. 

Segundo Piaget (1976), primeiro ocorre uma equilibração entre a assimilação de esquemas de 

ações e acomodação destes esquemas de ações aos objetos, mostrando um indicador de 

conservação mútua, pois o objeto tem papel necessário ao desenrolar da ação e é o esquema de 

assimilação que confere significação a este objeto o transformando. Para Piaget e Garcia (1987): 

Ao abordar um domínio novo, o sujeito é obrigado inicialmente a assimilar os 

dados desse domínio aos seus próprios esquemas (de ação ou conceituais) [...] 

sua análise implica uma equilibração elementar entre a sua assimilação aos 

esquemas do sujeito e a acomodação destes às propriedades objetivamente 

dadas, daí o caráter intra deste início de conhecimento. (PIAGET & GARCIA, 

1987, p. 189) 

 

 O segundo tipo de equilibração na visão de Piaget (1976) assegura às interações entre 

os subsistemas que evidenciam esquemas inicialmente independentes. Estes subsistemas 

possuem velocidades diferentes causando desequilíbrios possíveis e a necessidade de 

equilibração, a este tipo de equilibração inter se difere da primeira, pois tendem a uma 

conservação. Segundo Piaget e Garcia (1987): 

 

Cedo ou tarde, o processo assimilador levará a incorporações recíprocas, as 

exigências da equilibração impondo aos sistemas ou subsistemas assim 

ligados, formas relativamente estáveis de coordenações e transformações, daí 

o caráter inter dessa segunda etapa. (PIAGET & GARCIA, 1987, p. 189) 

 

 A terceira classificação de equilibração, a trans, acrescenta uma hierarquia entre as 

equilibrações colaterais vivenciadas na fase inter. Para Piaget (1976), na equilibração trans há 

o equilíbrio progressivo da diferenciação e integração, de modo que a integração exige 

assimilações e a diferenciação precede novas acomodações. Neste sentido, Piaget (1976, p. 16) 

afirma que “há, contudo, conservação mútua do todo e das partes e, neste sentido, assimilações 

e acomodações recíprocas, mas segundo uma dimensão de hierarquia e não mais somente 

colateral”. 

 Em resumo, a primeira forma de equilibração, a intra, evidencia a interação entre os 

esquemas que o indivíduo possui e os objetos a assimilar, isto é, a cada nova descoberta o sujeito 

assimilará dados desta descoberta aos seus esquemas. Neste caso, geralmente temos sistemas e 

subsistemas de esquemas e informações muito semelhantes e próximos entre si. Na segunda 

forma de equilibração, a inter, há um equilíbrio entre os esquemas diferenciados na estrutura 

cognitiva do indivíduo por meio de assimilações e acomodações entre sistemas e subsistemas 

geralmente de informações e esquemas mais distantes entre si, e na terceira forma de 

equilibração, a trans, há uma hierarquia da fase anterior com respectiva integração entre 

sistemas e subsistemas de esquemas. 
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3.3 Raciocínio lógico-matemático 

  

Nos estudos de Piaget (1979), três tipos de conhecimento foram definidos, sendo eles o 

conhecimento físico, o conhecimento lógico-matemático e o conhecimento social. O 

conhecimento é construído por meio de ações físicas ou mentais e depende da relação 

estabelecida entre o objeto a ser conhecido e o sujeito que conhece.  

 O conhecimento físico tem relação com a experiência física proposta por Piaget (1972) 

por ser o conhecimento dos objetos do mundo exterior. A cor, o peso são exemplos de realidades 

exteriores do objeto. O conhecimento lógico-matemático são as relações criadas pelo sujeito 

nas experiências lógico-matemáticas. Para Piaget (1972), este conhecimento é construído 

mediante as ações efetuadas sobre os objetos. Kamii e Livingston (1995, p. 20) citam como 

exemplo a diferença entre quantidades, pois, segundo as autoras, “a diferença é uma relação 

criada mentalmente por cada indivíduo ao colocar os objetos em relação”. Ao argumentar sobre 

o conhecimento social, as autoras dissertam que a transmissão de informações é indispensável 

para o conhecimento social e que “esse tipo de conhecimento necessita ser passado de uma 

geração para outra” (Idem, p. 21). Piaget (1972), ao citar a transmissão social, destaca a 

importância de as estruturas estarem capacitadas para assimilar e compreender as informações 

transmitidas. 

Machado (2001) argumenta que a experiência lógico-matemática vem das ações gerais 

que podemos exercer sobre objetos e consistem em estabelecer correspondências, tais como: 

contar, reunir, associar, dissociar e ordenar, e, aqui, acrescentamos somar e multiplicar. Piaget 

e Szeminska (1971) argumentam que o conhecimento lógico-matemático é construído por cada 

criança. Segundo Kamii e Declark (1988), para Piaget este conhecimento é inventado por cada 

indivíduo, ou seja, ele é construído por cada criança a partir de dentro de si mesma por meio de 

sua interação dialética com o ambiente em que vive, o “conhecimento lógico-matemático 

consiste de relacionamentos feitos por cada indivíduo”. (Idem, p. 29). 

Dessa forma, Piaget contribuiu com a relação da lógica e a matemática como uma ideia 

da organização da atividade intelectual. O conhecimento lógico-matemático estaria presente na 

origem de todo desenvolvimento cognitivo e o próprio indivíduo que o construiria. Observa-se 

que, na teoria de Piaget (1972), o conhecimento físico e o lógico-matemático estão interligados 

na realidade psicológica da criança. 

Segundo Piaget (1973), o indivíduo estar apto à lógica é posterior às operações lógicas, 

pois é um processo de construção, desde a lógica dos movimentos e percepções, que ocorrem 

no estágio sensório-motor e que preparam o indivíduo para a capacidade de pensamento 
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intuitivo. Com o avançar da idade e evolução dos estágios, supera-se a inteligência sensório-

motora e o sujeito consegue construir representações. O equilíbrio ocorre para que se constitua 

o começo das operações lógicas. 

Para Piaget (1973), é a partir dos 11 anos que a lógica das proposições sucede a lógica 

das ações concretas, pois, antes dos 11 anos, as operações lógicas ficam no campo da 

manipulação realizada ou imaginada. Esse desenvolvimento é uma passagem da ação para a 

operação. Assim, Piaget (1988) esclarece que a lógica é construída passo a passo em 

decorrência da atividade do sujeito. Apesar de destacar a idade, Piaget (1972) ressalta que as 

idades variam de acordo com o contexto social, com a cultura, dentre outros. 

O conhecimento lógico-matemático, segundo Piaget (2000), é universal, pois os 

indivíduos de todo mundo passam pelos estágios de desenvolvimento, podendo ocorrer apenas 

alterações nas idades de grupo para grupo. Logo, os conhecimentos lógico-matemáticos não 

são hereditários e o indivíduo os elabora de acordo com o contexto em que vive, a realidade 

social e as relações simples ou complexas que cria, relações estas que recebem o nome de 

abstrações. 

 

3.4 Abstração empírica e abstração reflexionante 

 

 Para Piaget (2000), o processo de abstração é visto como uma característica do 

pensamento lógico-matemático. A matemática consiste em ações exercidas sobre as coisas, e 

suas operações são ações coordenadas e imaginadas. Piaget (1995) aborda dois tipos de 

abstração: a empírica e a reflexionante. Na abstração empírica, segundo Kamii e Livingston 

(1995, p. 23), “a criança centra-se numa propriedade do objeto e ignora as outras”. Em outras 

palavras, o sujeito centra-se nas características e informações do objeto, buscando alcançar 

algum dado que é exterior. Já a abstração do tipo reflexionante, segundo Piaget (1995, p. 274), 

“apoia-se sobre as coordenações das ações do sujeito, podendo estas coordenações, e o próprio 

processo reflexionante, permanecer inconscientes, ou dar lugar a tomadas de consciência e 

conceituações variadas”. 

 Um exemplo de abstração empírica seria concentrar nas cores da bola de futebol, mas 

não levar em consideração seu formato ou peso. Por isso, é tida como (simples). Já na abstração 

reflexionante, o indivíduo estabelece relações que são construídas mentalmente, como o peso 

ou formato. Nesse sentido, a abstração reflexionante é tida como construtiva, por ser interligada 

com o conhecimento lógico-matemático. Piaget (1995) usou o termo abstração reflexionante 
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para abstração de um número que estabelece a relação entre objetos. Para Kamii & Declark 

(1988, p.31), “é uma construção verdadeira feita pela mente”. Para as autoras, 

 

A estrutura lógico-matemática (construída pela abstração reflexiva) é, assim, 

necessária para abstração empírica porque as crianças não poderiam “ler” 

fatos da realidade externa se cada fato permanecesse um pedaço de 

conhecimento isolado, não tendo nenhuma relação com o conhecimento já 

construído de uma forma organizada. (KAMII & DECLARK, 1988, p. 31). 

 

Há, então, relação entre a abstração empírica e a reflexionante com os três tipos de 

equilibração. Tomemos o exemplo de abstração empírica da concentração nas cores das bolas 

de futebol. A atenção é fixada num único atributo do objeto de cada vez, o que caracteriza uma 

equilibração do tipo intra, considerada por Aguiar Jr. (1999) como uma equilibração fraca. Já a 

abstração reflexionante permite a elaboração de estruturas novas, reorganizando os elementos 

das estruturas anteriores. Estas são características da equilibração inter que remete a 

transformações e coordenações das ações do sujeito e da equilibração trans que acrescenta uma 

hierarquia das relações estabelecidas sobre o objeto. 

Segundo Kamii e Declark (1988, p. 32), “uma vez que a criança construiu o número 

(por abstração reflexiva), ela terá capacidade de operar com números e fazer 5+5 e 5x2 (por 

abstração reflexiva)”. Este argumento aborda a teoria de Piaget (1995) ao sugerir que a 

abstração reflexionante pode ser observada em todos os estágios do desenvolvimento cognitivo, 

assim permite a coordenação entre objetos e que o mesmo objeto seja utilizado para outras 

finalidades. Assim, os números “são aprendidos não por abstração empírica de conjuntos já 

feitos, mas por abstração reflexiva à medida que a criança constrói relações” (Idem, p. 32). 

Piaget (2012) se interessou em saber como se construía conceitos como número e as 

operações aritméticas. Para Kamii e Declark (1988), a aritmética é um tipo de conhecimento 

que não deve ser ensinado apenas pela transmissão social “precisa ser construída por cada 

criança por meio da abstração reflexiva” (Idem, p. 50), pois se o indivíduo não conseguir 

construir uma relação, não há explicação que o fará entender as operações aritméticas. Na visão 

das autoras “as crianças não precisam de qualquer ensino direto para fazer progresso no campo 

lógico-matemático. Confrontar-se com uma ideia conflitante geralmente traz como resultados 

raciocínio mais elevado” (Idem, p. 55). 

Nesse sentido, confrontar ponto de vista torna-se importante para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático, pois a criança é colocada em um contexto social que a induz a 

pensar e refletir outros pontos de vista em relação ao seu. Para Kamii e Declark (1988), os jogos 

são meios onde este confronto é provocado naturalmente, pois uma criança tenta controlar o 
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raciocínio uma das outras e tornam-se mentalmente mais ativas ao se defrontar com o oponente. 

Assim, para as autoras: 

 

O ambiente social e a situação que o professor cria são cruciais no 

desenvolvimento do conhecimento lógico-matemático. Uma vez que este 

conhecimento é construído pela criança, através da abstração reflexiva, é 

importante que o ambiente social incentive a criança a usá-la. Segundo Piaget, 

todas as crianças de inteligência normal, podem aprender aritmética. 

Aritmética é algo que as crianças podem inventar, e não algo que pode ser 

transmitido. [...]. Se matemática é tão difícil para muitas crianças, é porque 

ela é imposta a elas, sem qualquer consideração pela forma em que aprendem 

ou pensam. (KAMII & DECLARK, 1988, p. 63)  

  

O raciocínio lógico-matemático varia de indivíduo para indivíduo por ser construído na 

estrutura cognitiva de acordo com as abstrações reflexionantes que vão se desenvolvendo. Os 

jogos são instrumentos que provocam um confronto de ideias e o ambiente social e as situações 

criadas durante sua realização são fatores importantes para alcançar novas ideias e, 

consequentemente, a evolução lógica do indivíduo. Piaget (1964) aborda em seus estudos três 

classificações de jogos que vão auxiliar na análise dessa pesquisa, são eles os jogos de exercício, 

os jogos simbólicos e os jogos de regras. 

 

3.5 A classificação dos jogos em uma perspectiva Piagetiana 

 

 Piaget se dedicou aos estudos dos jogos quanto à sua interpretação, buscando situar o 

desenvolvimento das estruturas básicas que caracterizam os jogos.  Segundo Piaget (1964), a 

criança se interessa primeiro pelos próprios movimentos que correspondem a esquemas de 

exercício no estágio sensório motor, o que autor chama de “totalidades sensório-motoras 

autossuficientes” (Idem, p. 59). Este interesse pelos movimentos sem significações mostra que 

o indivíduo não foi adestrado na espécie de jogos. 

