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RESUMO 
 

Os jogos têm assumido nas últimas décadas um pertinente papel em diferentes 
contextos, sendo foco de estudo e pesquisas de diversos autores. A presente 
reflexão de natureza qualitativa foi embasada no aporte teórico piagetiano e 
desenvolveu-se na modalidade de estudo descritivo que objetivou identificar os 
processos cognitivos presentes em situações de interação inter pares por meio do 
jogo de regras Rummikub. O lócus de estudo foi a Sala de Apoio a Aprendizagem de 
um colégio estadual do município de Londrina. Os procedimentos de coleta de 
dados envolveram observação das atividades desenvolvidas na sala de 
apoio,registradas em diário de campo e oficinas com o jogo de regras Rummikub 
registradas por meio de filmagens. Os resultados indicaram que os jogadores que 
frequentam as Salas de Apoio a Aprendizagem, que são considerados alunos com 
dificuldades de aprendizagem, apresentam diferentes estratégias e constroem 
caminhos para a resolução dos desafios impostos pelo jogo, evidenciando 
importantes processos cognitivos. Os dados indicam a importância do pedagogo, 
independente do contexto educacional no qual atua, perceba o jogo como 
instrumento importante ao desenvolvimento cognitivo. 

 
 

Palavras- Chave: Jogo de regras. Jean Piaget. Sala de Apoio à Aprendizagem. 

Dificuldade de Aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito educacional, vivenciamos situações que são 

desafiadoras. Porém, encarar o desafio que está diante de cada sujeito, é uma 

escolha impar, singular, que envolve a concepção que o sujeito tem em relação a 

vida, seus valores, crenças, princípios, aquilo que ele acredita ser pertinente. 

Geralmente se espera do aluno em formação que domine conhecimentos distintos, 

sendo capaz de relacioná-los com as diferentes disciplinas, utilizando tais 

conhecimentos e conceitos nos diversos contextos nos quais participa. 

A caminhada é longa, árdua, os desafios são intensos, sendo 

perceptível que no decorrer dos anos muitos param ao longo do caminho, por 

diversas situações. Penso que minha formação acadêmica é semelhante à 

organização de uma horta, pois quando cheguei à universidade, havia muitas coisas 

que precisavam ser modificadas para que eu me formasse como pedagoga, tais 

como vocabulário, conhecimentos do senso comum, assim como quando se inicia 

uma horta em um local cheio de terrões, formigas, matos a serem arrancados.  

Desse modo, no decorrer da minha formação, busquei 

continuamente me dedicar ao curso de Pedagogia, no sentido de, constantemente  

buscar conhecimento científico, me aprofundando na compreensão dos textos, 

participando de disciplina especial, de projetos de iniciação científica, como bolsista 

CNPq, bolsista Fundação Araucária e como colaboradora.  

A participação nos projetos propiciou grande crescimento pessoal e 

profissional, por meios dos estudos, das pesquisas, dos artigos científicos 

apresentados em importantes eventos, publicados em ANAIS, em revistas de 

iniciação científica. Relacionando isso à horta, vejo que tais situações serviram como 

adubo e água em terra antes árida, pois propiciaram uma distinta visão acerca de 

diversas situações do cotidiano. 

Antes de entrar na graduação, eu já era fascinada por jogos e 

sempre tive a curiosidade de saber o que os estudiosos tinham a dizer acerca das 

contribuições que os jogos proporcionavam ao ser humano. Afinal, não são apenas 

as jogadas que são realizadas e que são perceptíveis, mas há diversos fatores que 

são alterados constantemente ao longo de uma partida. Então, quando entrei na 

graduação, lembro-me que no primeiro dia de aula, quando me apresentei, eu disse 



 

que ia fazer Pedagogia, estudar acerca das contribuições do jogo para o ser humano 

e que na sequência, faria especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica. 

Confesso que os anos da graduação foram árduos em muitos 

momentos, com avaliações, trabalhos, artigos, reuniões, eventos, mudanças 

pessoais. No entanto, sempre mantive meu foco, pois meu objetivo não era entrar no 

curso de Pedagogia apenas, mas entrar, dar o melhor de mim em cada disciplina, 

concluir o curso e dar andamento nos meus estudos por meio da Especialização. 

Isso pra mim, comparando à horta, é organizar os canteiros e decidir onde ficará 

cada planta.  

A realização do Trabalho de Conclusão de Curso representa o 

fechamento deste processo. Mergulhar no estudo de um tema específico, exercer a 

pesquisa, defender uma ideia com base em um aporte teórico é uma experiência 

formativa muito interessante. 

Nesse processo de elaboração do TCC, conheci a resolução e os 

documentos que regulamentam a Sala de Apoio a Aprendizagem por meio dos 

grupos de estudo e projetos de pesquisa coordenados por minha orientadora. 

Realizando a leitura dos documentos normatizadores quis conhecer tais espaços e 

os alunos que estavam lá inseridos, os pedagogos, os professores regentes, os 

professores que atuam nesses contextos, relacionando suas falas, à realidade 

observada e os documentos estudados.  

Após saber quem seria minha orientadora do TCC, entrei em contato 

com ela, informando que desejava realizar uma Oficina de Jogos com os alunos da 

Sala de Apoio a Aprendizagem. Assim, o trabalho cuja estruturação apresento a 

seguir, teve esse percurso em sua elaboração.  

A presente pesquisa é de natureza qualitativa e foi embasada no 

aporte teórico piagetiano. Se desenvolveu na modalidade de estudo descritivo e 

objetivou identificar os processos cognitivos presentes em situações de interação 

inter pares por meio do jogo de regras Rummikub.  

No capítulo um deste trabalho, iniciamos expondo os princípios 

gerais da perspectiva teórica piagetiana no qual o jogo é ancorado discutindo as 

classificações do jogo defendidas neste campo teórico. Nesse contexto, abordo as 

quatro estruturas de jogos na perspectiva piagetiana:  jogos de exercício, jogos 

simbólicos, jogo de construção e jogos de Regras enfatizando em cada item a 

pertinência das estruturas no desenvolvimento humano. Finalizamos este capítulo 



 

demonstrando a evolução dos estudos acerca dos jogos de regras na perspectiva 

teórica de Piaget no Brasil a partir de 1980 até meados de 2012, nos reportando a 

estudos já realizados que trazem esse balanço das pesquisas e complementando 

com pesquisa realizada dos estudos mais recentes localizados. 

No segundo capítulo, discutimos a pertinência das oficinas de jogos 

no âmbito educacional, explicando a proposta metodológica adotada no estudo.  Em 

seguida, são tratadas as especificidades do Programa Sala de Apoio à 

Aprendizagem no Paraná. Este capítulo contempla ainda uma explicação acerca de 

quem são os participantes desta pesquisa e uma breve apresentação do jogo de 

regras Rummikub, sendo descritas as peças e regras do jogo produzido pela Grow. 

O capítulo é finalizado com os procedimentos de coleta de dados.  

O terceiro capítulo, comporta a análise de dados. Os resultados 

obtidos são divididos e discutidos em três eixos embasados na teoria piagetiana, 

sendo que no primeiro eixo o jogo é abordado como desencadeador de processos 

cognitivos, no segundo eixo os deslocamentos espaço-temporais são analisados e 

no terceiro eixo a cooperação e egocentrismo como aspectos sócio-afetivos 

relevantes. 

Este trabalho é para mim um indicativo da pertinência desse  

caminho de pesquisa a ser seguido, na pós graduação. No entanto, o trabalho pode 

servir como indicativo também para outras pessoas, que podem a partir do estudo 

aqui apresentado, reconhecer a importância dos jogos no desenvolvimento humano 

e nos contextos de aprendizagem escolar.  

 

1. Princípios gerais da perspectiva teórica piagetiana nos quais o jogo é 

ancorado 

 

Tendo como base a perspectiva piagetiana, os jogos podem ser 

estruturados seguindo quatro conjuntos de características: jogo de exercício, jogo de 

símbolo, jogo de regras e jogo de construção. O objetivo do presente capítulo é 

abordar essas quatro estruturas de jogos, destacando suas distintas contribuições 

no desenvolvimento do sujeito, nos diferentes estágios que ele vivencia ao longo de 

sua vida, que segundo Piaget (1964, 1966, 1967,1975); Macedo (1994; 1997; 2010); 

Wadsworth (1997) são: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e 



 

operações formais. Esses quatro estágios evidenciam o desenvolvimento continuum 

do desenvolvimento humano neste aporte teórico. 

Partindo desse pressuposto, evidencia-se a importância do jogo para 

a construção do conhecimento no âmbito educacional, tendo em vista que as 

estruturas mais complexas de jogo contêm as estruturas anteriores e são 

reveladoras de significativos processos de construção. Ou seja, as ações que o 

sujeito executa durante o jogo e em diversas situações do cotidiano, evidenciam 

habilidades que se constituíram ao longo do seu desenvolvimento ainda nos seus 

primeiros dias de vida. 

Piaget (1975) com base em seus estudos e pesquisas, explica que 

no cotidiano, os seres vivos se deparam com duas grandes tarefas 

desenvolvimentais: a organização e a adaptação. A organização remete os seres 

vivos a procurar meios que os mantenham vivos. Para isso, buscam constantemente 

efetuar trocas com o meio no qual estão inseridos em busca de adaptações, pois há 

diversas coisas que são essenciais para sua sobrevivência, mas que, todavia, os 

seres vivos não são capazes de produzir, por exemplo: o ar que respiram. 