 Os jogos de exercício surgem no estágio sensório-motor e prolongam por toda a vida, 

mas sua intensidade vai diminuindo com o avançar dos estágios. São os primeiros a aparecerem 

e são praticados de acordo com a capacidade de construção do sujeito. Para o autor: 

O jogo de “exercício” pode ser, assim, pós-exercício e exercício marginal, 

tanto quanto pré-exercício. Enfim, se é essencialmente sensório-motor, o jogo 

de exercício também pode envolver as funções superiores; por exemplo, fazer 

perguntas pelo prazer de perguntar, sem interesse pela resposta nem pelo 

próprio problema. (PIAGET, 1964, p. 146). 

 Alguns exemplos de jogos de exercício são as ações que não são impostas para 

acontecerem e não são provocadas por circunstâncias exteriores, tais como: o fato de balançar 
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as pernas e braços, olhar por olhar, manipular por manipular. Segundo Piaget (1964), essa fase 

tem relação direta com a assimilação: 

 

O jogo de exercício se explica pois, diretamente, pelo primado da assimilação. 

O “prazer funcional” e o prazer de ser causa, que o acompanha, não levantam 

nenhum problema particular, pois se derivam, um do caráter sui generis dessa 

assimilação pela assimilação que não exige nenhuma acomodação nova, e o 

outro do fato de que a assimilação é tão mais centrada sobre a atividade 

propriamente dita que o sujeito se sente vitorioso sobre as dificuldades inerentes 

à ação “séria” correspondente. (PIAGET, 1964, p. 208). 

  

O jogo simbólico supõe o emprego de representações, sendo elas por gestos ou imagens. 

Segundo Piaget (2014), o simbolismo pode aparecer de diferentes maneiras e podem diferenciar 

variadas técnicas nos jogos simbólicos, tais como: a projeção, a identificação, a metamorfose 

do objeto ou a narração de uma imaginação. Na visão do autor, “o símbolo implica a 

representação de um objeto ausente, visto ser a comparação entre um elemento dado e um 

elemento imaginado” (PIAGET, 1964, p. 146), ocorrendo no campo da imaginação.  

 Piaget (2012) argumenta sobre o aparecimento do pensamento egocêntrico nos jogos 

simbólicos por ser uma assimilação deformada da realidade ao eu. Os recursos da linguagem 

no pensamento imaginativo são a imagem e o símbolo. Para Piaget (1964), o símbolo é um 

signo aprendido pelo indivíduo e a imagem está relacionada a lembranças íntimas e pessoais. 

Segundo Piaget (2012, p. 21), é nesse sentido que o “jogo simbólico constitui o polo egocêntrico 

do pensamento, é o pensamento egocêntrico em estado quase puro, só ultrapassado pela fantasia 

e pelo sonho”. Para o autor, 

 

O jogo simbólico, com efeito, levanta a questão do “pensamento simbólico” 

em geral, por oposição ao pensamento racional, do qual o instrumento é o 

signo. Um signo, tal como o concebem os linguistas da escola saussuriana, é 

um significante “arbitrário”, ligado a seu significado por uma convenção 

social e não por um elo de semelhança. Assim são a palavra, ou o signo verbal, 

e o símbolo matemático. (PIAGET, 1964, p. 217). 

  

Quanto à diferenciação do jogo simbólico e o jogo de exercício, Piaget (1964) afirma 

ser simples, pois no jogo simbólico o indivíduo se interessa pelas realidades simbolizadas e 

utilizam-se do símbolo para evocá-las, enquanto que no jogo de exercício a prática de elaborar 

perguntas ou as imaginar é um fator de diversão sem que haja interesse pela pergunta feita. 

Com relação ao conteúdo simbolizado, o autor expõe que: 

 

Quanto ao conteúdo (ao simbolizado), é a própria vida da criança: assim como 

o jogo de exercício reproduz por assimilação funcional cada uma das novas 
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aquisições do sujeito, também o jogo de “imaginação” reproduz todo o vivido, 

mas por representações simbólicas; e, nos dois casos, essa reprodução é, 

sobretudo, afirmação do eu por prazer de exercer seus poderes e de reviver a 

experiência fugitiva. (PIAGET, 1964, p. 170). 

  

Piaget (2014) ressalta que o jogo simbólico aparece de forma mais tardia que o jogo de 

exercício, pois o símbolo evoca representação, imagem e pensamento. Para Piaget (1964, p. 

197) “o jogo simbólico é uma assimilação mental, como o jogo de exercício é uma assimilação 

sensório-motora, sem que todo jogo simbólico seja necessariamente em seu conteúdo, um jogo 

de exercício”. 

 É nesta fase que se forma o pensamento sobre o mundo exterior, a criança manipula 

simbolicamente o seu universo, assim como manipulava os objetos físicos. Quando um objeto 

é utilizado como símbolo de outro, o indivíduo está fazendo um jogo de faz de conta em que 

assimila o mundo exterior ao “eu” de forma egocêntrica. Esse egocentrismo é característico da 

realização de seus próprios desejos, de suas próprias fantasias. Segundo o Piaget (1964) este 

processo de desenvolvimento ocorre em média dos dois aos sete anos de idade. 

 Na visão de Macedo (1997), o jogo simbólico é importante para o desenvolvimento 

infantil pela assimilação ser deformante, isto é, o indivíduo, por analogia, atribui significado 

aos conteúdos que deseja, produzindo a linguagem e se integrando ao mundo ao seu redor. 

Assim o jogo simbólico  

 

É uma assimilação livre do real ao eu, tornada necessária pelo fato de que 

quanto mais a criança é jovem menos seu pensamento é adaptado ao real, no 

sentido preciso de um equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Quando, 

ao contrário, mais progride essa adaptação, mais o jogo se reintegra na 

inteligência em geral, com o símbolo consciente tornando-se construção e 

imaginação criadora. (PIAGET, 1964, p. 265). 

 

Piaget (1964) propõe que o apogeu dos jogos simbólicos (2 a 7 anos) começa a declinar 

a partir dos sete, não que diminua em número, mas por aproximar cada vez mais do real “o 

símbolo acaba perdendo seu caráter de deformação lúdica para se avizinhar de uma simples 

representação imitativa da realidade” (Idem, p. 175). Com a socialização da criança, o jogo vai 

adotando regras e aproximando a imaginação da realidade, imitando o real. O símbolo vai 

cedendo à regra coletiva, e assim surge a próxima classificação de jogos proposta por Piaget 

(1964), os jogos de regras. 

 O jogo de regras consiste nas relações sociais ou individuais que surgem a partir da 

cooperação que se desenvolvem e se intensificam durante a vida da pessoa. Consiste ainda em 

um equilíbrio entre a vida social e a assimilação do eu, que na teoria de Piaget (1964) é o 
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princípio de todo o jogo. Dessa forma, a regra estabelece que essas relações são “uma 

regularidade imposta pelo grupo, e de tal sorte que a sua violação representa uma falta” (Idem, 

p. 147). As regras são vistas como inalteráveis inicialmente, mas depois os indivíduos aprendem 

que elas podem ser modificadas, caso todo o grupo concorde ser necessário, característica de 

um novo processo cognitivo. 

 Piaget (1964), ao ressaltar a importância das regras, destaca que elas não são simples ou 

inspiradas em uma vida moral ou jurídica, mas são construídas em função do jogo e podem 

levar a valores além dos esperados. Há dois casos de regras, as regras transmitidas, que são os 

jogos de regras condizentes com as realidades sociais impostas por pressões de sucessivas 

gerações, e as regras espontâneas, de natureza contratual e livre. O autor resume os jogos de 

regras da seguinte forma: 

 

Em resumo, os jogos de regras são jogos de combinações sensório-motoras 

(corridas, jogos de bola de gude ou com bolas, etc.) ou intelectuais (cartas, 

xadrez etc.), com competição dos indivíduos (sem o que a regra seria inútil), 

e regulamentados quer por um código transmitido de gerações em gerações, 

quer por acordos momentâneos. Os jogos de regras podem ter origem quer em 

costumes adultos que caíram em desuso (de origem mágico-religiosa, etc.), 

quer em jogos de exercícios sensório-motores que se tornaram coletivos, quer, 

enfim, em jogos simbólicos que passaram igualmente a coletivos, mas 

esvaziando-se, então, de todo ou parte do seu conteúdo imaginativo, isto é, de 

seu próprio simbolismo. (PIAGET, 1964, p. 184). 

 

 

 Nas categorias de jogos proposta por Piaget (1964) uma categoria não exclui a outra, 

isto é, o indivíduo na fase adulta pode haver resquícios dos jogos de exercício simples como, 

por exemplo, brincar de consertar o aparelho de televisão, e dos jogos simbólicos ao se imaginar 

dirigindo um carro ou contando uma estória. Já os jogos de regras se desenvolvem mesmo na 

fase adulta com a prática de esportes, jogos de damas, dentre outros. Piaget (2014) propõem 

uma curva de evolução dos jogos, conforme a apresentada na Figura 5. 
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Figura 5 – Curvas de evolução de jogos. 

 

I – Jogos de exercício     II – Jogos simbólicos     III – Jogos de regras 

Fonte: PIAGET, 2014, p.323 

  

Podemos perceber na curva I que os jogos de exercício começam no período sensório 

motor aos 0 anos de idade e atinge seu auge por volta dos 1 a 2 anos, começando, a partir daí o 

seu declínio.  Entre 1 e 2 anos, no estágio pré-operatório, inicia-se a curva II, que representa os 

jogos simbólicos com o surgimento do símbolo, da imaginação e do pensamento egocêntrico. 

Os jogos simbólicos começam seu declínio com o crescimento da curva III, que se inicia aos 3 

anos de idade e vai aumentando. Esta curva representa o surgimento dos jogos de regras com o 

aumento da socialização e a adaptação às regras coletivas. 

Para Piaget (1964), essa conservação das categorias de jogos na fase adulta se dá pelo 

aparecimento tardio e a sobrevivência além da infância, “o jogo de regras é a atividade lúdica 

do ser socializado” (Idem, p. 183). O símbolo substitui o jogo de exercício simples quando o 

pensamento surge e a regra adapta e substitui o exercício quando as relações sociais se 

constituem.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Neste capítulo, analisaremos os dados coletados nos quatro encontros nos quais foram 

aplicados o jogo Seixos. Os quatro encontros realizados foram assim estabelecidos:  

(a) Primeiro encontro: este foi introdutório, pois os alunos não conheciam o jogo. 

Dividimos os alunos em duas equipes, A e B, e as jogadas foram realizadas no 

quadro da sala. Foram utilizadas marcas no quadro para representar as sementes. No 

início deste primeiro encontro, a diretora da escola esteve presente durante parte da 

aula, participando da explicação das regras do jogo em uma partida contra o 

pesquisador. 

(b) Segundo e terceiro encontros: os alunos foram agrupados em duplas, por sorteio 

realizado a partir de um aplicativo de celular. As jogadas foram realizadas entre os 

pares sorteados. 

(c) Quarto encontro: novamente, os alunos foram divididos em duas equipes para 

jogarem no tabuleiro desenhado no quadro da sala. Nas observações do diário de 

campo e nas filmagens do primeiro encontro, percebemos forte interação entre os 

jogadores divididos em equipes. Assim, optamos por esse tipo de dinâmica.  

 

O desenvolvimento da proposta contou com oito alunos do 6º ano, cinco do 7º, seis do 

8º e cinco do 9º. Para a execução das partidas, estes alunos foram divididos em equipes ou 

duplas por meio de sorteios. No primeiro encontro, as jogadas e falas foram gravadas em áudio 

e vídeo. Nos segundo e terceiro encontros, foram filmadas apenas algumas duplas, por não 

haver filmadoras suficientes.  Porém, foram gravadas, individualmente, as falas de todas as 

duplas.  

Na apresentação dos resultados e nas análises, os alunos serão representados por uma 

letra maiúscula e um número (A1 a A24) e o pesquisador pela letra P. A numeração dos alunos 

e a série correspondente estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Numeração representativa dos alunos e suas séries correspondentes. 

 

Aluno Série Aluno Série 

A1 6º Ano A13 7º Ano 

A2 6º Ano A14 8º Ano 

A3 6º Ano A15 8º Ano 

A4 6º Ano A16 8º Ano 

A5 6º Ano A17 8º Ano 

A6 6º Ano A18 8º Ano 

A7 6º Ano A19 8º Ano 

A8 6º Ano A20 9º Ano 

A9 7º Ano A21 9º Ano 

A10 7º Ano A22 9º Ano 

A11 7º Ano A23 9º Ano 

A12 7º Ano A24 9º Ano 

Fonte: O autor (2020). 

 

Na apresentação das transcrições das falas, das observações e das ações, utilizaremos a 

letra L e um número para indicar a linha do quadro em que estas estão apresentadas. Nas 

análises, as linhas servirão de facilitador para localização da ação nos quadros. Constam, no 

trabalho, figuras que representam as sequências das jogadas ou de alguma jogada em particular. 

A seta verde colocada nestas figuras indica a casa a que se refere a ação analisada. Existem, 

também, Códigos QR (do inglês, Quick Response), que são códigos de barras bidimensionais 

que ao serem escaneados por um celular equipado com câmera e um aplicativo que faça essa 

leitura, convertem esse código em um endereço URL que leva a uma animação das jogadas. 

Subdividimos o processo de investigação em quatro categorias de análise. Na primeira, 

jogo de exercício, apresentaremos as análises dos resultados que indicaram a predominância desse 

tipo de jogo. Na segunda, a predominância do jogo simbólico, na terceira a predominância do 

jogo de regras. Por fim, na quarta categoria, analisaremos o surgimento de aspectos da construção 

do raciocínio lógico-matemático pelos alunos. 

Consideramos, aqui, Gatti (2002), quando afirma que a partir das trocas de ideias, das 

perspectivas, crenças, práticas, valores e atitudes vivenciados na pesquisa é que o pesquisador 

vai estabelecendo um conjunto de informações, uma vez que diferentes pesquisadores podem 

apresentar inúmeras leituras do fenômeno pesquisado. Assim, nossas análises foram realizadas 

a partir da visão do pesquisador imerso na pesquisa. 
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4.1 Categoria 1: Jogo de Exercício 

 

 Nesta categoria, apresentaremos algumas características predominantes do jogo de 

exercício, observadas durante as jogadas dos alunos. Segundo Piaget (1964), o jogo de exercício 

permeia as funções superiores e estão presentes principalmente nos estágios sensório-motor e 

pré-operatório. Caracterizam este tipo de jogo, perguntas feitas pelo prazer de perguntar, 

geralmente sem interesse pela resolução do problema.  

No Quadro 3, é apresentado um exemplo no qual a repetição de perguntas está presente. 

O jogo já havia iniciado e o aluno A14 insistia em perguntar (linhas L1 e L4) se poderia retirar 

sementes de uma casa ou outra. O pesquisador esclarece a regra do jogo e a pergunta do 

estudante reincide. A sigla OBS representa uma observação feita pelo pesquisador durante a 

transcrição das falas. 

 

Quadro 3 – Episódio de ensino ocorrido na aula 1. 

Linha Aluno Ações (falas dos alunos e do pesquisador e observações) 

L1 A14 “Professor, pode tirar do sete?” 

L2 P OBS: A casa sete estava vazia. 

L3 P 
“Pode retirar de qualquer casa, desde que tenham sementes na casa 

escolhida”. 

L4 A14 “Pode tirar do quatro?” 

L5 P “Sim”. 

L6 A14 “Quero o quatro!” 

Fonte: O autor (2020). 

A Figura 6 representa o tabuleiro do jogo no momento apresentado no Quadro 3. A 

imagem pode ser visualizada por meio da leitura do Código QR apresentado na Figura 7. 

 

Figura 6 – Representação do tabuleiro no episódio de ensino apresentado no Quadro 3. 

 

Fonte: O autor (2020). 
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Figura 7 – Código QR da representação do tabuleiro no episódio apresentado no Quadro 3. 

 
Fonte: O autor (2020). 

 

Nesse episódio, percebe-se que o aluno A14 ainda não assimilou completamente as 

regras do jogo, pois pergunta se poderia retirar da casa sete (linha L1), que por sua vez estava 

vazia (conforme observação da linha L2 do Quadro 3), como ilustrado na Figura 6. O 

pesquisador (P) introduz um significante ao explicar a regra (linha L3), deixando claro que 

poderiam ser movidas peças de qualquer casa desde que houvesse sementes, para Piaget (1964, 

p. 209) significante “são indícios que permitem ao sujeito reconhecer os objetos e as relações, 

assimilar um conhecimento de causa e mesmo imitar”. Após a explicação, A14 reincide com o 

mesmo tipo de pergunta: se poderia retirar da casa quatro (linha L4).  Interpretamos essa 

pergunta reincidente do ponto de vista que A14, ao elaborar perguntas, pode estar 

estabelecendo, segundo Piaget (1964), um jogo de exercício intelectual em que “a criança não 

tem interesse no que pergunta ou afirma e basta o fato de formular as perguntas ou de imaginar 

para que se divirta” (Idem, p. 156). Percebemos que esse aluno fixa sua atenção somente em 

qual casa poderia retirar as sementes (linhas L1 e L4), focando em uma única propriedade a 

partir de um dado exterior. Ocorreu, nesta situação, segundo Kamii e Declark (1988), abstração 

empírica o que é uma característica da equilibração intra. Ao abordar um domínio novo, o 

sujeito centra-se inicialmente em assimilar dados desse domínio aos seus próprios esquemas, 

neste caso, agregando características ao esquema da regra (PIAGET & GARCIA, 1987). 

Percebemos que o jogador quando se depara com um jogo pedagógico, inédito, ele progride do 

jogo de exercício ao jogo simbólico até chegar ao jogo de regras, caso as regras sejam claras e 

o conteúdo do jogo permita essa progressão. 

Outra situação semelhante com características dos jogos de exercício ocorreu na 

segunda aula com a dupla I, conforme apresentado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Episódio de ensino ocorrido na aula 2, dupla I. 

Linha Aluno Ações (falas dos alunos e do pesquisador e observações) 
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L1 A2 
Escolhe o número 5 e distribui perguntando, “eu pego as sementes e 

coloco aqui?” 

L2 A18 “Sim”. 

L3 A2 Anota o resultado. 

L4 A18 “Gira é no sentido horário?” (Apontando para o tabuleiro). 

L5 A2 
“Sim” (aponta o sentido horário em que as sementes devem ser 

distribuídas). 

L7 A18 “Posso tirar aqui do 3?” 

L8 A2 “De onde tiver sementes”. 

Fonte: O autor (2020). 

 

A Figura 8 representa o tabuleiro do jogo em momentos apresentados no Quadro 4. As 

sequências animadas das jogadas podem ser visualizadas por meio da leitura do Código QR 

apresentado na Figura 9. 

 

Figura 8 – Representações do tabuleiro no episódio de ensino apresentado no Quadro 4. 

                                             Aluno A2                                              Aluno A18 

                     Início da jogada              Fim da jogada                          Linha L7 

           
Fonte: O autor (2020). 

 

Figura 9 – Código QR da animação das jogadas apresentadas no Quadro 4 e Figura 8. 

 
Fonte: O autor (2020). 

 

Na segunda aula, observamos, devido à repetição de perguntas nas linhas L1, L4 e L7, 

uma situação em que os alunos A2 e A18 estavam em um processo de assimilação das regras 

do jogo. Neste caso, observamos características do jogo de exercício intelectual e a presença da 
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equilibração intra em que se adéqua dados do domínio novo (abstração empírica) aos esquemas 

existentes na estrutura cognitiva. A função lúdica imersiva esteve presente ao prender a atenção 

dos jogadores e permitir que questionarem entre si sobre as regras do jogo. A pergunta feita por 

A18 na linha L4 indica que o jogador tenta acomodar uma regra do jogo ao associá-la ao sentido 

horário, símbolo que evoca o movimento dos ponteiros de um relógio. Segundo Piaget (1964, 

p. 156), o símbolo prolonga o exercício, pois “basta o fato de formular perguntas, ou de 

imaginar para que se divirta, ao passo que, no jogo simbólico, ela interessa-se pelas realidades 

simbolizadas, servindo tão-só o símbolo para evocá-las”. Notamos, então, que no episódio 

apresentado no Quadro 4 houve conhecimento por transmissão social (PIAGET, 1972) com 

predominância do jogo de exercício e característica do aparecimento do jogo simbólico. Isso é 

possível, pois como afirma Piaget (2014), as categorias de jogos não estão isoladas e possuem 

relações entre si. 

 Os quadros até aqui apresentados apresentam os jogadores executando o jogo de 

exercício intelectual por falta de compreensão das regras explícitas. Segundo Soares (2008, p. 

44), as regras explícitas “são as próprias regras declaradas e consensuais de um jogo”. Se as 

regras não estão claras para os jogadores, então permanecem no jogo de exercício com o 

levantamento de perguntas na tentativa de assimilar uma única característica de cada vez do 

jogo (equilibração intra), nesse caso, as regras.  Percebemos também, que os alunos entendem 

melhor as regras do jogo ao executarem movimentos no tabuleiro, atribuímos essas ações aos 

resquícios do estágio das operações concretas que norteiam as ações por meio dos movimentos. 

Em outras duplas, as perguntas recorrentes eram a respeito da operação de 

multiplicação. No Quadro 5, apresentamos um trecho da aula 1 quando o aluno A3 pede a ajuda 

aos demais colegas.  

Quadro 5 – Episódio de ensino ocorrido na aula 1. 

Linha Aluno Ações (falas dos alunos e do pesquisador e observações) 

L1 A3 “Escolho a casa seis”. 

L2 P 

OBS: Enquanto o pesquisador desenha as sementes no quadro, a 

aluna A3 pergunta em voz baixa várias vezes o resultado para as 

demais colegas. 

L3 P “Duas vezes três?” 

L4 A3 “Seis?” (Em tom de pergunta). 

L5 P “Sim”. 

Fonte: O autor (2020). 
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A Figura 10 representa o tabuleiro do jogo em momentos apresentados no Quadro 5. A 

sequência animada da jogada pode ser visualizada por meio da leitura do Código QR 

apresentado na Figura 11. 

 

  

Figura 10 – Representações do tabuleiro na jogada do episódio apresentado no Quadro 5. 

Aluno A3 

                                          Início da jogada                            Fim da jogada                              

                   
Fonte: O autor (2020). 

 

Figura 11 – Código QR da animação das jogadas apresentadas no Quadro 5 e Figura 10. 

 
Fonte: O autor (2020). 

 

A sequência de ações descritas no Quadro 5 demonstrou que o aluno A3 não possuía 

esquemas suficientes que o permitiam realizar a assimilação referente a dois conjuntos de três 

unidades, pois quando pergunta aos demais colegas o resultado de duas vezes três demonstra 

que lhe falta a acomodação do conceito de duplicação (Piaget e Szeminska (1971) utilizam o 

termo duplicação para representar a multiplicação pelo número 2). Isso se reforça pela forma 

como o estudante responde com outra pergunta (Seis?) a pergunta feita pelo pesquisador, 

característica de um jogo de exercício intelectual.  

Sobre esse fato, Piaget e Szeminska (1971) afirmam que à medida em que faltam as 

noções de conservação das totalidades numéricas, devido à ausência de esquemas próximos, 

nesse caso dois conjuntos de três unidades, a criança poderia, naquele momento, não chegar a 

conceber como permanentes as relações de parte do todo no domínio das classes nem, 

consequentemente, a construir relações coerentes de inclusão. Esta característica é advinda do 

período pré-operatório e das operações concretas e possui ligação com a função educativa 
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avaliativa apresentada por Deus (2019) ao permitir diagnosticar que a criança poderia naquele 

momento não possuir esquemas que a permitem compreender a operação duas vezes três por 

transmissão social por meio da linguagem. Uma forma de provocar o desequilíbrio para 

construir os esquemas de agrupamento de unidades, nesse caso, seria utilizar as próprias 

sementes do tabuleiro, para que o jogador perceba por meio do concreto, o agrupamento de dois 

conjuntos de três unidades. 

No Quadro 6, é apresentado um episódio ocorrido com a dupla II na segunda aula. Nele, 

a cada jogada o estudante pergunta o resultado da operação, criando, assim, um mecanismo 

automático de perguntas e respostas. 

 

Quadro 6 – Episódio de ensino ocorrido na aula 2, dupla II 

Linha Aluno Ações (falas dos alunos e do pesquisador e observações) 

L1 P 
OBS: A5 e A15 decidem no par ou ímpar quem inicia o jogo. A5 

vence e inicia a partida. 

L2 A5 “Vou escolher a casa cinco aqui”. Distribui e anota o resultado nove. 

L3 A15 Distribui as sementes da casa dois e anota o resultado oito. 

L4 A5 “Você parou na casa oito?” 

L5 A15 “É oito rapaz!” (Em tom de brincadeira). 

L6 A5 
Sorri e distribui a semente da casa 3. Olha para o adversário e 

pergunta – “Dá quanto?” 

L7 A15 “Sete vezes cinco dá 35”. 

L8 A5 Anota. 

L9 A15 
Distribui as sementes da casa sete. “Dois vezes oito”. Anota o 

resultado dezesseis. 

L10 A5 
Distribui as sementes da casa quatro e pergunta novamente: “Quanto 

que dá?” 

L11 A15 “Vinte e quatro”. 

L12 A5 Anota. 

L13 A15 
Olha concentrado para a folha, distribui as sementes da casa nove e 

fala em voz alta. “Quatro!” 