Nesse sentido, Piaget (1966; 1975) explica que as estruturas 

próprias ao desenvolvimento humano podem assimilar o oxigênio do ar, mas não 

podem produzi-lo, assim como não podem produzir os alimentos, etc. Dessa 

maneira, é incontestável que essas interações que são realizadas ao longo da vida 

entre o sujeito e o meio são indispensáveis para que permaneçam vivos, visto que 

suas estruturas que compõem um sistema aberto, não são suficientes para tal e 

buscam a completude.  

Por outro lado, a adaptação vivenciada pelos seres vivos ao longo 

de sua vida, refere-se às distintas maneiras pelas quais os seres vivos 

cotidianamente executam essas trocas. Piaget (1966; 1975) explica que, do ponto 

de vista funcional, as duas formas invariantes que possibilitam aos seres humanos 

realizar a adaptação são assimilação e a acomodação. A assimilação corresponde à 

integração, pelas ações, dos elementos externos ao ser. A acomodação 

corresponde às modificações internas que tornam isso possível.  

Assim, o autor analisa que “[...] a acomodação está continuamente 

subordinada à assimilação (pois é sempre a acomodação de um esquema da 

assimilação)” (PIAGET, 1975, p. 14). Porém, nem tudo que é assimilado, é 



 

acomodado, pois para que isso ocorra as estruturas cognitivas fazem uma “seleção” 

do novo conhecimento.  

Ao longo da vida os seres humanos vivem diferentes fases 

desenvolvimentais em um processo contínuo, seja na infância, adolescência, 

juventude, idade adulta ou na velhice, ele vivencia diversas mudanças, tanto físicas, 

afetivas como cognitivas. Uma criança de dois anos, por exemplo, é cognitivamente, 

afetivamente e fisicamente distinta do recém-nascido.  

Piaget (1975) relata que as estruturas de inteligência e sentimentos 

começam a se desenvolver na primeira infância, pois desde esse período ocorrem 

mudanças significativas na vida de uma criança. As ações sensório-motoras, as 

adaptações, as organizações, as relações que a criança constrói com o meio em 

que vive, as experiências e as transformações que passa, são extremamente 

necessárias, pois são bases para os níveis de desenvolvimento que surgirão.  

Afinal, “[...] a evolução existente consiste em uma sucessão 

notavelmente fluente de períodos, cada um incorporando o anterior e marcando um 

novo avanço, assim como a construção de esquemas” (WADSWORTH, 1997, p.40). 

Os aspectos cognitivos do desenvolvimento sensório-motor evoluem à medida que a 

criança age sobre o meio, sendo interna a motivação para uma determinada ação.  

Conforme o bebê desenvolve-se cognitivamente, as mudanças 

afetam seu comportamento em todas as áreas. Todavia, é imprescindível destacar 

que “[...] à medida que os comportamentos representativos de níveis mais 

avançados se manifestam, os comportamentos de níveis anteriores não são 

totalmente substituídos” (WADSWORTH, 1997, p.40). 

Assim, é perceptível que os comportamentos antigos e menos 

sofisticados que a criança faz com um mês de idade, ainda ocorrerão ao longo de 

sua vida, porém, de modo mais amplo, mais complexo, mais aprimorado. Exemplo 

disso é o ato da criança sugar, pois inicialmente o bebê faz isso por instintos 

reflexos, e desse modo, sugar os objetos sem fazer distinção. Entretanto, conforme 

o bebê vai se desenvolvendo, ele começa a fazer distinção dos objetos e esse 

comportamento vai se aperfeiçoando ao longo dos anos. 

Para Piaget (1975) nos dois primeiros anos, ocorrem extraordinários 

desenvolvimentos da mente. Tanto que o desenvolvimento que ocorre nesse 

período determina o curso inteiro da evolução psicológica. Cada período está ligado 



 

a outro, cada um incorporado ao anterior e sendo sempre marcado por novos e 

significantes avanços.  

Desde o primeiro dia de vida do sujeito, o processo de 

desenvolvimento cognitivo já está presente, pois o mesmo já demonstra primitivos 

comportamentos sensório-motores. Esses comportamentos vão se modificando 

gradativamente em sua vida, pois a assimilação e a acomodação já estão presentes 

e são funcionais desde o nascimento.  

Em outras palavras, desde o nascimento a criança vivencia 

situações cotidianas que propiciam seu desenvolvimento em diversos aspectos. 

Durante as ações que o sujeito executa, a mente faz uma seleção daquilo que é 

pertinente e esse novo conhecimento adquirido por meio dessas ações, é 

assimilado, acomodado e constitui um novo esquema e estrutura mental 

diferenciada.  

Isso ocorre sucessivamente nas distintas fases da vida do ser 

humano, pois o conhecimento é algo contínuo, que se modifica, que se torna mais 

complexo, mais amplo, com o passar do tempo, por meio das experiências que o 

sujeito tem ao longo de vida nos distintos contextos. Entretanto, é essencial salientar 

que a formação de um novo esquema, não substitui o esquema anterior.  

Ao contrário, os novos dados adquiridos, se modificam e formam um 

novo esquema, que é o resultado da informação que o sujeito já tinha com o novo 

dado adquirido. Isso ocorre por que o desenvolvimento é algo contínuo (PIAGET 

1964, 1966, 1967,1975; MACEDO 1994, 1997; WADSWORTH 1997). 

Para que o desenvolvimento cognitivo ocorra há três componentes 

que segundo Piaget são essenciais: conteúdo que refere ao conhecimento que a 

criança já tem que são denominados esquemas; função que se refere a assimilação 

e a acomodação, que são as características cognitivas que o sujeito tem, e que no 

decorrer do desenvolvimento cognitivo, se modificam continuamente; e as 

estruturas, que explicam a mudança de determinados comportamentos do ser 

humano e correspondem as propriedades dos esquemas e como os mesmos estão 

organizados. 

O desenvolvimento é algo contínuo, pois os esquemas são 

construídos, reconstruídos, modificados continuamente. Wadsworth (1997, p.30) 

define que “[...] o desenvolvimento cognitivo é um processo coerente de sucessivas 

mudanças qualitativas das estruturas cognitivas (esquemas), derivando casa 



 

estrutura e sua respectiva mudança, lógica e inevitavelmente, da estrutura 

precedente”. Portanto, todas as construções de conhecimento que são feitas em 

cada período do desenvolvimento da inteligência, todas as assimilações e 

acomodações são extremamente essenciais para os próximos períodos, pois o novo 

período não substitui o velho, mas o supera.  

Na constituição do desenvolvimento humano, Piaget admite quatro 

fatores em inter-relação. O primeiro deles é a maturação que se refere ao importante 

papel que a hereditariedade desempenha na vida do sujeito. Isso por que “[...] a 

hereditariedade impõe limites amplos para o desenvolvimento, em qualquer 

momento. A maturação, a ritmo de manifestação do potencial herdado, é o 

mecanismo pelo quais estes limites são estabelecidos” (WADSWORTH, 1997, p.34). 

Desse modo, o autor explica que a maturação, que apresenta elementos herdados 

pelo sujeito apresenta diversas restrições ao desenvolvimento cognitivo e também 

oportuniza um ritmo de evolução atuante nestas limitações. 

O segundo fator apresentado por Piaget é a experiência ativa que 

aquelas que se relacionam àquelas que instigam a assimilação e a acomodação, e 

que resultam em modificações nas estruturas ou esquemas. Corresponde aos 

distintos tipos de conhecimentos que são construídos pela criança, sejam eles 

físicos, sociais ou lógico-matemáticos, e que requerem sua interação com outros, 

sejam pessoas ou objetos.  

O terceiro fator que se integra aos dois anteriores é a interação 

social.  Wadsworth (1997, p.35) salienta que essas interações são extremamente 

importantes para o desenvolvimento cognitivo, visto que servem também “[...] para 

provocar desequilibração relativa ao conhecimento lógico-matemático”. 

 O quarto fator de desenvolvimento para Piaget é a equilibração  que 

se caracteriza por um tipo de coordenação entre a interação social, a maturação e a 

hereditariedade, pois “[...] é o regulador que permite que novas experiências sejam 

incorporadas, com sucesso aos esquemas” (WADSWORTH, 1977, p. 36). Todos 

esses quatro elementos são necessários para o desenvolvimento cognitivo, 

entretanto somente a junção e a interação entre eles é que propicia condições 

suficientes para que o desenvolvimento cognitivo se desenvolva em todas as suas 

especificidades. 

 



 

1.1 O jogo e suas classificações no aporte teórico piagetiano 

As leis que assinalam as leis gerais de desenvolvimento e 

especificamente de funcionamento cognitivo na construção do conhecimento, 

passamos a analisar as estruturas de jogo e sua correspondência com esse 

processo evolutivo, a saber: jogo de exercício, símbolo, regra e construção. 

 

1.1.1 Jogos de exercício 

 

Segundo Piaget, nos jogos de exercício, a assimilação acontece de 

maneira funcional ou repetitiva, ou seja, caracteriza-se pelo prazer funcional 

(PIAGET, 1975, p.115). Isso ocorre por que o sujeito sente prazer em executar 

determinada ação, visando sua satisfação pessoal. Ou seja, não há “[...] outra 

finalidade que não o próprio prazer do funcionamento” (PIAGET,1975,p.144).  

Nos jogos de exercício, segundo o autor não há intervenção de 

símbolos ou de ficções, tampouco há regras, predominando assim o prazer de agir 

sobre e com os objetos de conhecimento. A ação que a criança tem ao repetir 

determinadas atividades propicia a assimilação funcional, pois há uma estrutura que 

define que apresenta a organização, seja como um todo ou como um sistema.  

Esse sistema precisa da repetição, para que assim, seja 

“alimentado”, afinal “[...] todo esquema de assimilação tende a alimentar-se, isto é, a 

incorporar elementos que lhe são exteriores e compatíveis com sua natureza” 

(PIAGET,1975, p.14). Sem essa repetição, que impediria a “alimentação” do 

sistema, ocasionaria uma fonte de dor ou de ameaça à sobrevivência do sistema.  

Visando manter sua sobrevivência, é imprescindível que os seres 

vivos constantemente busquem “alimentar” seu sistema, ou seja, repitam a ação 

funcional para que esse sistema seja constantemente abastecido. Nesse contexto, 

Macedo (1997, p.129) salienta que “[...] os jogos de exercício são formas de repetir, 

por exemplo, uma sequência motora e por isso formar um hábito”. 

Embasado na teoria piagetiana, o autor descreve os hábitos como a 

principal forma de aprendizagem no primeiro ano de vida, pois os mesmos 

constituem a base para as futuras operações mentais. Isso acontece “[...] por que a 

repetição pelos hábitos, é fonte de significados, ou seja, de compreensão das ações, 



 

como formas de conteúdos (por isso, esquemas) que se repetem e generalizam em 

um sistema” (MACEDO, 1997, p.129).  

Os jogos de exercícios estão presentes nos diferentes contextos 

sociais e fazem parte da vida dos sujeitos desde seus primeiros meses de vida. 

Nesse sentido, no primeiro ano de vida da criança, por exemplo, esses jogos de 

exercício contribuem na formação de hábitos, na qualidade de esquemas sensórios-

motores. 

Piaget em sua vasta obra descreve cuidadosamente o processo de 

desenvolvimento do sujeito em suas especificidades, ficando explícito que desde o 

primeiro período da vida, já estão presentes a estrutura cognitiva, o desenvolvimento 

da inteligência e da afetividade.  

Os primeiros vinte e quatro meses de vida do ser humano foram 

definidos por Piaget (1964, 1966, 1967,1975) como o período sensório-motor, que é 

caracterizado pela construção de esquemas de ação. Uma das grandes convicções 

de Piaget foi que o conceito de objeto é algo que é desenvolvido e não algo inato e 

por conta da compreensão sistêmica, integrada e continua de desenvolvimento. Os 

jogos de exercício não se limitam aos anos iniciais da vida humana, mas 

permanecem integrando as estruturas mais complexas e posteriores. 

Nas palavras do autor “[...] a observação e a experimentação 

combinadas parecem demonstrar que a noção de objeto, longe de ser inata ou dada 

pronta na experiência, se constrói pouco a pouco” (PIAGET, 1967, p.24). Nesse 

contexto, Piaget (1964, 1966, 1967, 1975) explica que a consciência do bebê é 

desenvolvida por meio de experiências que acontecem no período sensório-motor, 

que são construídas por meio das ações que o bebê executa no cotidiano. 

Entretanto Wadsworth (1997, p. 47) orienta que “[...] a 

intencionalidade do comportamento pode ser inferida somente quando a iniciação de 

comportamentos anteriores”. Desse modo, é perceptível como afirma o autor que os 

primeiros passos do desenvolvimento intelectual do sujeito já tiveram início.  

Afinal, “[...] as ações da criança sobre o ambiente, resultando em 

assimilações e acomodações, produziram mudanças estruturais, permitindo 

coordenações sensório-motoras simples” (WADSWORTH, 1997, p.47). Essas 

mudanças também são visíveis nas ações do sujeito enquanto jogam, pois 

inicialmente o sujeito joga instintivamente, por reflexo. Todavia conforme as jogadas 

são realizadas, são ampliadas as probabilidades da criança diferenciar as peças, as 



 

possibilidades aos poucos são mais visíveis.  Isto é perceptível inclusive no jogo em 

etapas mais evoluídas de pensamento, o que assegura que o jogo de exercício 

permanece como possibilidade, mesmo no jogo de regras, que é mais elaborado. 

Nesse sentido há a assimilação e acomodação de novas 

informações, que posteriormente constroem um novo esquema. Tal processo vai se 

ampliando, se modificando, sendo aperfeiçoado sucessivamente. Porém para que 

isso ocorra, é imprescindível que haja a ação do sujeito, que ocorra sua 

aprendizagem. 

Por meio da reprodução de eventos interessantes e progressivos 

movimentos com o corpo, o bebê demonstra desenvolvimento da coordenação 

visual e da coordenação do tato, executando eventos que vão além do seu próprio 

corpo, buscando pegar, manipular objetos que alcança. As experiências de pegar, 

bater, puxar que a criança faz e que acha interessante, ela executa novamente, e 

essa repetição demonstra que a criança repete aquela ação com uma intenção, 

havendo “[...] um nítido empenho de suspender e repetir as facções” 

(WADSWORTH, 1997, p.48). Esse princípio da repetição rege o jogo de construção. 

Embora esse não seja o foco de nosso estudo, optamos por 

exemplificar com esses exemplos, o continuum do desenvolvimento, segundo o 

qual, o sujeito vai construindo por meio de suas diversas experiências com o meio.  

Nas diferentes situações do cotidiano, o sujeito vivencia circunstâncias nas quais é 

necessário que analise as hipóteses que pense sobre as distintas possibilidades. E 

isso tem início nos primeiros meses de sua vida. Nesse estágio também está 

presente o mecanismo de inteligência, pois há subordinação dos meios aos fins com 

coordenação de esquemas heterogêneos. 

Para Wadsworth (1997, p. 55), quando a criança é capaz de resolver 

novos problemas sensório-motores “[...] ela alcançou um período importante no 

desenvolvimento cognitivo. Ele marca o início do comportamento verdadeiramente 

inteligente, cujo desenvolvimento partiu das atividades reflexas do recém-nascido”. 

Diante do exposto Piaget (1964, 1966, 1967, 1975); Macedo (1994, 

1997, 2010); Wadsworth (1997) explicam que há a construção prática das noções de 

objeto, espaço, causalidade e tempo, que são essenciais à acomodação, isto é, ao 

ajustamento desses esquemas aos objetos e pessoas com as quais a criança 

interage em diferentes circunstâncias. Esses autores defendem que nesse período 

está presente a inteligência prática, que coordena, no plano de ação, os esquemas 



 

que a criança utiliza. Por isso mesmo, corresponde a um contato direto (sem 

representação, pensamento ou linguagem) da criança com os objetos ou pessoas. O 

jogo de exercício se enquadra perfeitamente nesta necessidade de organização 

lógica, estrutural e funcional. 

Diante do exposto em termos práticos, por meio do jogo de exercício 

a criança constrói os esquemas de ação e as categorias da realidade, pois há 

diversos aspectos que são construídos por meio das ações do sujeito nessa fase e 

que têm diversas contribuições para a vida do sujeito (PIAGET 1964, 1966, 1967, 

1975; MACEDO 1994, 1997, 2010; WADSWORTH, 1997). 

Há distintas situações onde é possível observar esses jogos de 

exercício, seja no ambiente familiar ou no contexto escolar. Piaget (1975, p. 146) 

explica que “[...] 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 de resposta nem pelo próprio problema”. Essa situação 

exposta pelo autor é muito comum no convívio entre crianças. 

Em suma, nessa fase tão singular da vida do ser humano, o início do 

desenvolvimento cognitivo possibilita a construção de coordenação de ações 

(esquemas de pegar, afastar, levantar, etc). Tais movimentos propiciam a 

estruturação ou a organização da maneira como a criança enfrenta e resolve os 

distintos problemas que vivencia no cotidiano e com isto desenvolve o prazer 

funcional.  

É perceptível que quando o sujeito repete determinadas ações e 

aquilo têm significado para ele, pois lhe proporcionam a sensação de alegria, de 

satisfação, de prazer, tais ações, de acordo com as estruturas cognitivas de cada 

sujeito, possibilitam a criação de esquemas e a acomodação do conhecimento 

construído.  

Dessa maneira, ao longo da vida do sujeito ele assimila diferentes 

conhecimentos, e seletivamente, acomoda esses conhecimentos nas estruturas 

cognitivas. Nesse contexto, os esquemas que são construídos quando o sujeito é 

bebê, vão se aperfeiçoando com os demais conhecimentos que o ele vai 

aprendendo com o passar dos anos, por meio de suas ações. Ou seja, a assimilação 

funcional que acontece por meio da repetição da ação quando criança permite o 

aperfeiçoamento, pois as distintas circunstâncias vivenciadas no cotidiano convidam 

a modificações em suas operações mentais.  