L14 A5 Distribui a semente da casa quatro. 

L15 P Aproxima-se e A5 sorri de forma tímida. 
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Fonte: O autor (2020). 

 

A Figura 12 representa o tabuleiro do jogo em momentos apresentados no Quadro 6. As 

sequências animadas das jogadas podem ser visualizadas por meio da leitura do Código QR 

apresentado na Figura 13.  

Figura 12 – Representações do tabuleiro no episódio de ensino apresentado no Quadro 6. 

                               Aluno A5                                                        Aluno A15 

         Início da jogada        Fim da jogada                 Início da jogada             Fim da jogada 

                                                                                                        
 

                               Aluno A5                                                         Aluno A15      

         Início da jogada       Fim da jogada              Início da jogada           Fim da jogada 

   
 

                              Aluno A5                                                           Aluno A15 

        Início da jogada        Fim da jogada                  Início da jogada          Fim da jogada                    

  

                               Aluno A5 

        Início da jogada       Fim da jogada 

 

Fonte: O autor (2020). 
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Figura 13 – Código QR da animação das jogadas apresentadas no Quadro 6 e Figura 12. 

 
Fonte: O autor (2020). 

 

No diálogo apresentado no Quadro 6, observamos que o aluno A15 estava focado em 

suas jogadas o que nos levou a observar característica da função lúdica imersiva (DEUS, 2019). 

O aluno A5 demonstrou (linhas L6 e L10) utilizar bem da imersão do adversário para conseguir 

os resultados para suas jogadas, conseguidas por meio de perguntas referentes aos resultados 

das operações, característica egocêntrica de um jogo de exercício intelectual (PIAGET, 1964). 

No entanto, não é possível afirmar que A5 não havia assimilado os resultados, pois as melhores 

jogadas foram executadas por ele. Podemos observar que A5 executa boas estratégias para obter 

resultados maiores, indicando que assimilou bem as regras do jogo. Com relação a A15, a 

função educativa avaliativa apresentada por Deus (2019) nos leva a diagnosticar que o jogador 

assimilou bem os conceitos de conjuntos, mas permanece em um jogo de exercício ao jogar 

aleatoriamente, apenas executando suas jogadas e respondendo às perguntas do adversário. 

Verificamos, também, a presença de equilibração inter (PIAGET & GARCIA, 1987), pois o 

jogador estava focado em executar as jogadas sem pensar na estratégia e realizava a 

multiplicação por abstração reflexionante (linhas L7, L9, L11 e L13), aparentemente de uma 

forma que não conseguia interagir os esquemas para elaborar estratégias que o levassem a 

resultados maiores.   

Salientamos que as ações de A5, ao jogar de forma egocêntrica, tendem, segundo Piaget 

(1964), para o jogo simbólico. Para o autor, quando o sujeito faz de conta, como no caso de 

A18, ele executa uma evocação simbólica diferente da esperada quando se propõe o jogo. Neste 

caso, temos uma forma diferente de assimilação, que o autor denomina assimilação deformante, 

característica do jogo simbólico.   

No Quadro 7, a seguir, apresentamos um episódio ocorrido na aula 2 com a dupla I. O 

aluno A18 (linha L2) utiliza os dedos para verificar em qual casa pararia caso escolhesse as 

sementes da casa 2, ou seja, uma atividade sensório motora como significante para mostrar onde 

poderia movimentar as sementes. 
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Quadro 7 – Episódio de ensino ocorrido na aula 2, dupla I. 

Linha Aluno Ações (falas dos alunos e do pesquisador e observações) 

L1 A2 Divide a folha e anota a pontuação de ambas. 

L2 P 

OBS: Enquanto A2 anota, A18 caminha com os dedos sobre o 

tabuleiro. Seu intuito era verificar onde pararia caso escolhesse a 

semente da casa dois. (A2 observa atentamente). 

L3 A2 Escolhe a casa sete, distribui as sementes e anota o número oito na folha. 

L4 A18 
Pensativa, demora um pouco, distribui as sementes da casa nove e 

anota oito em sua folha. 

L5 A2 
Distribui imediatamente as sementes da casa quatro e anota dezesseis 

na folha. 

L6 A18 Distribui as sementes da casa dois e anota o resultado três na folha. 

L7 A2 

Distribui a semente da casa quatro na casa seis e faz a operação seis 

vezes quatro, contando nos dedos de forma rápida e anota o resultado 

(o resultado seria 24, mas a aluna anota 36). 

Fonte: O autor (2020). 

 

A Figura 14 representa o tabuleiro do jogo em momentos apresentados no Quadro 7. As 

sequências animadas das jogadas podem ser visualizadas por meio da leitura do Código QR 

apresentado na Figura 15. 

 

Figura 14 – Representações do tabuleiro nas jogadas do episódio apresentado no Quadro 7. 

                                  Aluno A2                                                   Aluno A18 

         Início da jogada             Fim da jogada           Início da jogada             Fim da jogada 

 

                                  Aluno A2                                                 Aluno A18                               

            Início da jogada             Fim da jogada       Início da jogada           Fim da jogada 
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Aluno A2 

                                             Início da jogada             Fim da jogada 

 
Fonte: O autor (2020). 

Figura 15 – Código QR da animação das jogadas apresentadas no Quadro 7 e Figura 14. 

 
Fonte: O autor (2020). 

 

Na perspectiva de Piaget (1964), o jogo de exercício constitui-se quando a assimilação 

se dissocia da acomodação, tendendo a funcionar por si própria. Isso ocorre quando o aluno 

A18, na linha L2, utiliza os dedos para saber onde a semente iria parar, pois não assimilou 

esquemas suficientes que o permitiriam deduzir as quantidades que continuariam até parar em 

determinada casa. Ocorre, também, na linha L7, quando o aluno A2 faz a operação seis vezes 

quatro, contando nos dedos rapidamente, o que nos permitiu supor que A2 não possui esquemas 

suficientes que o levem a assimilar o conceito de seis grupos de quatro unidades ou quatro 

grupos de seis unidades. Podemos abordar estas situações como características do período das 

operações concretas, pois parte do concreto para formular explicações em relação direta com a 

função simbólica de utilizar os dedos para simbolizar uma contagem, característica dos jogos 

simbólicos. Em ambas as situações, o prazer de fazer uma boa jogada caracteriza uma tentativa 

de chegar aos jogos de regras e os dedos são meios que A2 utiliza para elaborar uma boa 

estratégia. Percebemos a presença de uma equilibração inter na relação que o jogador estabelece 

entre os esquemas e o símbolo que o uso das mãos proporciona. 

Nos jogos de exercícios, a interação entre os jogadores e os objetos do tabuleiro denota 

a predominância da equilibração intra. Esta esteve presente principalmente no momento em que 

os alunos buscavam assimilar as regras do jogo e deduzir o resultado das multiplicações. As 

funções lúdica imersiva e educativa avaliativa foram predominantes nos jogos de exercícios, 

pois a discussão das regras de qual casa poderia ou não retirar as sementes e a repetição de 

perguntas, mostram que os alunos discutiram de forma espontânea, na tentativa de compreensão 
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do jogo, e também, permitiram a percepção da ausência ou presença de esquemas para 

assimilação das regras e a aprendizagem da multiplicação. 

Acreditamos que não há aparição somente dos jogos de exercícios nos Quadros 

mostrados, pois, em alguns casos, há aparições do símbolo, o que caracteriza jogo simbólico. 

Segundo Piaget (1964, p. 209), o jogo de exercício e o jogo simbólico possuem um parentesco: 

“O jogo simbólico está para o jogo de exercício como a inteligência representativa está para a 

inteligência sensório-motora”. Assim, faz-se necessário elencar nossa segunda categoria, os 

jogos simbólicos. 

 

4.2 Categoria 2: Jogo Simbólico 

Nesta categoria, apresentaremos situações em que houve predominância de 

características que nos permitiram atribuir ao jogo simbólico. Para Piaget (1964), no jogo 

simbólico o símbolo representa um objeto ausente, que vem a ser a comparação entre um 

elemento dado e um elemento imaginado, ou seja, uma representação fictícia que consiste em 

uma assimilação deformante. No Quadro 8, é apresentada uma situação com evidências de jogo 

simbólico. 

 

Quadro 8 – Episódio de ensino ocorrido na aula 2, dupla III 

Linha Aluno Ações (falas dos alunos e do pesquisador e observações) 

L1 P 
OBS: A13 e A3 decidem no par ou ímpar quem inicia a partida. A1 

vence e inicia o jogo. 

L2 A13 
Distribui as sementes da casa cinco e anota o resultado nove em sua 

folha. 

L3 P OBS: A3 chega a pegar a semente da casa nove.  

L4 A3 “Aí vai parar no dois”. 

L5 P 

OBS: Pensa novamente e distribui a semente da casa três. Ao 

terminar olha para A13, meio envergonhada, e começa a contar nos 

dedos. A13 pergunta: 

L6 A13 “Cinco vezes sete?” 

L7 A3 Sorri e continua contando, então A13 lhe diz: 

L8 A13 “Trinta e cinco”. 

L9 A3 Anota. 
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L10 P 
OBS: A13 olha atentamente para o tabuleiro, parece fazer operações, 

então decide distribuir a semente da casa nove e pronuncia: 

L11 A13 “Dois vezes quatro são oito”. Anota. 

L12 A3 

Olha para o tabuleiro e com os dedos estipula onde a última semente 

vai parar, então distribui as sementes da casa sete e anota o resultado 

oito em sua folha. 

L13 A13 

Pensa bastante e tenta visualizar a casa onde a última semente pode 

parar. Então, distribui as sementes da casa dois e anota o resultado 

três em sua folha. 

L14 A3 

Escolhe a casa quatro, distribui as sementes e começa a fazer a 

operação três vezes oito com as mãos. Então, olha para A13 e diz: “é 

vinte e quatro”. Ambos concordam e A3 anota o resultado. 

L15 A13 Pergunta para A3: “A meta é atingir 200 pontos?” 

L16 A3 Pergunta para P: “Professor qual é a meta?” 

L17 P Aproxima-se e diz que se deve atingir 200 pontos. 

L18 A13 Distribui a semente da casa nove e anota o resultado dois. 

L19 A3 

Com a caneta na mão, testa os possíveis resultados que poderia obter 

distribuindo as sementes. Após algumas análises, distribui as 

sementes da casa seis e anota o resultado seis em sua folha. 

L20 A13 
Distribui as sementes da casa três e anota o resultado nove em sua 

folha. 

Fonte: O autor (2020). 

 

A Figura 16 representa o tabuleiro do jogo em momentos apresentados no Quadro 8. As 

sequências animadas das jogadas podem ser visualizadas por meio da leitura do Código QR 

apresentado na Figura 17. 
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Figura 16 – Representações do tabuleiro nas jogadas do episódio apresentado no Quadro 8. 

                             Aluno A13                                                        Aluno A3 

         Início da jogada             Fim da jogada            Início da jogada          Fim da jogada 

          

                             Aluno A13                                                        Aluno A3 

         Início da jogada             Fim da jogada            Início da jogada          Fim da jogada 

    

                               Aluno A13                                                      Aluno A3  

         Início da jogada             Fim da jogada            Início da jogada          Fim da jogada 

    
                               Aluno A13                                                      Aluno A3  

         Início da jogada             Fim da jogada            Início da jogada          Fim da jogada 

      

Aluno A13 

Início da jogada Fim da jogada 
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Fonte: O autor (2020). 

Figura 17 – Código QR da animação das jogadas apresentadas no Quadro 8 e Figura 16. 

 
Fonte: O autor (2020). 

 

Analisando o episódio apresentado no Quadro 8, observamos que na linha L3 as 

sementes que o aluno A3 recolhe simbolizam a quantidade a ser distribuída. Automaticamente, 

no campo da imaginação, A3 opera a multiplicação, pois utiliza a reversibilidade. Volta atrás 

na jogada ao concluir que iria parar no dois (linha L4). O aluno pensa sob as proposições e 

constrói novas relações, característica das operações formais ao atingir um raciocínio 

hipotético-dedutivo (PIAGET & SZEMINSKA, 1971). A partir da observação do pesquisador 

(linha L5), notamos que o aluno A3, pelo desejo de obter maior resultado, muda a jogada, 

porém, ao que nos parece, naquele momento não possui acomodado esquemas suficientes que 

o levem a assimilar o resultado do agrupamento de cinco grupos de sete unidades. Utiliza-se, 

então, do símbolo por meio dos dedos para chegar ao resultado da operação. O mesmo ocorre 

nas linhas L12, L14 e L19. Como o aluno A13 já tem assimilado cinco grupos de sete unidades 

e acomodado o resultado trinta e cinco, pergunta para o aluno A3 o resultado (linha L6) e, 

impacientemente, já dá o resultado (linha L8). Percebemos, neste caso, a presença de 

equilibrações inter, apesar do aluno A3 não atingir os resultados pela falta de esquemas de 

agrupamento de conjuntos. O jogador consegue pensar e ir além de uma simples movimentação. 