 

No âmbito educacional, essa assimilação funcional que ocorreu 

quando o sujeito ainda era bebê constitui “[...] a matriz para a regularidade, 

fundamental para a aprendizagem escolar e para a vida” (MACEDO,1997, p.130). 

Nesse sentido, o autor explica que os jogos de exercício são essenciais, tendo em 

vista que “[...] os jogos de exercício permitem às crianças enfrentar as tarefas 

escolares, em um sentido mais filosófico do que utilitário”. Assim, é imprescindível 

que a criança ao jogar, seja convidada a reflitir sobre suas ações, sobre as distintas 

possibilidades e as diversas conseqüências que suas decisões têm naquele jogo. 

No cotidiano, é perceptível a contribuição dos jogos de exercícios 

nas atitudes dos sujeitos quando aprende a fazer contas de adição, por exemplo e 

ao sair de casa, fica somando os números das placas dos carros repetidamente 

exercitando os conteúdos da Matemática.  

No período operatório concreto, as contribuições do jogo de 

exercício também estão presentes. Por exemplo uma criança que  por gostar de 

carros, pede ao seu pai um carro antigo para que possa montar em casa, pelo 

simples prazer de poder montar e desmontar o motor, os bancos e demais peças do 

veículo. Tais atitudes como o ato de somar ou de ler, se tornaram parte integrante 

de um sistema, e que por isso pede repetição, o que “[...] caracteriza o aspecto 

lúdico ou autotélico dos esquemas de ação” (MACEDO,1997, p. 129).  

Desse modo, os jogos de exercício são essenciais para o 

desenvolvimento do sujeito, afinal essa repetição feita pelo sujeito por meio da 

assimilação funcional dos esquemas de ação, propicia a formação de hábitos na 

criança, o que é muito importante para seu desenvolvimento.  

 

1.1.1 Jogos simbólicos 

 

No processo de desenvolvimento humano, o sujeito vivencia 

diversas experiências que permitem construções contínuas que vão se ampliando, 

se modificando, se tornando cada vez mais complexas e nas quais atua o 

simbolismo, a representação e o faz de conta. Por meio de observações e estudos 

sobre o desenvolvimento humano, Piaget (1961, 1968, 1975, 1978, 1989) pôde 

descrever características observadas nas representações e manifestações 

realizadas pela criança, no jogo simbólico. Desse modo, o autor afirma que o jogo 

simbólico tem um papel fundamental na formação das estruturas cognitivas, pois  



 

 

[...] o símbolo vem-se enxertar no exercício sensório-motor, não suprime 
este último e, simplesmente, subordina-se-lhe. A maioria dos jogos 
simbólicos [...] ativa os movimentos e atos complexos. Eles são, pois, 
simultaneamente sensório-motores e simbólicos, mas chamamo-lhes 
simbólicos na medida em que ao simbolismo se integram os demais 
elementos. (PIAGET,1975, p. 147). 
 
 

 Com a aquisição da linguagem, é perceptível que a criança ao longo 

do desenvolvimento pré-operatório, vivencia cotidianamente sucessivas 

possibilidades de desenvolver modos de se expressar, especialmente por meio de 

símbolos lúdicos. 

Algo que contribui nesse processo é o fato do sujeito aumentar seu 

repertório social por meio dos distintos contextos nos quais se relaciona. Tudo isso 

propicia que as transformações significativas que ocorrem com a criança em todos 

os aspectos, quer sejam físicos, cognitivos, afetivos, sociais, sejam cada vez mais 

complexas. Assim, o sujeito que anteriormente funcionava predominantemente de 

modo sensório-motor, agora é mais representacional e conceitual. 

Nesse contexto, Piaget (1961, 1968, 1975, 1978, 1989 salienta que 

o jogo simbólico é percebido na criança por volta dos 2 anos de idade. O autor 

explica que nesse período entre os 2 aos 7 anos de idade, ocorre o desenvolvimento 

pré-operacional, sendo que a principal demanda do desenvolvimento nesse estágio 

é a capacidade do sujeito representar distintos eventos, objetos, pessoas, 

estabelecendo [...] comparação entre um elemento dado e um elemento imaginado, 

e uma imaginação fictícia, porquanto essa comparação consiste numa assimilação 

deformante. (PIAGET, 1975, p.146). 

Tais situações são propícias para que a criança construa o 

conhecimento por meio de ações ativas sobre o meio, pois enquanto ela representa 

os diversos papéis, pensa, age sobre os objetos, imagina, cria, inventa, faz de conta, 

interpreta ou reproduz papéis, pula, corre, simula, ri, imagina lugares diferentes, 

desenvolve sua noção de causalidade.  

A criança lê o mundo e o representa conforme suas limitações, 

expõe seus sentimentos, internaliza suas ideias, se relaciona com outras pessoas, 

estrutura sua concepção de tempo e de espaço. Amplia seu vocabulário, 

aumentando seu repertório de relações com outras pessoas, lugares e vivência de 

diferentes sentimentos.  



 

As experiências vividas possibilitam que ela chegue a distintas 

hipóteses explicativas sobre o vivido e a diferentes resultados conclusivos em suas 

experimentações, que podem levar a criança a refletir e a se desenvolver 

continuamente, assimilando e acomodando novos conhecimentos. A esse respeito 

Cantelli (2000) discorre que  

 

O aparecimento da representação faz com que a criança comece a resolver 
os problemas no plano simbólico e não mais puramente prático, e a 
aquisição da linguagem abre a perspectiva de socialização do pensamento 
que se manifesta pela elaboração de conceitos e relações e pela 
constituição de regras. E é à medida que o pensamento é transformado pela 
natureza coletiva que ele se torna capaz de comprovar e investigar a 
verdade em contraste com o caráter prático dos atos da inteligência 
sensório-motora e da sua busca de êxito ou satisfação (CANTELLI, 2000, 
p.15). 

 

Nesse período do desenvolvimento humano, Piaget refere-se a 

utilização de símbolos ou de signos como a função simbólica ou a função semiótica, 

que é a capacidade da criança de, por meio da representação, expor um 

determinado acontecimento, fato ou objeto. Isso propicia que criança se emancipe 

do momento presente, evocando objetos, pessoas e situações não apreensíveis 

pelos sentidos, nas distintas formas de se diferenciar do mundo que o cerca 

(PIAGET 1961, 1968, 1975, 1978, 1989; BIAGGIO 1981; WADSWORTH 1997; 

CANTELLI 2000; BIRCHAL 2010; GARCIA 2010; MACRI 2010).  

Esse é um período definido por Piaget (1989, p.28) como sendo a 

primeira infância do ser humano, uma fase onde o pensamento da criança se 

manifesta em especial por duas formas distintas: a primeira é o “[...] pensamento por 

incorporação ou assimilação pura, cujo egocentrismo exclui, por consequência, toda 

objetividade”. A segunda forma de pensamento corresponde ao “[...] pensamento 

adaptado aos outros e ao real, que prepara, assim o pensamento lógico”. O 

pensamento egocêntrico é definido como jogo simbólico ou jogo da imaginação e 

imitação. Nas palavras do autor  

 

[...] estes jogos simbólicos constituem uma atividade real do pensamento, 
embora essencialmente egocêntrica, ou melhor, duplamente egocêntrica. 
Sua função consiste em satisfazer o eu por meio de uma transformação do 
real em função dos desejos [...] o jogo simbólico não é um esforço de 
submissão do sujeito ao real, ma, ao contrário, uma assimilação deformada 
da realidade ao eu (PIAGET, 1989,p. 28-29). 

 



 

A esse respeito, Birchal (2010, p.181) afirma que a criança aprende 

diversas coisas por meio dos jogos simbólicos, pois “[...] simbolizar é aprender a 

fazer de conta, simular, imaginar, representar algo de diferentes modos, aprender a 

criar e a recriar o mundo em suas diferentes possibilidades”. 

Nas situações de predomínio do jogo simbólico podem ser 

percebidos processos em construção nas estruturas do pensamento, tais como  

egocentrismo, raciocínio transformacional, centração, conservação, classificação e 

seriação que serão aprimorados em momentos posteriores.  

O egocentrismo do pensamento está sempre presente no 

desenvolvimento cognitivo em seus diversos níveis. Embora no período sensório 

motor ele seja predominante nas ações, pois a criança não faz sequer distinção 

entre ela mesma e os objetos, com o avanço das construções neste período, a 

criança chega a diferenciar-se dos objetos. No período posterior ou pré operatório, o 

egocentrismo se manifestará na impossibilidade de diferenciar seus próprios 

pensamentos dos pensamentos das outras pessoas. O egocentrismo é 

caracterizado pela falta de diferenciação no pensamento e embora presente em 

todos os períodos do desenvolvimento, ele não é tal como no período anterior, o que 

explicita um avanço (PIAGET 1961, 1968, 1975, 1978, 1989; BIAGGIO 1981; 

WADSWORTH 1997; CANTELLI 2000; GARCIA 2010; MACRI 2010). 