Notamos que ambos os alunos estão demonstrando características do jogo simbólico, A3 pela 

inteligência representativa e A13 por apresentar características egocêntricas e não aguardar o 

adversário chegar ao resultado. 

Consideramos a presença das funções educativa avaliativa, educativa formativa e lúdica 

imersiva durante a situação de ensino apresentada. Estas funções nos permitiram diagnosticar 

uma aparente falta de esquemas que o aluno A3 precisaria para atingir o conceito de conjuntos, 

e verificar a imersão dos jogadores ao elaborarem estratégias que os permitiriam atingir 

pontuações maiores, demonstrando características de equilibração inter.  

No Quadro 9, apresentamos um episódio ocorrido na aula 3 em que os estudantes, além 

de utilizarem as mãos para realizar as operações, realizaram anotações para conseguir alcançar 

o objetivo.  
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Quadro 9 – Episódio de ensino ocorrido na aula 3, dupla IX 

Linha Aluno Ações (falas dos alunos e do pesquisador e observações) 

L1 A11 Distribui a semente da casa sete e anota o resultado dezoito. 

L2 A12 
Analisa atentamente o tabuleiro, distribui as sementes da casa cinco e 

anota o resultado seis. 

L3 A11 Distribui as sementes da casa três e anota o resultado trinta e seis. 

L4 A12 Distribui a semente da casa quatro e anota o resultado doze. 

L5 A11 
Simula algumas jogadas, utilizando os dedos. Distribui as sementes 

da casa nove e anota o resultado oito. 

L6 A12 Distribui as sementes da casa dois e fala: “Vish! Seis vezes quatro” 

L7 A11 “Mas você sabe quanto é seis vezes dois?” 

L8 A12 “O resultado é vinte e quatro?” 

L9 A11 “Sim” 

Fonte: O autor (2020). 

 

A Figura 18 representa o tabuleiro do jogo em momentos apresentados no Quadro 9. As 

sequências animadas das jogadas podem ser visualizadas por meio da leitura do Código QR 

apresentado na Figura 19. 

 

Figura 18 – Representações do tabuleiro nas jogadas do episódio apresentado no Quadro 9. 

                   Aluno A11       Aluno A12                                   

Início da jogada Fim da jogada   Início da jogada Fim da jogada 

                                                        

                   Aluno A11      Aluno A12      

Início da jogada Fim da jogada   Início da jogada Fim da jogada              
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                   Aluno A11       Aluno A12      

         Início da jogada         Fim da jogada   Início da jogada     Fim da jogada              

 

Fonte: O autor (2020). 

 

Figura 19 – Código QR da animação das jogadas apresentadas no Quadro 9 e Figura 18. 

 
Fonte: O autor (2020). 

 

Na linha L5, observamos que o aluno A11 utiliza os dedos como símbolo de um objeto 

ausente o que permite a ele projetar possíveis jogadas. Em seguida, busca assimilar possíveis 

resultados favoráveis à sua estratégia de execução. Desta forma, o estudante sente prazer de 

modo simbólico, que para Chalon-Blank (1997) é um tipo de assimilação deformante. 

Percebemos, também, a presença de equilibrações inter, por meio das relações criadas pelos 

jogadores para atingir os resultados das multiplicações correspondentes. Estas relações são 

características do raciocínio lógico-matemático, que segundo Machado (2001) consiste em 

estabelecer correspondências. Um fato de destaque neste episódio ocorre por meio da função 

educativa formativa quando o aluno A11 provoca (linha L7) uma assimilação de esquemas para 

representar metade do resultado da operação (linha L6), dando oportunidade para que A12 

assimilasse a informação em sua totalidade e acomodasse o resultado, o que é realizado com 

sucesso, pois A12, na linha L8, responde de forma correta, mesmo que em forma de pergunta, 

que é confirmada por A11 (linha L9). Inferimos que o aluno A12 demonstra argumentos que 

caracterizam uma lógica concreta, pois utilizou a reversibilidade com A11 (linha L7). Do ponto 



65 

 

de vista do raciocínio multiplicativo, A11 possui acomodado em sua estrutura cognitiva os 

conceitos de duplicação e redução proporcional e consegue induzir o adversário pela mesma 

lógica matemática que utilizou.  

No Quadro 10, estão apresentadas algumas observações feitas pelo pesquisador sobre 

as jogadas da dupla III na aula 2. 

Quadro 10 – Episódio de ensino ocorrido na aula 2, dupla III 

Linha Aluno Ações (falas dos alunos e do pesquisador e observações) 

L1 P 

OBS: o aluno A3, com a caneta na mão, testa os possíveis resultados 

que poderia obter distribuindo as sementes. Após algumas análises, 

distribui as sementes da casa seis e anota o resultado em sua folha. 

L2 P 

OBS: o aluno A3 distribui a semente da casa sete, olha para A13 e diz 

“não dou conta não, espera um pouco”. Daí começa a anotar em sua 

folha (na folha de A3 tem alguns riscos) e conta nos dedos. A13 diz: 

“Espera, é só fazer dezoito mais nove”, conta nos dedos e responde “É 

vinte e sete”. A3 anota. 

Fonte: O autor (2020). 

 

As Figuras 20 e 21 representam o tabuleiro do jogo em momentos apresentados no 

Quadro 10, linhas L1 e L2, respectivamente. As sequências animadas das jogadas podem ser 

visualizadas por meio da leitura do Código QR apresentado na Figura 22. 

 

Figura 20 – Representações do tabuleiro no episódio apresentado na linha L1 do Quadro 10. 

Aluno A3 

Início da jogada  Fim da jogada 

   

Fonte: O autor (2020). 

 

Figura 21 – Representações do tabuleiro no episódio apresentado na linha L2 do Quadro 10. 

Aluno A3 

Início da jogada  Fim da jogada 
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Fonte: O autor (2020). 

Figura 22 – Código QR da animação das jogadas apresentadas nas linhas L1 e L2 do Quadro 10. 

 
Fonte: O autor (2020). 

 

No Quadro 10, observamos que o jogo simbólico aparece quando A3 utiliza a caneta 

para testar possíveis resultados (linha L1), ou seja, parte do concreto para formular hipóteses 

característica do estágio das operações concretas. O aluno A13 atingiu a equilibração inter ao 

estabelecer uma relação com a abstração reflexionante na ação de manipular o objeto e deduzir 

“é só fazer dezoito mais nove” (linha L2). Acreditamos que a imagem criada ao movimentar a 

caneta simboliza, em forma de imagem, a situação onde as sementes poderiam vir a parar e a 

operação que fará posteriormente. Na linha L2, tanto A13 quanto A3 utilizam os dedos como 

símbolo para operar três grupos de nove unidades. O aluno A13 demonstra conhecer o 

agrupamento de unidades por adição, realizando a jogada pelo método aditivo.  

Observamos, nas jogadas apresentadas no Quadro 10, que há o surgimento de falas pelos 

alunos. Na linha L2, estas conversas nos mostram que há o surgimento do símbolo durante a 

assimilação dos esquemas de agrupamento que o jogo proporciona, mas também o início da 

socialização. Com isso, deduzimos que assim como o símbolo substitui o exercício simples, 

logo que surge o pensamento, a regra substitui o símbolo e agrupa o exercício com a 

constituição das relações sociais. Para Piaget (1964), o problema apenas consiste em determinar 

quais são essas relações. Para tal, faz-se necessário introduzir nossa terceira categoria de 

análise, os jogos de regras. 

Nos jogos simbólicos, os jogadores demonstraram ultrapassar uma simples 

movimentação das peças, isto é, assimilaram as regras e tentaram alcançar elaborações de 

estratégias, característica de predomínio da equilibração inter. Outra característica 

predominante foi a relação do jogador com o objeto para estabelecer relações. Este aspecto foi 
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predominante na categoria de jogos simbólicos e condiz com as características do estágio 

operatório concreto. Foram percebidas, também, as funções educativa avaliativa, lúdica 

imersiva e predominância da função lúdica formativa. Esta função, nesta categoria, mostrou a 

capacidade do jogo em debater a construção de determinados conceitos no processo de 

aprendizagem de multiplicação. 

 

4.3 Categoria 3: Jogo de Regras 

 

 Para esta categoria, abordaremos características predominantes do jogo de regras, que 

Piaget (1964) destaca como atividades lúdicas do ser socializado. O jogo de regras estabelece 

relações sociais ou interindividuais e a regra é imposta pelo grupo, e sua violação representa 

uma falta. Estas regras são construídas principalmente em função do jogo, podendo conduzir a 

valores que o ultrapassam. 

 Durante as explicações das regras do jogo, esclarecemos aos alunos o quão importante 

era seguir as regras corretamente, e uma dessas regras era que o aluno que não soubesse o 

resultado poderia ser ajudado pelo adversário, levando-o à resposta correta, pois o objetivo do 

jogo, além de atingir a meta estipulada, era aprender a operação de multiplicação. Houve um 

episódio interessante com a dupla II, na aula 2, que apresentamos no Quadro 11. Neste episódio, 

percebemos a ocorrência de adaptação e socialização a partir das regras fornecidas pelo jogo. 

Quadro 11 – Episódio de ensino ocorrido na aula 2, dupla II 

Linha Aluno Ações (falas dos alunos e do pesquisador e observações) 

L1 A15 “Quatro vezes seis?” 

L2 P OBS: A5 fica em silêncio e pensativo. 

L3 P “Quanto é seis mais seis?” 

L4 A5 “Doze”. 

L5 P “Doze mais seis?” 

L6 A5 “Dezoito”. 

L7 P “Dezoito mais seis?” 

L8 A5 “Vinte e quatro”. 

L9 A5 Anota. 

L10 P OBS: Após algumas jogadas, outra situação semelhante acontece. 
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L11 A15 
Distribui a semente da casa dois, pensa alguns instantes e fala “quatro 

vezes três é dezesseis”. 

L12 A5 
“É doze. Pensa comigo, quatro mais quatro são oito, oito mais quatro 

é doze, então três vezes o quatro é doze”. 

Fonte: O autor (2020). 

A Figura 23 representa o tabuleiro do jogo em momentos apresentados no Quadro 11. 

As sequências animadas das jogadas podem ser visualizadas por meio da leitura do Código QR 

apresentado na Figura 24. 

 

Figura 23 – Representações do tabuleiro no episódio de ensino apresentado no Quadro 11. 

         Aluno A15 

  Aluno A5    Início da jogada Fim da jogada 

    

Fonte: O autor (2020). 

 

Figura 24 – Código QR da animação das jogadas apresentadas no Quadro 11 e Figura 23. 

 
Fonte: O autor (2020). 

  

Nesta sequência, observamos que o pesquisador introduz um significante (linhas L3, L5 

e L7) para que o aluno A5 chegasse ao resultado da operação, contando de seis em seis unidades 

até obter quatro grupos de seis e resultar em vinte e quatro. O jogo continua normalmente até 

que na linha L11 o aluno A15 afirma que quatro vezes três é dezesseis. Neste momento, o aluno 

A5 demonstra ter acomodado as informações dadas pelo pesquisador (linha L12) e fornece a 

resposta corretamente, explicando ao aluno A15 o agrupamento de quatro em quatro unidades. 

 Observamos que o episódio apresentado no Quadro 11 revela o que Piaget (1964) chama 

de assimilação funcional ou reprodutora. O aluno A5 reproduziu as assimilações induzidas pelo 
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pesquisador para acomodar um significante, que pode ser modificado pelo indivíduo para 

representar algo figurativo. No caso citado, foram as próximas jogadas que levaram A5 a 

reproduzir um símbolo para A15 perceber que realizou os agrupamentos de forma incorreta. 

 Percebemos que os alunos A5 e A15 demonstraram, ao operar com hipóteses, 

características do estágio operatório formal, demonstrando um aparecimento do raciocínio 

hipotético-dedutivo. Notamos, então, a presença da equilibração inter, que foi possível devido à 

existência da função lúdica moral, que permite aos jogadores jogarem como iguais, seguindo as 

regras do jogo, e da função de equilíbrio do professor, que aparece nas linhas L3, L5 e L7, 

introduzindo significantes que os levassem à assimilação de novos esquemas de conjuntos.  

 Nas aulas em que os jogos foram em duplas, percebemos que a interação social ocorreu 

timidamente e os jogos de regras estiveram presentes nas estratégias e observações sobre as 

jogadas do adversário. Já nos jogos em que a turma era dividida em duas equipes, a interação 

social esteve presente praticamente todo o tempo. No Quadro 12, estão apresentadas algumas 

observações obtidas por meio das gravações de áudio e a Figura 25 representa o tabuleiro do 

jogo no momento apresentado no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Episódio de ensino ocorrido na aula 1. 

Linha Aluno Ações (falas dos alunos e do pesquisador e observações) 

L1 P 
OBS: Na gravação de áudio é possível perceber alguns diálogos entre 

os integrantes da equipe. 