Uma característica que podemos dizer faltosa (melhor dizendo em 

processo de construção) neste período é a reversibilidade, que permite que o 

raciocínio da criança retorne ao ponto de partida. Tanto no período sensório motor 

como no período pré-operatório, as crianças constroem os conceitos e o 

conhecimento por meio de suas ações sobre o meio ambiente. Todavia há 

determinados conceitos ou conhecimentos que não são construídos diretamente nos 

exemplos que a criança encontra no seu cotidiano. Desse modo a criança deve 

inventar (no sentido de construir) a reversibilidade, o que implica ser capaz de 

refazer mentalmente uma transformação, voltando ao ponto inicial (PIAGET 1961, 

1968, 1975, 1978, 1989; WADSWORTH 1997; COUTINHO, MOREIRA 1992; 

ALENCAR et al 2009). 

Em suma, como afirmam Alencar (et al 2009, p. 148)  

 

[...] a reversibilidade operatória permite que a criança desenvolva as noções 
de classificação, seriação, número, conservação e velocidade, o que pode 
ser observado quando realizam operações nas quais essas noções lhes são 



 

exigidas. De acordo com Piaget, esse tipo de operações forma sistemas e 
suas propriedades estruturais são definidas pelas características de 
conjunto. Assim, uma operação não existe de modo isolado, pois ela 
sempre faz parte de um sistema que a engloba e a torna possível. 

 

Já em relação ao raciocínio transformacional Wadsworth (1997, 

p.90) explica que a criança operacional concreta pode “[...] resolver problemas que 

envolvem transformações concretas e tem consciência, bem como compreensão, 

das relações entre os passos sucessivos”. 

Quanto à noção de classificação refere-se quando a criança é capaz 

de estabelecer relação entre a parte para o todo, o que implica, segundo alguns 

autores em “[...] saber separar coisas, pessoas e ideias em classes ou grupos, 

segundo algum critério [...] a classificação é uma experiência lógico-matemática 

realizada a partir de critérios lógicos previamente definidos” (ALENCAR et al 2009).  

Há também outros autores que corroboram com esses 

apontamentos e ainda afirmam que como pensamento da criança está “[...] muito 

centrado numa única dimensão dos objetos e é irreversível”, é comum que a criança 

acabe relacionando a palavra “papai” com homem e não especificamente a um único 

homem (COUTINHO, MOREIRA 1992, p. 110). 

A capacidade de conservação é outra característica que define o 

pensamento no estágio das operações concretas, pois agora o sujeito é capaz de 

“[...] operar logicamente sobre os problemas de conservação e de resolvê-los [...] 

descentrar, acompanhar transformações e de reverter operações por inversão e por 

reciprocidade” (WADSWORTH,1997,p.92).  Coutinho, Moreira (1992, p.107) 

enfatizam que “[...] na conservação a criança é capaz de compreender que 

alterações nas formas de objetos não resultam em alterações da quantidade, peso, 

volume, espaço e comprimento”. 

Outra conduta do sujeito já observável nesse período é a seriação 

que como assinalam alguns autores, corresponde à capacidade de ordenar 

elementos, segundo sua grandeza ou decrescente, tamanho, peso ou volume, na 

qual a reversibilidade se manifesta relaciona os objetos como “maior que” ou “menor 

que”, sendo essa conduta uma ação que pressupõe antecipação e a retroação. 

(WADSWORTH 1997; COUTINHO, MOREIRA 1992; ALENCAR et al 2009). 

Wadsworth (1997) explica que o pensamento da criança nesse 

período também é caracterizado pela centração. Nas palavras do autor 



 

 

As percepções dos fatos tendem a se centrar em um único ou a limitados 
aspectos perceptuais de um estímulo e não levam em conta todos os traços 
importantes do mesmo [...] O pensamento operacional concreto não é 
caracterizado pela centração. Ao contrário, ele se descentra. Descentração 
é uma das capacidades encontradas no pensamento concreto a qual 
permite soluções lógicas a problemas concretos 
(WADSWORTH,1997,p.90). 

 

É imprescindível salientar que as características apresentadas 

(egocentrismo, raciocínio transformacional, centração, reversibilidade, conservação, 

classificação e seriação) estão interligadas. A esse respeito Wadsworth (1997, p. 80) 

enfatiza que “no início, o pensamento pré-operatório é dominado pela presença ou 

ausência de cada um deles. À medida que o desenvolvimento cognitivo ocorre, 

estas características gradualmente se integram”. 

Na integração dessas combinações, a representação é força 

atuante. Wadsworth (1997) analisa que há distintos tipos de representação que 

favorecerão a integração dos elementos do sistema cognitivo: a imitação diferida, o 

jogo simbólico, o desenho, a imagem mental e a linguagem falada. Analisa o autor 

que os mesmos têm grande relevância no desenvolvimento.   

A imitação diferida se refere às tentativas da criança imitar as outras 

pessoas, objetos e eventos que estão distantes há algum tempo. A imitação é uma 

acomodação e é essencial ao desenvolvimento humano, pois evidencia que a 

criança “[...] desenvolveu a capacidade de representar mentalmente (recordar) o 

comportamento imitado” (WADSWORTH, 1997, p.66). 

Outro tipo de representação é o desenho que na infância, muitas 

vezes se inicia precocemente. No começo, os manuseios inseguros que a criança 

faz com o lápis, o pincel, etc., resultam nas chamadas garatujas. Entretanto, 

conforme a criança vai se desenvolvendo durante o período pré-operacional, suas 

noções de desenho se modificam e se ampliam. No que se refere às imagens 

mentais são representações internas que as crianças têm de objetos, de 

experiências que vivenciaram e significaram (PIAGET 1961, 1968, 1975, 1978, 

1989; PIAGET E INHELDER 1968; WADSWORTH 1997; BIRCHAL 2010; GARCIA 

2010; MACRI 2010).  

A linguagem falada também presente desde o início desse período é 

um aspecto muito relevante, pois a criança passa a se expressar por meio das 

palavras, das representações. Sua comunicação com os outros e com o mundo a 



 

sua volta é mais explícita, pois os sons que ela emite começam a representar 

objetos, seus desejos e vontades.  

A linguagem possibilita que a criança relate fatos que ocorreram no 

passado, assim como fale das atitudes que estão sendo executadas no momento, 

ou o que fará no futuro, socializando seus pensamentos e atitudes. Nesse contexto, 

“[...] com a aquisição da linguagem e dos signos verbais, a criança poderá evocar 

uma situação passada por meio de um significante qualquer e usar o jogo simbólico, 

no lugar do jogo de exercício” (BIRCHAL, 2010, p.75). 

O jogo simbólico surge representando essa nova estrutura de 

pensamento e se agrega ao jogo de exercício. Os jogos simbólicos têm como 

característica o valor analógico. Ou seja, aquilo que a criança assimilou como 

conteúdo nos jogos de exercício, ela repetirá agora nos jogos simbólicos, porém, de 

modo mais estruturado, mais elaborado, mais complexo, representativamente.  

Piaget (1975) orienta que os jogos simbólicos são simultaneamente 

sensório-motores e simbólicos, na medida em que o simbolismo se integra aos 

demais elementos. Nesse contexto, o autor salienta que  

 
[...] desligado do seu contexto, o esquema simbólico já é suficiente para 
garantir o primado da representação sobre a ação pura, o que permitirá ao 
jogo assimilar o mundo exterior ao eu, com meios infinitamente mais 
poderosos do que os do simples exercício. A partir do esquema simbólico, 
vemos assim desenhar-se a função que será a do jogo simbólico, em seu 
todo. (PIAGET, 1975,p.158). 

 

A respeito da importância dos jogos simbólicos, Macedo (1997, 

p.132) enfatiza que “[...] essas construções realizadas no contexto dos jogos 

simbólicos e as regularidades adquiridas nos jogos de exercício serão fontes das 

futuras operações mentais”. 

Além disso, ocorrem mudanças significativas na criança físicas, 

cognitivas, sociais, afetivas as quais propiciam que seus atos se modifiquem. Assim 

o que foi assimilado na estrutura anterior continua presente nas atitudes da criança, 

porém, agora compõe algo mais complexo que reúne as experiências da criança, o 

repertório de vivências mais diversificado e permite alterações significativas nas 

atitudes e nos processos cognitivos.  

É um período em que a criança desenvolve a capacidade de 

representar ou substituir situações, objetos, acontecimentos diversos, que por vezes, 

a criança vivenciou ou imaginou. A criança ao brincar de representar que está 



 

dormindo, tomando banho, escovando os dentes ou os cabelos, ela sente prazer em 

executar essas atividades.  

Tais atitudes por si só não são jogos, todavia, quando a criança as 

exercita simbolicamente, essas condutas são convertidas em jogos. Nesse sentido 

Piaget (1975, p.158) explica que  

 

[...] não é para aprender a lavar-se ou a dormir que a criança assim joga. O 
que ela procura é, simplesmente, utilizar com liberdade os seus poderes 
individuais, reproduzir as suas ações pelo prazer de oferecê-las em 
espetáculo, a si próprio e aos outros, em suma, exibir o seu eu e assimilar-
lhe, sem limites, o que ordinariamente é tanto acomodação à realidade 
como conquista assimiladora. 

 

Nessa fase do desenvolvimento humano está presente a 

assimilação deformante, pois “[...] o símbolo implica a representação de um objeto 

ausente [...] o vínculo entre o significante e o significado permanece inteiramente 

subjetivo” (PIAGET, 1975, p.146).  

Neste momento do desenvolvimento, predomina na criança a 

representação simbólica das situações que vivenciou por meio do faz de conta. 