L2 A19 “Tira do oito para o cinco”. 

L3 A18 “Não deveria tirar do sete, não?” 

L4 A19 “Depois eles podem atingir a pontuação maior”. 

L5 A18 
“Do oito para o cinco. Olha aí, as peças que eles mexeram. Agora a 

gente joga para atingir uma pontuação melhor”. 

L6 A19 

“Presta atenção! Olha lá, ele vai mudar e vai ficar uma no sete. Tira 

do cinco, não. Espera, tem que pensar na jogada deles, não adianta 

fazer pontuação. Tem que tirar do oito”. 

Fonte: O autor (2020). 
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Figura 25 – Representação do tabuleiro durante o episódio de ensino apresentado no Quadro 12. 

 

Fonte: O autor (2020). 

Observamos que as estratégias levantadas por A19 e A18 estão voltadas para deduzir as 

jogadas possíveis do adversário (linhas L4, L5 e L6). A interação ocorrida entre os alunos 

caracteriza a competitividade entre as equipes e a capacidade de imersão que o jogo proporciona, 

característica da função lúdica imersiva. Para Piaget (1964), a competição está presente nos jogos 

de regras, assim como as combinações sensório-motoras ou intelectuais, e não descaracterizam 

as regras do jogo. Além da competição, o Quadro 12 demonstra, também, que o jogo de regras 

em dupla exige dos jogadores uma postura ativa e reflexiva para elencar as estratégias de forma 

criativa para o grupo, estabelecendo uma relação com o conhecimento da multiplicação. Notamos 

que, além de estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, as regras 

possibilitam a aprendizagem e a aquisição de conceitos.  

As falas dos jogadores demonstram que os alunos conseguem atingir equilibração inter 

ao pensarem estrategicamente sobre as suas jogadas e as jogadas dos adversários, ou seja ao 

irem além de uma característica do jogo. Observamos que os alunos assimilaram as 

multiplicações resultantes das possíveis jogadas que estabeleceram hipoteticamente por meio 

da abstração reflexionante e executam as próximas jogadas que criam juntos. Com isso, 

demonstram aspectos de um desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. 

 O Quadro 13 traz um episódio da última aula em que as regras permaneceram as 

mesmas, mas o número de sementes aumentou para cinco em cada casa e a meta era atingir 500 

pontos. Os alunos foram divididos em duas equipes por meio de sorteio e as anotações foram 

feitas no quadro da sala. 

 

Quadro 13 – Episódio de ensino ocorrido na aula 4. 

Linha Aluno Ações (falas dos alunos e do pesquisador e observações) 

L1 P “Próximo”. 

L2 A18 “É você, meu filho!” (Apontando para A14). 

L3 A24 “A14, tire do nove”. 



71 

 

 A18 “Não, tire do dois, que vai parar no sete”. 

L5 A24 “É, concordo”. 

L6 A19 “É, realmente vai dar no sete, só que vai piorar, amiga”. 

L7 A18 “Por que?” 

L8 A19 “Porque ele pode tirar do três”. 

L9 A14 Distribui a semente da casa nove e anota o resultado quatorze. 

L10 A18 “A14, você é burro? O que você está fazendo?” (Gritando). 

L11 A19 “Calma gente, ele tirou do nove”. 

L12 A18 “Não acredito que você fez isso, A14”. 

L13 A14 
“Se eu fizesse do jeito que vocês estavam falando iria ser pior, pois 

eles iriam retirar do três”. 

Fonte: O autor (2020). 

A Figura 26 representa o tabuleiro do jogo em momentos apresentados no Quadro 13. 

As sequências animadas das jogadas podem ser visualizadas por meio da leitura do Código QR 

apresentado na Figura 27. 

 

Figura 26 – Representações do tabuleiro nas jogadas do episódio apresentado no Quadro 13. 

Aluno A14   

                                  Início da jogada                        Fim da jogada                   

             
Fonte: O autor (2020). 

 

Figura 27 – Código QR da animação das jogadas apresentadas no Quadro 13 e Figura 26. 

 
Fonte: O autor (2020). 
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Constatamos, pelo Quadro 13, que os alunos estão executando, na perspectiva de Piaget 

(1964), o jogo de regras, o que proporciona entre os estudantes uma discussão de qual jogada é a 

mais favorável para a equipe. Consideramos que os jogadores estão diferenciando as jogadas que 

os adversários poderiam realizar e, assim, elaborar as estratégias que poderiam executar nas 

jogadas seguintes. Percebemos, aqui, a ocorrência de equilibração inter. No início, cada aluno 

emite sua opinião (linhas L3, L4 e L5), iniciando os argumentos para construir a estratégia mais 

adequada. Os argumentos apresentados mostram, segundo Moreira (1999), um possível 

desenvolvimento do raciocínio lógico, pois abstraem de cada opinião as ações que poderiam 

ocorrer após a jogada.  Na linha L6, temos uma fala afetiva de A19 para A18. Segundo Piaget 

(2012), a afetividade é indispensável para o bom funcionamento da inteligência.  

Como podemos observar, por meio da função lúdica imersiva os alunos demonstraram 

maior interação nos jogos em equipes, pois quando jogado em duplas interagiram de forma 

menos frequente. Isso nos levou a considerar o jogo Seixos como mais indicado para jogos em 

equipes. Como já observado anteriormente, há características de jogos de exercício, jogo 

simbólico e jogo de regras em todas as aulas trabalhadas, umas com maior frequência e em 

outras nem tanto.  

Nos jogos de regras houve predominância de equilibrações inter complexas, pois os 

jogadores demonstraram estratégias de movimentação das peças para atingir resultados maiores 

e ao mesmo tempo pensaram de forma hipotético-dedutiva as possíveis jogadas futuras dos 

adversários. Os jogadores que atingiram os jogos de regras, ao que nos parece, estão no estágio 

operatório formal por operarem com hipóteses. Estes alunos possuem idades entre 13 e 14 anos 

e estão nos 8º e 9º anos. Nos jogos de regras, percebemos as funções lúdica moral, lúdica 

imersiva e função de equilíbrio do professor. Porém, a função predominante foi a função lúdica 

moral, pois, os jogadores demonstraram que seguiram as regras do jogo e atingiram os jogos de 

regras. 

No intuito de mostrar características que nos levaram a deduzir o processo de 

aprendizagem da multiplicação, por meio de aspectos do raciocínio lógico-matemático durante 

o jogo Seixos, apresentamos nossa última categoria.  

 

4.4 Categoria 4: Aspectos do desenvolvimento por meio da construção do raciocínio 

lógico-matemático 

 

 Nesta categoria, destacamos características que observamos quando ocorreu 

aprendizagem do conceito de multiplicação por meio do desenvolvimento do raciocínio lógico-



73 

 

matemático. Na visão de Piaget e Szeminska (1971), as operações multiplicativas já estão 

incluídas no próprio número, e o número, por sua vez, é uma reunião aditiva de unidades, e a 

correspondência termo a termo entre duas coleções envolve a multiplicação.  

Na Figura 28, apresentamos as anotações dos valores obtidos durante as jogadas dos 

alunos A21 (9º ano, anotações da esquerda) e A16 (8º ano, anotações da direita) na aula 2. As 

anotações foram de A21. Os alunos deveriam atingir 200 pontos para vencer o jogo.  

 

Figura 28 – Anotação realizada na aula 2. 

 

Fonte: O autor (2020). 

  

As multiplicações feitas pelos jogadores foram corretas, apesar de ter havido um deslize 

na somatória das unidades da segunda coluna, pois o aluno A16 venceu com 232 pontos e não 

com 224. Nos chamou atenção a visão de A16 para atingir resultados maiores. Observamos que 

este aluno explorou mais o jogo de regras do que A21, que por sua vez chegou a resultados 

menores durante um longo período. Nesse sentido, Kamii & Livingston (1995) afirmam que, 

primeiramente, a criança constrói a ideia de números pequenos, até dez ou 15, e que ela é capaz 

de agrupar pequenas coleções em relações multiplicativas antes de generalizar tais relações para 

grupos maiores. Observamos que o aluno A21 não só realizou multiplicações com valores mais 



74 

 

baixos como agrupou os resultados menores para fazer a somatória final. Apesar da vitória de 

A16, acreditamos que a aprendizagem de A21 foi relevante, pois ele anotou a pontuação de 

todas as jogadas dos dois jogadores e realizou a somatória final. Destacamos que o aluno 

vencedor, do 8° ano, demonstrou possuir esquemas de multiplicação mais acomodados, se 

comparados com seu adversário do 9° ano. Isso indica que A16 possui esquemas de 

multiplicação mais bem acomodados, característica de equilibração inter.  

Nesta perspectiva, nas anotações dos alunos, o modo como cada um realizou as 

operações e a técnica que criaram para somar a pontuação e atingir a meta do jogo mostram, a 

partir dos estudos realizados, que para a aprendizagem da multiplicação é necessário que o 

conhecimento lógico-matemático seja estimulado no indivíduo. Para Kamii & Declark (1988), 

o conhecimento lógico-matemático consiste de relacionamentos feitos por cada indivíduo. 

Essas autoras, numa perspectiva piagetiana, argumentam que este conhecimento é construído 

por cada criança dentro de si mesma, por meio da relação estabelecida com a interação dialética 

com o meio em que vive.  

Na visão das autoras e nas características que Piaget (1964) elenca a partir dos jogos de 

regras, o ambiente social e a situação criada pelo professor são essenciais para o 

desenvolvimento do conhecimento lógico-matemático. Para abstração de um número, Piaget 

usou a nomenclatura “abstração reflexiva”, envolvendo a relação entre objetos para designar 

uma construção que é feita pela mente. Para Kamii & Declark (1988, p. 32): “Uma vez que a 

criança construiu o número (por abstração reflexiva), ela terá capacidade de operar com 

números e fazer 5+5 e 5.2 (por abstração reflexiva)”. 

 Na Figura 29, estão as anotações das jogadas dos alunos A16 do 8° ano (anotações da 

esquerda) e A6 do 6° ano (anotações da direita), que jogaram na aula 3. As anotações foram 

realizadas pelo aluno A6. O jogo iniciava com quatro sementes nas casas já estabelecidas (2, 5 

e 7) e o objetivo era atingir 400 pontos. Aumentamos a pontuação final e a quantidade das 

sementes para obrigar que as jogadas levassem à operações com números maiores. 
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Figura 29 – Anotação realizada na aula 3. 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

Observamos, a partir da figura, que A16 e A6 realizaram suas estratégias, obtendo 

resultados maiores e que A6 anota apenas os resultados das multiplicações, utilizando uma 

estratégia diferente da analisada na Figura 28. Observamos o cuidado do aluno ao somar cada 

unidade e anotar o resultado, linha a linha, para não se perder na realização das operações. O 

que nos chamou atenção foi que A6 somou todas as unidades e ao passar para as dezenas esqueceu 
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que não havia colocado os números enfileirados, ou seja, com unidade embaixo de unidade e 

dezena embaixo de dezena. A soma foi realizada de forma incorreta e, assim, o aluno acabou 

vencendo o jogo. Acreditamos que os alunos estão desempenhando papéis dentro dos jogos 

simbólicos, pois manipulam os objetos sem confronto de pontos de vista. Caso estivessem 

executando na perspectiva do jogo de regras, iriam confrontar os resultados. Segundo Kamii & 

Declark (1988, p. 59), “A confrontação de pontos de vista é importante para o desenvolvimento 

do conhecimento lógico-matemático porque coloca a criança em um contexto social que a 

incentiva a pensar sobre outros pontos de vista em relação a seu próprio”. 

 Na última aula, aula 4, realizamos o jogo novamente com duas equipes, A e B, 

aumentamos o número de sementes para cinco em cada casa e o objetivo do jogo passou a ser 

atingir 500 pontos. Observamos falas significativas de alguns alunos, com estes levando a sério 

a disputa e o pensamento sobre a jogada do adversário. No Quadro 14, apresentamos um trecho 

no qual a aluna tenta explicar para o pesquisador e para seus colegas de equipe a estratégia que 

está utilizando. 

  

Quadro 14 – Episódio de ensino ocorrido na aula 4. 

Linha Aluno Ações (falas dos alunos e do pesquisador e observações) 

L1 P 
OBS: Os alunos discutem a possibilidade de distribuir as sementes da 

casa 6. 

L1 A19 “Vai facilitar para eles A24”. 

L3 A24 “Vai dar 36”. 

L4 A19 
“Isso! Vai dar 36, só que aí vai ter como eles jogarem. Faz assim, vem 

aqui”. 

L5 A18 “Ele é muito burro, meu!” 

L6 A19 “Eles vão jogar do três no sete, vai dar só 28”. 

L7 A24 “Aham!” 

L8 A19 “Aí, eles tiram do três e nós tiramos do dois”. 

L9 A24 “Eles vão ganhar 28 e nós vamos ganhar 36”. 

L10 A18 “Vai ser melhor para eles”. 

L11 A19 

“É vai ser melhor para eles, mas a gente ganha uma vantagem imensa 

nessa e na próxima. Eles vão ganhar só 28, porque nessa rodada nossa 

pontuação foi maior”. 
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L12 A24 “Se eles tirarem do dois é bom para nós, e nós tiramos do três”. 

L13  ... 

L14 A18 “Se eles jogarem nessa, eles vão ter pontuação maior”. 

L15 A19 
“Aí a gente vai ficar com 16 na próxima. Aí, na outra, a gente vai ter 

pontuação maior, não vai?” 

L16 A18 
“Vai! Olha lá, eles vão tirar do seis, nós vamos tirar do dois, aí a gente 

vai ficar com 4”. 

L17 A24 “É verdade! Aí a gente vai ficar com valor maior na outra”. 

L18 A19 “Então vai lá, tira do dois”. 

Fonte: O autor (2020). 

 

 As Figuras 30 e 31 representam o tabuleiro do jogo em momentos apresentados no 

Quadro 14. A Figura 31 representa as jogadas ocorridas até a linha L12 e a Figura 32 ilustra as 

jogadas entre as linhas L14 e L18.  

  

Figura 30 – Representação do tabuleiro durante o episódio de ensino apresentado no Quadro 

14, até a linha L12. 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

Figura 31 – Representação do tabuleiro durante o episódio de ensino apresentado no Quadro 

14, da linha L14 à L18. 

 

Fonte: O autor (2020). 

Analisando o Quadro 14, observamos que o aluno A19 consegue realizar equilibrações 

inter, pois estabelece relações entre esquemas distintos ao argumentar as possibilidades de 
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jogadas, demonstrando estar no estágio das operações formais. O jogador não pensa somente 

na pontuação maior, mas reflete sobre as jogadas futuras que o adversário poderia executar. 

Podemos dizer que esta jogadora atingiu o ápice do jogo de regras, pois domina a regra e 

demonstra esquemas que a permitem evoluir nas equilibrações intra e inter. Segundo Kamii & 

Declark (1988, p. 62), “nos jogos, as crianças controlam o raciocínio uma das outras e aprendem 

que elas podem pensar por si mesmas. As crianças se tornam mentalmente mais ativas quando 

se defrontam com um oponente”. A interação dos colegas de equipe (alunos A19, A18 e A24) 

demonstra a construção de equivalências e os aspectos do desenvolvimento do raciocínio lógico 

que cada um construiu. 

 Na linha L4, a aluna A19 comenta em voz alta o que poderia ocorrer caso A24 

executasse a jogada. Percebendo que a equipe B poderia mudar a estratégia se ela revelasse a 

jogada, A19 chama o colega de equipe e rebate seus argumentos (linhas L6, L8, L11 e L15). 

Ao analisar as possíveis jogadas, estimula o raciocínio de A18 que também contra argumenta 

(linhas L10 e L14). Para Kamii & Declark (1988, p. 59), “A confrontação de pontos de vista é 

importante para o desenvolvimento do conhecimento lógico-matemático porque coloca a 

criança em um contexto social que a incentiva a pensar sobre outros pontos de vista em relação 

a seu próprio”.  

 Observamos que há características de que, a cada elaboração de jogadas e estratégias, 

os alunos executam a multiplicação de forma implícita, como podemos observar quando o aluno 

A24, na linha L9, faz suas argumentações. Ele revela o resultado não só da sua equipe como da 

equipe adversária sem pronunciar a operação correspondente, e isso ocorre durante toda a 

jogada, o que indica que o aluno está realizando operações de multiplicação. Para Piaget e 

Szeminska (1971), construir equivalências por correspondências qualitativas ou coordenar 

essas equivalências já é se entregar a uma operação multiplicativa. 

A multiplicação no contexto apresentado foi o conteúdo por meio do qual buscamos 

identificar, utilizando a literatura estudada, características do aparecimento do raciocínio 

lógico-matemático. Em nosso ponto de vista, houve aprendizagem da multiplicação quando os 

alunos atingiram equilibrações inter. Essas equilibrações ocorreram com maior frequência 

quando os alunos jogaram alcançando o jogo de regras. Percebemos, também, que a 

aprendizagem da regra foi essencial para que os alunos ultrapassassem o jogo de exercício 

intelectual. No entanto, uma coleta de dados realizada em apenas quatro aulas não é suficiente 

para inferir que os que não alcançaram o jogo de regras naquele momento não aprenderam o 

conteúdo de multiplicação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho, buscamos seguir um caminho metodológico que permitisse investigar 

aspectos do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático por meio do jogo pedagógico 

Seixos, enquanto jogo estratégico. A investigação de estudo de caso possibilitou analisar os 

aspectos que foram emergindo durante a pesquisa, e os instrumentos de coleta de dados 

utilizados permitiram o levantamento de informações que contribuíram para desenvolvermos   

nossos resultados.  

Para analisar os dados levantados nessa investigação, realizamos estudos teóricos que 

buscaram responder à seguinte inquietação inicial: O jogo pedagógico Seixos proporciona o 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático dos alunos? Para responder esta pergunta, 

buscamos um referencial teórico consistente sobre os jogos e que se relacionasse com o 

conhecimento lógico-matemático. 

 No campo dos jogos, autores como Kishimoto (1998), Grando (2000), Macedo (1997), 

Soares (2008), Deus (2019), dentre outros, contribuiram para entendermos o processo de 

definição do termo e também compreendermos que o jogo Seixos possui características das 

funções do jogo pedagógico. Dentro de sua função pedagógica, o jogo Seixos foi abordado 

como jogo estratégico por aliar estratégias e independer do fator sorte. Para chegarmos às 

características do raciocínio lógico-matemático, estudamos as obras de Piaget (1964, 1972, 

1973, 1975, 1976, 1979, 1988, 1995, 2000, 2007, 2012, 2013, 2014) e buscamos compreender 

sua teoria. Com relação aos estágios do desenvolvimento, a idade dos participantes da pesquisa 

nos permitiu inicialmente levantar que estariam em transição do estágio operatório concreto 

para o estágio operatório formal. Em nossas análises, percebemos que as idades, em média, 

propostas por Piaget, condiziam com os estágios do desenvolvimento, pois percebemos, por 

meio das ações dos jogadores, características do estágio operatório concreto e aspectos do 

estágio operatório formal. 

 Acreditamos que nossas análises nos permitem afirmar que houve o desenvolvimento 

do raciocínio lógico-matemático e abre caminhos para levantarmos os aspectos que o jogo 

Seixos proporcionou na aprendizagem de multiplicação. Nossas considerações partem das 

categorias de análise que levantamos a partir da classificação dos jogos proposta por Piaget 

(1964). Observamos que alguns dos estudantes tendiam a permanecer no jogo de exercício 

quando não compreendiam bem as regras do jogo ou quando apresentavam características de 

não saber a operação de multiplicação. Neste caso, apresentavam equilibrações intra, focando 

apenas em uma característica do jogo ou simplesmente permaneciam no campo da movimentação 
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das peças. Acreditamos que esses alunos possam estar no estágio operatório concreto, pois partem 

dos objetos para formularem explicações e jogam, na maioria das vezes, de forma egocêntrica. 

 Com relação ao jogo simbólico, percebemos que os alunos que utilizaram a imagem 

como representação apresentaram características de uma equilibração inter, pois ultrapassaram 

uma determinada característica do jogo e utilizaram objetos, como caneta ou lapis, para 

simbolizar a contagem das peças que seriam distribuídas nas casas seguintes. Estas 

características que mostram a elaboração de estratégias nos levam a perceber aspectos do 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, o que acreditamos ser uma tentativa de 

alcançar o jogo de regras. Já nos jogos de regras, percebemos equilibrações inter mais 

complexas e a chamamos, de acordo com o referencial teórico estudado, de abstração 

reflexionante. Ao atingir este nível de jogo, os alunos mostraram aspectos de coordenação das 

ações durante o jogo, tais como: pensar estratégicamente, pensar na jogada do adversário, 

realizar jogadas favoráveis ao seu resultado e operar com a multiplicação. 

 Com base no referencial teórico que permeou todas as análises realizadas, consideramos 

que o jogo pedagógico Seixos, como jogo estratégico, apresentou prováveis características do 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e possibitou que alguns alunos alcançassem 

o jogo de regras. Neste sentido, este jogo mostrou notável eficiência na aprendizagem de 

multiplicação. Acreditamos que o jogo Seixos possa vir a ser um bom instrumento para auxiliar 

os alunos a desenvolverem habilidades que os auxiliem na aquisição e desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático.  

 No entanto, salientamos que esta investigação não se encontra finalizada. Temos a 

inquietação de que o raciocínio lógico-matemático possua funções no processo de ensino-

aprendizagem de Matemática, que possam ser evidenciadas utilizando jogos pedagógicos 

estratégicos. Na literatura encontramos inúmeros trabalhos e livros que tratam do raciocínio 

lógico, mas poucas definições do raciocínio lógico-matemático. Neste sentido, pretendemos 

construir um projeto de pesquisa de doutorado voltado a investigar nossas inquietações e 

contribuir para a construção do conceito do termo. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 

Documento do aluno 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“Jogos Estratégicos: Uma proposta de avaliação do desenvolvimento do raciocínio lógico-

matemático”. Meu nome é Saulo José Ramos Rodrigues, sou o pesquisador responsável e 

minha área de atuação é ensino de Matemática. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, 

que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence ao pesquisador 

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de 

forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas 

pelo pesquisador responsável, via e-mail (saulo94@live.com) ou contato telefônico: Oi - (62) 

98426-9625 / Claro - (62) 99126-5436. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como 

participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:  

1.1 Título: JOGOS ESTRATÉGICOS: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO. 
Justificativa: devido às dificuldades na compreensão dos conceitos matemáticos obtidos através do 

raciocínio lógico, o objetivo é analisar e compreender os jogos estratégicos como instrumento 

avaliativo e quais habilidades podem proporcionar para o desenvolvimento do raciocínio lógico-

matemático que auxiliem alunos do ensino médio na aprendizagem de Matemática. 

1.2 Serão utilizadas 6 aulas para aplicação do projeto. Nelas, serão desenvolvidas atividades com jogos 

de estratégia. Os jogos selecionados para as aulas são: Amazonas, Ouri e Hex. As aulas serão 

realizadas a partir da observação das jogadas e interpretação das regras com diálogos entre os alunos 

e entre estes e o professor pesquisador, promovendo uma interação entre os próprios alunos, os 

mesmos terão a tarefa de anotar todas as observações no bloco de anotações que será distribuído 

pelo pesquisador. Essas atividades serão gravadas em áudio e vídeo para que eu possa, depois, 

analisar o que foi dito e verificar se houve compreensão e aprendizado. Para isso, preciso que você 

autorize a gravação desses áudios e vídeos, permitindo que eu use suas falas na minha análise. Eu 

não usarei, de forma alguma, sua imagem ou sua voz. Serão utilizadas somente as falas que 

contenham suas opiniões, observações, e conclusões acerca das percepções dos jogos estratégicos e 

tudo isso de forma escrita, sendo que não usarei seu nome ou sua imagem para identificar as falas. 

1.3 Essa pesquisa trará benefícios tanto para o ensino de Matemática quanto para melhorar a sua 

compreensão de conceitos lógico-matemáticos. Para mim, contribuirá para que eu consiga o grau de 

mestre em educação, e para os alunos, procurará ensinar a Matemática de forma prazerosa, 

motivadora e interessante. Caso você se sinta, em algum momento da pesquisa com algum 

desconforto em participar das aulas, ou ficar angustiado, irritado, insatisfeito, etc., poderá desistir 

de sua participação sem nenhuma penalização. Basta para isso avisar a mim ou ao professor ou ao 

coordenador da escola. 

1.4 Não haverá custo algum para você participar da pesquisa, pois ela será executada no horário de aula.  

1.5 Reforçamos que está garantido o sigilo quanto ao seu nome e sua imagem. Asseguramos sua 

privacidade e o seu anonimato. Em momento algum da dissertação será citado o nome dos alunos 

ou do Colégio onde se realizou a pesquisa.  

1.6 Reforçamos que você tem garantia expressa de liberdade de se recusar a participar ou retirar o seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma.  
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1.7 Terá, também, garantia expressa de liberdade de se recusar a responder questões que lhe causem 

desconforto emocional e/ou constrangimento nos diálogos que serão desenvolvidos em sala de aula 

durante a pesquisa. 

1.8 Você terá o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em 

lei, decorrentes da sua participação na pesquisa; 

 

2. Assentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, _______________________________________________________________, inscrito(a) 

sob o RG/CPF ____________________________, abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “JOGOS ESTRATÉGICOS: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO”. Destaco que minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador responsável Saulo José Ramos Rodrigues sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, 

que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

Inhumas, ____ de ______________ de 2019 

 

Faça uma rubrica dentro do parêntese com a proposição escolhida. 