Usando sua imaginação, a criança cria, inventa, imagina diversas transformações 

para os objetos. Ou seja, é apresentado para a criança um determinado objeto, e 

para essa criança, há tanto de real nesse objeto, como há também um outro objeto 

que é o imaginário, e entre esses dois objetos, ela faz uma comparação e a junção 

disso, resulta em uma assimilação deformante do objeto real (PIAGET 1961, 1968, 

1975, 1978, 1989; MACEDO 1997; WADSWORTH 1997).  

Esse real refere-se tanto à realidade física, como a social, pois a 

criança atribui determinados significados às suas atitudes quando ela joga. Em 

diversas atitudes que a criança executa cotidianamente tais como a fantasia, o faz 

de conta, o mito, aquilo que ela inventa que ela cria, por vezes pode ser a repetição 

daquilo que a fascina ou que ela escutou diversas vezes, sendo esses atos, 

expressões da assimilação deformante. 

Durante as brincadeiras cotidianas, é comum que a criança repita 

por analogia aquilo que muitas vezes outras pessoas fizeram com ela ou situações 

que ela viu outras pessoas fazendo. Por exemplo, quando a criança brinca com a 

boneca, o que sua mãe fez com ela nos primeiros anos de vida, como trocar as 

fraldas, dar mamadeira, “nanar”, dar a chupeta, dar banho, alimentar com papinhas, 



 

enfim, a criança acaba repetindo aquilo que vivenciou em seu próprio corpo ou 

observou nas interações das quais participou.  

Em diferentes contextos, tais como o cotidiano familiar, convívio 

social ou espaços educacionais, são diversas as situações nas quais as crianças 

repetem por meio de suas brincadeiras o que veem na televisão ou que veem o pai 

fazendo, como jogar futebol, por exemplo. Assim a criança corre com a bola, chuta, 

imita as outras pessoas, inventa novos movimentos, levanta as mãos, dá risada, 

com o intuito sempre de se divertir. Nesse contexto, por meio do jogo simbólico, um 

mesmo objeto vira diversos brinquedos por meio da fantasia e do faz de conta.  

Nesse contexto de análise, Macri (2010) salienta que Piaget, com 

base em suas observações e estudos sobre o desenvolvimento infantil e dando 

ênfase às distintas estruturas dos símbolos que a criança concebe como 

instrumentos da assimilação lúdica, explicou a transposição do real no jogo 

simbólico. 

Como afirma Piaget (1975) a simples transposição daquilo que é 

real, no plano inferior para o plano superior, da invenção é o que a criança faz de 

seres imaginários que não tem modelo atributivo.  

Isso ocorre porque como Piaget (1975) argumenta, tais combinações 

estão no apogeu das construções simbólicas, de modo que se fundem as séries 

paralelas de imitação e assimilação. Nessas combinações simbólicas, aquilo que a 

criança reproduz e prolonga o real, é o símbolo imaginativo, ou seja, um meio de 

expressão e ampliação. Todavia, nunca um fim em si mesmo (MACRI, 2010).Desse 

modo, Piaget (1975) enfatiza a importância desses jogos ao longo do 

desenvolvimento humano, tendo em vista que  

 

[...] os personagens fictícios que o jogo permite à criança dar-se por seus 
companheiros só adquirem existência na medida em que servem de 
ouvintes benévolos ou de espelhos para o eu. A sua invenção supre aquilo 
que no adulto será o pensamento interior em suas formas residuais 
egocêntricas (divagação), assim como o monólogo dos sujeitos dessa idade 
equivale ao que, mais tarde, será a linguagem interior (PIAGET, 1975, 
p.170). 

 

 
Macri (2010) ainda salienta que por meio do jogo simbólico, a 

criança realiza as combinações compensatórias nas quais a assimilação daquilo que 

é real ocorre por meio da ficção simbólica, sendo perceptível quando a criança 



 

inventa possibilidades imaginárias para acatar uma norma ou regra social. Assim, 

segundo a autora, a criança cria estórias que a auxiliam a encarar o real, de modo 

que o personagem agirá de “maneira correta” e posteriormente, ela agirá 

corretamente também. 

Exemplifico destacando uma das observações de Piaget (1975, 

p.172) “[...] J., aos 2;1(7), teve medo de sentar-se numa nova cadeira, à mesa. 

Depois do almoço, coloca suas bonecas em posições incômodas e diz: “ Não é 

nada. Tudo irá bem”  etc., repetindo o que a ela própria fora dito”. 

Marcando as formas extremas do simbolismo lúdico, estão as 

combinações simbólicas antecipatórias. As condutas da criança evidenciam que ela 

aceita a ordem ou conselho dados por um adulto, porém, antecipa simbolicamente 

as consequências se desobedecer (PIAGET 1975; MACRI 2010). 

A partir dessa fase Piaget (1975, p.175) salienta que os jogos 

simbólicos começam a declinar, não em número e nem em intensidade afetiva; 

todavia “[...] ao aproximar-se ainda mais do real, o símbolo acaba perdendo sua 

deformação lúdica para se avizinhar de uma simples representação imitativa da 

realidade”. 

Nesta fase do jogo simbólico, Piaget elenca três características: a 

primeira delas é a ordem relativa das construções lúdicas, a segunda é a 

preocupação de verossimilhança e a imitação exata do real e a terceira 

característica é o início do simbolismo coletivo. 

Ao argumentar sobre a primeira característica que corresponde à 

ordem relativa das construções lúdicas, Piaget (1975) discorre que não é fácil avaliar 

a sequência e ordem na atividade lúdica livre, tendo em vista que nesta fase, a 

criança passa a realizar combinações simbólicas com ordem e coerência relativas à 

continuidade de idéias.  

A segunda característica nesta fase do jogo simbólico, como 

argumenta Piaget (1975), é a preocupação de verossimilhança e de imitação exata 

do real, de modo que as condutas da criança demonstram cada vez mais que a 

assimilação simbólica passa a ser cada vez menos deformante (PIAGET 1975; 

MACEDO 1994, 1997; MACRI2010). Por sua vez por meio da reprodução imitativa o 

símbolo lúdico se aproxima cada vez mais do real.  

A terceira característica como assinala Macri (2010) é o início do 

simbolismo coletivo. É quando a criança faz distinção e ajustamentos de papéis. Isso 



 

é explicado por Piaget (1975, p.178) que a princípio, “[...] o jogo não é mais 

socializado que a linguagem entre as crianças”, o que acaba resultando em 

“monólogos coletivos”, de modo que as crianças brincam juntas, porém, não em 

conjunto.   

Tratando do evidente declínio do simbolismo, Piaget (1961, 1975, 

1978, 1989); Macedo (1997); Wadsworth (1997); Garcia (2010); Macri (2010) 

analisam que isso ocorre porque a medida que as construções simbólicas ficam 

cada vez menos deformantes e próximas de sua forma real, o jogo egocêntrico dá 

lugar ao jogo cooperativo e iniciam-se às regras. 

Assim em uma situação de jogo, “[...] é perfeitamente aceitável para 

crianças desta faixa etária que haja vários ganhadores, sem a obrigatoriedade de 

uma hierarquia consensual” (GARCIA, 2010.p.55). 

Ao discorrer sobre a importância de todo esse processo que o 

sujeito vivencia no seu desenvolvimento para o âmbito educacional, Macedo (1997, 

p.132) explica que do ponto de vista funcional, quando a criança está “[...] 

assimilando o mundo como pode ou deseja, criando analogias, fazendo invenções, 

mitificando - torna-se produtora de linguagens, criadora de convenções”.  

Tudo isso permite, de acordo com o autor, que a criança tenha maior 

aceitação às diversas regras de funcionamento que são impostas por sua família, 

pela escola, enfim, pela sociedade nos distintos contextos que a criança vivencia. Já 

do ponto de vista estrutural 

 

[...] os jogos simbólicos têm, igualmente, uma importância capital para a 
produção do conhecimento na escola. O sentido e a necessidade de teoria 
(do esforço humano de explicar as coisas, de dar respostas, ainda que 
provisórias, às perguntas que nos faz o jogo da vida) formulam-se e 
ganham contexto nos jogos simbólicos. Em outras palavras, as fantasias, as 
mitificações, os modos deformantes de pensar ou inventar a realidade são 
uma espécie de prelúdio para as futuras teorizações das crianças na escola 
primária e mesmo dos futuros cientistas (MACEDO,1997, p.133). 
 

 

Tendo em vista que o desenvolvimento humano é algo construído 

continuamente, pois as estruturas cognitivas se modificam conforme o sujeito faz 

novas assimilações e acomodações, é perceptível que de maneira mais complexa, 

nos jogos simbólicos, estão presentes muitas ações que o sujeito executa nos jogos 

de exercício.  



 

Em suma, os jogos ou representações simbólicas auxiliam a criança 

a aprender distintas maneiras de expressar aquilo que vê, vivencia ou aquilo que ela 

imagina que poderia ser. Desse modo, o jogo que anteriormente era representado, 

improvisado e/ou imitado, passa agora ser discutido e preparado antecipadamente 

(PIAGET 1961;1989;1975; MACEDO 1994,1997; MACEDO, PETTY, PASSOS 2000; 

BIRCHAL 2010; GARCIA 2010).  