 

(              ) Permito a divulgação da transcrição da minha voz/opinião nos resultados publicados da 

pesquisa; 

 

(              ) Não permito a divulgação da transcrição da minha voz/opinião nos resultados publicados da 

pesquisa. 

  

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

Saulo José Ramos Rodrigues (pesquisador responsável)  
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Documento do responsável 

Sr(a) pai/mãe ou responsável pelo(a) aluno(a) 

______________________________________. Ele(a) está sendo convidado(a) a participar, 

como voluntário(a), da pesquisa intitulada “Jogos Estratégicos: Uma proposta de avaliação 

do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático”. Meu nome é Saulo José Ramos 

Rodrigues, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é ensino de Matemática. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar que ele(a) faça parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma 

delas é sua e a outra pertence ao pesquisador responsável. Esclareço que em caso de recusa na 

participação o(a) aluno(a) não será penalizado(a) de forma alguma. As dúvidas sobre a pesquisa 

poderão ser esclarecidas pelo pesquisador responsável, via e-mail (saulo94@live.com) ou 

contato telefônico: Oi - (62) 98426-9625 / Claro - (62) 99126-5436. Ao persistirem as dúvidas 

sobre os direitos dele(a) como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 

(62)3521-1215.  

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:  

1.1 Título: JOGOS ESTRATÉGICOS: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO. 

Justificativa: devido às dificuldades na compreensão dos conceitos matemáticos obtidos através do 

raciocínio lógico, o objetivo é analisar e compreender os jogos estratégicos como instrumento 

avaliativo e quais habilidades podem proporcionar para o desenvolvimento do raciocínio lógico-

matemático que auxiliem alunos do ensino médio na aprendizagem de Matemática. 

1.2 Serão utilizadas 6 aulas para aplicação do projeto. Nelas, serão desenvolvidas atividades com jogos 

de estratégia. Os jogos selecionados para as aulas são: Amazonas, Ouri e Hex. As aulas serão 

realizadas a partir da observação das jogadas e interpretação das regras com diálogos entre os alunos 

e entre estes e o professor pesquisador, promovendo uma interação entre os próprios alunos, os 

mesmos terão a tarefa de anotar todas as observações no bloco de anotações que será distribuído 

pelo pesquisador. Essas atividades serão gravadas em áudio e vídeo para que eu possa, depois, 

analisar o que foi dito e verificar se houve compreensão e aprendizado. Para isso, preciso que você 

autorize a gravação desses áudios e vídeos, permitindo que eu use suas falas na minha análise. Eu 

não usarei, de forma alguma, a imagem ou a voz do(a) aluno(a). Serão utilizadas somente as falas que 

contenham suas opiniões, observações, e conclusões acerca das percepções dos jogos estratégicos e 

tudo isso de forma escrita, sendo que não usarei o nome do aluno(a) ou sua imagem para identificar 

as falas. 

1.3 Essa pesquisa trará benefícios tanto para o ensino de Matemática quanto para melhorar a 

compreensão dos alunos quanto aos conceitos lógico-matemáticos. Para mim, contribuirá para que 

eu consiga o grau de mestre em educação, e para os alunos, procurará ensinar a Matemática de forma 

prazerosa, motivadora e interessante. Caso o aluno(a) se sinta, em algum momento da pesquisa com 

algum desconforto em participar das aulas, ou ficar angustiado, irritado, insatisfeito, etc., poderá 

desistir de sua participação sem nenhuma penalização. Basta para isso avisar a mim ou ao professor 

ou ao coordenador da escola. 
1.4 Não haverá custo algum para participar da pesquisa, pois ela será executada no horário de aula.  
1.5 Reforçamos que está garantido o sigilo quanto ao nome e a imagem do aluno. Asseguramos sua 

privacidade e o seu anonimato. Em momento algum da dissertação serão citados os nomes dos alunos 
ou do Colégio onde se realizou a pesquisa. 
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1.6 Reforçamos que você tem garantia expressa de liberdade de recusar a participação do aluno ou retirar 
o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma para ele.  

1.7 Terá, também, garantia expressa da liberdade do aluno de se recusar a responder questões que lhe 

causem desconforto emocional e/ou constrangimento nos diálogos que serão desenvolvidos em sala 

de aula durante a pesquisa. 

1.8 Você terá o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em 

lei, decorrentes da participação do aluno na pesquisa. 

 

2. Assentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, _______________________________________________________________, inscrito(a) 

sob o RG/CPF ____________________________, abaixo assinado, responsável pelo(a) 

aluno(a) ________________________________________, concordo que ele(a) participe do 

estudo intitulado “JOGOS ESTRATÉGICOS: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO”. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador responsável Saulo José Ramos Rodrigues sobre 

a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes da participação do aluno no estudo. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ao aluno. 

Declaro, portanto, que concordo com a participação dele no projeto de pesquisa acima descrito. 

Inhumas, ____ de ______________ de 2019. 

 

Faça uma rubrica dentro do parêntese com a proposição escolhida. 

(              ) Permito a divulgação da transcrição da voz/opinião do aluno nos resultados publicados da 

pesquisa; 

(              ) Não permito a divulgação da transcrição da voz/opinião do aluno nos resultados publicados da 

pesquisa. 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) responsável pelo aluno 

 

 

__________________________________________________________________ 

Saulo José Ramos Rodrigues (pesquisador responsável) 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Aluno maior de idade 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada “Jogos 

Estratégicos: Uma proposta de avaliação do desenvolvimento do raciocínio lógico-

matemático”. Meu nome é Saulo José Ramos Rodrigues, sou o pesquisador responsável e 

minha área de atuação é ensino de Matemática. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, 

que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence ao pesquisador 

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de 

forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas 

pelo pesquisador responsável, via e-mail (saulo94@live.com) ou contato telefônico: Oi - (62) 

98426-9625 / Claro - (62) 99126-5436. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como 

participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:  

1.1 Título: JOGOS ESTRATÉGICOS: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO. 
Justificativa: devido às dificuldades na compreensão dos conceitos matemáticos obtidos por meio 

de raciocínio lógico, o objetivo é analisar e compreender os jogos estratégicos como instrumento 

avaliativo e quais habilidades podem proporcionar para o desenvolvimento deste raciocínio, de 

forma a auxiliar os alunos na aprendizagem de Matemática. 

1.2 Serão utilizadas 6 aulas para aplicação do projeto. Nelas, serão desenvolvidas atividades com jogos 

de estratégia. Os jogos selecionados para as aulas são: Amazonas, Ouri e Hex. As aulas serão 

realizadas a partir da observação das jogadas e interpretação das regras com diálogos entre os alunos 

e entre estes e o professor pesquisador, promovendo uma interação entre os próprios alunos, os 

mesmos terão a tarefa de anotar todas as observações no bloco de anotações que será distribuído 

pelo pesquisador. Essas atividades serão gravadas em áudio e vídeo para que eu possa, depois, 

analisar o que foi dito e verificar se houve compreensão e aprendizado. Para isso, preciso que você 

autorize a gravação desses áudios e vídeos, permitindo que eu as use suas na minha análise. Eu não 

usarei, de forma alguma, sua imagem ou sua voz. Serão utilizadas somente as falas que contenham 

suas opiniões, observações e conclusões acerca das percepções dos jogos estratégicos e tudo isso de 

forma escrita, sendo que não usarei seu nome ou sua imagem para identificar as falas. 

1.3 Essa pesquisa trará benefícios tanto para o ensino de Matemática quanto para melhorar a sua 

compreensão de conceitos lógico-matemáticos. Para mim, contribuirá para que eu consiga o grau de 

mestre em educação, e para os alunos, procurará ensinar a Matemática de forma prazerosa, 

motivadora e interessante. Caso você se sinta, em algum momento da pesquisa, com algum 

desconforto em participar das aulas, ou ficar angustiado, irritado, insatisfeito, etc., poderá desistir 

de sua participação sem nenhuma penalização. Basta para isso avisar a mim ou ao professor ou ao 

coordenador da escola. 

1.4 Não haverá custo algum para você participar da pesquisa, pois ela será executada no horário de aula.  

1.5 Reforçamos que está garantido o sigilo quanto ao seu nome e sua imagem. Asseguramos sua 

privacidade e o seu anonimato. Em momento algum da dissertação será citado o nome dos alunos 

ou do Colégio onde se realizou a pesquisa. 
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1.6 Reforçamos que você tem garantia expressa de liberdade de se recusar a participar ou retirar o seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma.  

1.7 Terá, também, garantia expressa de liberdade de se recusar a responder questões que lhe causem 

desconforto emocional e/ou constrangimento nos diálogos que serão desenvolvidos em sala de aula 

durante a pesquisa. 

1.8 Você terá o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em 

lei, decorrentes da sua participação na pesquisa; 

 

2. Assentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, _______________________________________________________________, inscrito(a) 

sob o RG/CPF ____________________________, abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “JOGOS ESTRATÉGICOS: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO”. Informo ter mais de 18 

anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador responsável Saulo José Ramos 

Rodrigues sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa 

acima descrito.  

Inhumas, ____ de ______________ de 2019 

 

Faça uma rubrica dentro do parêntese com a proposição escolhida. 

(               ) Permito a divulgação da transcrição da minha voz/opinião nos resultados publicados da 

pesquisa;  

(               ) Não permito a divulgação da transcrição da minha voz/opinião nos resultados publicados da 

pesquisa. 

  

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Saulo José Ramos Rodrigues (pesquisador responsável) 



90 

 

APÊNDICE D 

 

Jogo Seixos 

 Material do Jogo: Um tabuleiro (madeira, papelão, desenhado, etc), 9 peças (sementes, 

grãos, pedras, tampinhas de garrafa pet, dentre outros objetos pequenos que possam ser 

utilizados para contagem) 

 Montagem:  

Deve-se dividir o tabuleiro em 9 partes conforme mostrado na dobradora abaixo: 

Figura 1: Sequência de dobraduras no papel A14 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

Ao abrir o papel teremos o tabuleiro dividido em 9 partes e pode ser visualizado 

na figura abaixo. 

 

Figura 2: Ilustração das repartições do tabuleiro  

 
Fonte: O autor (2019). 

 

Cada repartição do tabuleiro recebe o nome de casas e com exceção da casa 

central em que se fixa a operação (adição ou multiplicação) e o sentido das jogadas, são 

distribuídos em cada casa a sequência do número 2 ao 9. A distribuição dos números 

realizada no tabuleiro utilizado neste estudo teve como referência os trabalhos de 
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Salazar e Santos (2017) e Gomes (2018). A distribuição pode ser visualizada na figura 

3. 

 

Figura 3 – Tabuleiro do jogo Seixos multiplicativo 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

 O jogo Seixos na modalidade aditiva só teria a modificação da casa central com 

o sinal da adição, permanecendo o sentido horário da distribuição do jogo. Acreditamos 

que a distribuição dos números pelas casas do tabuleiro não altera os resultados das 

operações, pois encontramos distribuições diferentes nos tabuleiros pesquisados como 

podemos observar na figura 4. 

 

Figura 4 – Tabuleiro do Jogo Seixos do Laboratório de Matemática da Universidade Estadual 

de Goiás (UEG) 

 

Fonte: O autor (2014). 

 

 

 

 

 Regras do jogo:  
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i. Este jogo é realizado em duplas, que serão adversários. O jogo pode ser 

realizado em equipes, o que pode aumentar a competitividade como 

mostrado em nossos estudos; 

ii. Os jogadores distribuem as 9 sementes no tabuleiro, 3 nas casas 5, 7 e 2 

respectivamente. Neste estudo testamos também com 12 e 15 sementes 

no intuito dos jogadores atingirem pontuações maiores. 

iii. Este jogo não é de sorte ou azar, portanto, qualquer jogador pode iniciar 

o jogo, caso ninguém queira iniciar o jogo pode-se tirar na sorte por meio 

de par ou ímpar quem inicia; 

iv. O jogador que iniciar deve escolher uma das casas e retirar todas as 

sementes que ali estão e as distribuir, uma a uma, nas casas seguintes a 

partir da casa consecutiva à escolhida, sem pular nenhuma e sempre no 

sentido horária, o outro jogador deverá proceder do mesmo modo; 

v. A contagem dos pontos ocorrerá na casa onde cair a última semente, o 

jogador, deve multiplicar a quantidade de sementes existentes na casa 

pelo algarismo desta casa no caso do Seixos multiplicativo, no Seixos 

aditivo o jogador deverá proceder da mesma maneira mas operando com 

adição; 

vi. Os jogadores deverão anotar em um papel os resultados após cada 

jogada; e 

vii. A meta do jogo Seixos é atingir 200 pontos. Neste estudo alteramos a 

meta no intuito de aumentar o período da realização do jogo e obter mais 

resultados. Também se pode estipular o número de jogadas e o vencedor 

seria aquele que atingir maior número de pontos. 

 