 
1.1.3 Jogo de Construção 
 

No período pré-operatório, ao observar as condutas lúdicas das 

crianças no em torno do jogo simbólico, são perceptíveis as construções que ela faz 

com distintos materiais que estão ao seu redor. Piaget e Inhelder explicam que 

(1968, p.57) os jogos de construção se desenvolvem a partir do jogo simbólico, 

sendo que ainda no princípio estão impregnados “[...] de simbolismo lúdico, mas que 

tendem, com o passar do tempo, a construir verdadeiras adaptações (construções 

mecânicas, etc) ou soluções de problemas e criações inteligentes”. 

Nesse sentido, por meio da representação simbólica, da imitação, da 

fantasia, a criança cria, inventa, imagina “[...] pois neste período, há um interesse 

particular pelo brinquedo de construção, no qual a caixa de bloquinhos de madeira, 

pedras, areia, plantas e terra são elementos indispensáveis para esse tipo de 

brinquedo” (REIS;TRINDADE, 2001,p.13). 

Neste contexto, é comum que as crianças de ambos os sexos, 

utilizem no jogo simbólico e no jogo de construção os mesmos materiais. As autoras 

explicam que  

 

muitos meninos, misturando água à areia para levantar um castelo estão 
empenhados em um brinquedo de construção. A menina que por sua vez 
faz bolinhos de areia e oferece aos seus amigos para “provarem”, está 
representando o papel da mãe. Os brinquedos de construção são 
acompanhados muitas vezes pelo entusiasmo da competição, ou seja, o 
meu é “mais bonito”, “mais alto”, “maior”,etc. (REIS;TRINDADE, 2001,p.13-
14). 

 
 

Atualmente também é comum que no cotidiano infantil as crianças 

brinquem com os outros jogos de construção que são comercializados. Exemplos 

disso são os jogos de construção de blocos lógicos, os quais possibilitam que as 

crianças façam diferentes produções utilizando sua imaginação, criatividade. 



 

Muitas vezes a criança por meio desses blocos lógicos ou com 

outros materiais como areia misturada com água, sucatas, materiais recicláveis, 

terra misturada com água, argila, massinhas de modelar, etc., as crianças aprendam 

e construam seus brinquedos. Transformam esses materiais, por vezes, em 

representações de animais, objetos, pessoas. 

 Outras vezes, modificam tais materiais conforme sua imaginação e 

criatividade. Objetos diversos que ganham formatos e tamanhos distintos, que vão 

se modificando, se aperfeiçoando. É uma fase muito importante para o 

desenvolvimento humano, tendo em vista que propicia que a criança crie diversos 

brinquedos e jogo de encaixe. 

Os jogos de construção propiciam que o sujeito se desenvolva em 

diversos aspectos: físico, cognitivo, afetivo, social. Isso por que “[...] eles ajudam a 

desenvolver a confiança, a autonomia e a iniciativa” (REIS; TRINDADE, 2001, p.18). 

Assim, os jogos de construção são essenciais no desenvolvimento humano, pois ao 

brincar, a criança constrói o conhecimento. 

 
 

1.1.4 Jogos de Regras 
 
 

O desenvolvimento humano é algo contínuo, pois as mudanças que 

acontecem em cada novo estágio, vão se solidificando, se estruturando, se tornando 

cada vez mais complexas, sem rupturas. Como enfatiza Piaget (1989,p.11) “[...] o 

desenvolvimento, portanto, é uma equilibração progressiva, uma passagem contínua 

de um estado de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio superior. Assim, do 

ponto de vista da inteligência, é fácil se opor a instabilidade e incoerência relativas 

às ideias infantis à sistematização de raciocínio adulto”. 

Nesse contexto, os jogos de regras contêm características de jogos 

que foram herdadas das estruturas anteriores, ou seja, dos jogos de exercícios e 

dos jogos simbólicos. Assim, os jogos de regras têm o “como” que são a base dos 

jogos de exercícios, assim como tem o “por que” que são a base dos jogos 

simbólicos (PIAGET 1975,1989, 1994). 

Os jogos de regras podem ter origem em jogos de exercício 

sensório-motores, os quais se tornaram coletivos. Ou em jogos simbólicos que 

passaram a ser coletivos, mas que com o passar do tempo, foram se modificando e 



 

desaparecendo seu conteúdo simbólico (PIAGET 1989, 1975,1994; PIAGET e 

INHELDER 1968; MACEDO 1997; WADWORTH 1997). 

O jogo de regras, que vem na sequência do jogo simbólico só se 

constitui no decorrer do 

 

[...] período III (dos sete aos onze anos). [...] se no adulto se conservam 
apenas alguns resíduos dos jogos de exercício simples (por exemplo, 
brincar com seu aparelho de rádio) e dos jogos simbólicos (por exemplo, 
contar uma estória), o jogo de regras subsiste e desenvolve-se mesmo 
durante toda a vida (esportes, xadrez, jogos de cartas etc). A razão dessa 
dupla situação, aparecimento tardio e sobrevivência além da infância, é 
muito simples: o jogo de regras é atividade lúdica do ser socializado. Com 
efeito, tal como o símbolo substitui o exercício simples logo que surge o 
pensamento, do mesmo modo a regra substitui o símbolo e enquadra o 
exercício quando certas relações sociais se constituem 
(PIAGET,1975,p.182-183). 
 

 

Desse modo, na concepção piagetiana entre os 7 e os 11 anos de 

idade estão presentes no desenvolvimento humano as operações concretas, que 

correspondem a um período no qual os processos mentais do sujeito vão se 

tornando lógicos, denominadas por Piaget (1975,1989); Piaget e Inhelder (1968)  

como operações lógicas.  

Neste período do desenvolvimento humano, o sujeito desenvolve os 

processos de pensamento lógico, definidos como operação, os quais podem ser 

aplicados a problemas reais, ou seja, situações concretas que o sujeito vivencia no 

cotidiano. De modo que a criança “[...] não apresenta dificuldades de solução de 

problemas de conservação e apresenta argumentos corretos para suas respostas” 

(WADSWORTH, 1997, p.103). O que é um dos grandes diferenciais entre a criança 

do período das operações concretas e a criança do período pré-operacional. 

Isso ocorre ao longo da vida do sujeito, pois o “[...] desenvolvimento 

mental é uma construção contínua” (PIAGET,1989,p.12). Nesse processo, a cada 

novo estágio há distintas características que o diferem dos estágios anteriores. 

Assim, “[...] o essencial dessas construções sucessivas permanece no decorrer dos 

estágios ulteriores, como subestruturas, sobre as quais se edificam as novas 

características” (PIAGET,1989,p.13). 

Partindo do pressuposto que há algumas características que são 

típicas dessa faixa etária (7 e os 11 anos), saliento que o pensamento da criança 

nessa faixa etária propicia a resolução de problemas de conservação, pois a mesma 



 

agora tem o pensamento menos egocêntrico. Nesse sentido, a criança constrói a 

compreensão de que as outras pessoas podem chegar a conclusões distintas das 

suas, e desse modo, é imprescindível que ela esteja preparada para analisar a 

situação, verificar suas conclusões, seus pensamentos. 

Autores como Piaget (1989), Piaget e Inhelder (1968), Wadsworth 

(1997) explicam que a criança deixa de ser egocêntrica com a ampliação da sua 

interação social com outras pessoas, especialmente colegas da sua idade. Pois ao 

se relacionar com outras pessoas, especialmente ao trocar experiências e ideias 

com seus colegas, é comum que haja divergências em suas concepções, de modo 

que a criança vivencia diferentes conceitos, os quais a obrigam a refletir sobre as 

questões e os pontos nos quais discorda dos seus colegas. 

É perceptível o início de uma análise da situação a qual a criança 

está vivenciando, pois antes a criança demonstrava atitudes impulsivas, baseadas 

em suas crenças imediatas e um evidente egocentrismo intelectual. Todavia, a 

criança a partir dos sete anos, tem uma conduta social, pois “[...] pensa antes de 

agir, começando, assim, a conquista deste difícil processo que é a reflexão [...] trata-

se do início da construção lógica, que constitui, precisamente, o sistema de relações 

que permite a coordenação dos pontos de vista entre si” (PIAGET, 1989, p. 44). 

Wadsworth (1997, p.106) corrobora com Piaget ao afirmar que “[...] a 

interação social envolve diálogo e debate de ideias e, por sua natureza, constitui 

uma importante fonte de desequilíbrio. Ver algo do ponto de vista do outro, 

questionar o seu próprio pensamento e buscar validação são essencialmente atos 

de acomodação”. 

Outro fator presente neste período e menos egocêntrica é a 

linguagem, pois os monólogos coletivos estão praticamente ausentes. Desse modo, 

as crianças trocam informações, tem diálogos com a intenção de serem ouvidas e 

de obter respostas, com o intuito de aprender com os outros e com os diversos 

eventos do cotidiano. 

A criança está cada vez mais social e menos egocêntrica ao se 

relacionar com as outras pessoas, ao se expressar e sua linguagem é utilizada com 

o intuito de se comunicar, sendo socialmente verdadeira. Seus pensamentos têm 

mais qualidades, afinal ela possui agora um vocabulário mais amplo, complexo, 

sofisticado (PIAGET 1975; MACEDO  1994, 1997; WADSWORTH 1997). 



 

É perceptível que a criança nesse período descentra suas 

percepções ou faz “[...] uso de todas as características perceptuais relevantes, é 

uma das capacidades do pensamento concreto que permite soluções lógicas aos 

problemas concretos” (WADSWORTH, 1997, p.106). 

A criança também pode acompanhar as diversas transformações 

que ocorrem. Nesse contexto, a criança pode solucionar problemas que envolvem 

transformações concretas. Além disso, ela tem consciência e compreende as 

diferentes relações entre os passos sucessivos, de modo que seu raciocínio 

transformacional está cada vez mais evidente e perceptível na avaliação de seus 

sentimentos. Isto é, a criança nesse período é capaz de compreender 

transformações que acontecem nos estados afetivos das outras pessoas, tais como 

a alegria, tristeza.  

A reversibilidade está intensamente presente no pensamento 

operatório concreto, de modo que facilmente inverte posições de objetos para que 

fiquem nos locais corretos, realizando desse modo operações inversas, que constitui 

uma das formas básicas de reversibilidade. O outro tipo de reversibilidade é a 

reciprocidade ou compensação. Piaget e Inhelder (1968) explicam que 

 

As operações consistem, assim, em transformações reversíveis, podendo 
essa reversibilidade consistir em inversões (A-A=0) ou em reciprocidade (A 
corresponde a B e reciprocamente). Ora, uma transformação reversível não 
modifica tudo ao mesmo tempo, pois, do contrário, seria sem retorno. Uma 
transformação operatória, portanto, é sempre relativa a uma invariante, e 
essa invariante de um sistema de transformações constitui o que 
denominamos até aqui noção ou esquema de conservação (PIAGET e 
INHELDER, 1968,p.89). 

 

Quando no seu cotidiano surgem conflitos entre a percepção e o 

raciocínio, a criança recorre ao seu raciocínio para analisar e julgar a situação. 

Todavia, mesmo com tantos avanços evidentes em relação ao período pré-

operatório, é imprescindível salientar que a criança nesse estágio “[...] não alcança o 

nível mais elevado do uso das operações concretas” (WADSWORTH, 1997, p.104). 

Isso por que como o autor explica  

 

[...] Na sua maioria, as crianças deste estágio não podem ainda aplicar a 
lógica a problemas hipotéticos, puramente verbais ou abstratos. E também 
não podem raciocinar corretamente sobre problemas concretos que 
envolvam muitas variáveis. De um modo geral, diante de um problema 
puramente verbal, elas são incapazes de resolvê-los corretamente. Mas 
diante do mesmo problema apresentado de modo concreto, elas podem 



 

aplicar as operações lógicas e resolvê-lo, desde que o problema não 
envolva uma multiplicidade de variáveis. Portanto, o nível operacional 
concreto pode ser entendido como um período de transição entre o 
pensamento pré-lógico (pré-operacional) e a capacidade de pensamento 
totalmente lógico, própria das crianças mais velhas que atingiram as 
operações formais. (WADSWORTH,1997,p.104) 
 
 

Em obras como Piaget e Inhelder (1968); Piaget (1978); Wadsworth 

(1997) é afirmado que a criança nesse período atinge um nível de atividade 

intelectual superior à criança pré-operacional, em todos os aspectos, pois há o 

surgimento de esquemas para as operações lógicas de seriação e de classificação, 

que propiciam o aperfeiçoamento dos conceitos que a criança tem de causalidade, 

de espaço, de tempo e de velocidade.  

Wadsworth (1997, p.109) a esse respeito salienta que “a seriação 

consiste na capacidade de organizar mentalmente um conjunto de elementos em 

ordem crescente ou descrente de tamanho, peso ou volume”. Essa característica se 

desenvolve ao longo dos níveis pré-operacional e operacional concreto e se refere 

segundo o autor “[...] a capacidade de para seriar cumprimento” (WADSWORTH, 

1997, p.109).  

Piaget e Inhelder (1968) concluíram que o conceito de número que 

as crianças têm é resultado das operações lógicas de seriação e de inclusão. Ou 

seja, os conceitos de número contêm tanto a noção de ordem, isto é, de seriação 

como de inclusão, ou seja, de pertencimento a um determinado grupo. 

Todavia, os autores advertem que “[...] não se poderá, naturalmente, 

falar em números operatórios enquanto não se houver constituído uma conservação 

dos conjuntos numéricos independente dos arranjos espaciais” (PIAGET e 

INHELDER, 1968, p.96). 

No que se refere ao espaço, há nas estruturas operatórias um 

conjunto de estruturas, as quais segundo Piaget e Inhelder (1968, p.97-98) “[...] se 

baseiam em objetos contínuos e fundam-se nas vizinhanças e separações. Ora, 

essas operações, a que podemos chamar ‘infralógicas’ [...] constroem-se 

paralelamente às operações lógico aritméticas e sincronicamente com elas, 

sobretudo no que respeita às operações espaciais”.  

Ao discorrer sobre outras características desse período, tais como o 

tempo e a velocidade, Piaget e Inhelder (1968) explicam que para a criança, a noção 

de velocidade somente é perceptível na sua forma métrica a partir dos seus 10 ou 



 

11 anos de idade, pois após essa idade a criança consegue estabelecer relação 

entre as durações e os espaços percorridos. 

Em relação ao requisito tempo, há três espécies de operações que 

são em primeiro lugar, uma seriação dos acontecimentos constitutiva da ordem de 

sucessão temporal. Em segundo um encaixe dos intervalos entre os acontecimentos 

pontuais, fonte de duração. Enquanto o terceiro se refere há uma métrica temporal, 

isomorfa à métrica espacial (PIAGET e INHELDER 1968; WADSWORTH 1997).  

Todos esses apontamentos que saliento é por que essas mudanças 

que ocorrem ao longo do desenvolvimento cognitivo são imprescindíveis para o jogo 

de regras, nas construções que o sujeito fará no decorrer do jogo. Nos distintos 

jogos de regras é essencial que além da compreensão das regras, o sujeito saiba 

ordenar, classificar, seriar, esperar a sua vez, analisar as jogadas do seu adversário, 

descentrar de suas percepções, perceber e acompanhar as diversas transformações 

que ocorrem durante o jogo e raciocinar sobre, utilizando em diferentes momentos 

seus conceitos mais amplos sobre tempo, espaço, velocidade, causalidade, sendo 

tais condutas indispensáveis em um jogo de regras.  

Tais mudanças que foram expostas e que são vivenciadas pelo 

sujeito são perceptíveis nas suas atitudes durante o jogo de regras. No geral a 

criança nesse período é capaz de solucionar a maioria dos problemas cognitivos, 

tais como os problemas de conservação. Toma decisões cognitivas e lógicas em 

oposição às decisões perceptuais. Descentra suas percepções e acompanha as 

transformações, alcançando a reversibilidade das operações mentais (PIAGET 

1975, 1978,1989; PIAGET e INHELDER 1968; BIAGGIO 1981; WADSWORTH 1997; 

MACEDO 1997,2000; TORRES 2001; BIRCHAL 2010; GARCIA 2010;). 

Esses autores também explicam que a criança no período sensório-

motor não tem noção do conceito de regras. No período posterior o pré-operacional, 

as crianças veem as regras como fixas, algo permanente e exigem dos outros uma 

adesão rigorosa às regras. Quando participam de jogos simbólicos, as crianças têm 

o intuito de jogar para se divertir, sem preocupação em atender a uma regra. 

Entretanto por volta dos sete ou oito anos, a criança começa a compreender a 

importância das regras para um jogo, de modo que as regras deixam de ser vistas 

como imutáveis e absolutas.  

Normalmente isso ocorre porque a criança desenvolve a noção de 

que as regras do jogo podem ser mudadas desde que todos os participantes do jogo 



 

concordem. Enquanto começam a aprender e a se adaptar as regras do jogo, por 

meio do ato social, as crianças passam a elaborar estratégias para vencer o jogo. É 

nesse período que a cooperação no sentido social começa a se manifestar. A 

criança então, se mostra competitiva, pois tem o intuito de vencer o jogo (PIAGET 

1989,1975; PIAGET e INHELDER 1968; WADSWORTH 1997). 

Ao definir o jogo de regras Piaget (1975) enfatiza que  

 

[...] 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 que 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 [...], quer em jogos de 
exercícios sensório-motores que se tornaram coletivos [...], quer, enfim, em 
jogos simbólicos (PIAGET,1975,p.184-185). 
 
 

Piaget (1994) em sua vasta obra explica que há quatro estágios 

sucessivos do ponto de vista prático das regras: o primeiro denominado pelo autor 

como motor ou individual, o segundo estágio denominado como egocêntrico, o 

terceiro estágio chamado cooperação nascente e o quarto tipo intitulado estágio da 

codificação das regras.  

Vejamos os argumentos do autor acerca disso, iniciando pela sua 

definição do que é o primeiro estágio 

 

[...] puramente motor e individual, no decorrer do qual a criança manipula (o 
objeto) em função de seus próprios desejos e de seus hábitos motores. 
Estabelece, nessa ocasião, esquemas mais ou menos ritualizados, mas 
permanecendo o jogo individual, ainda não se pode falar senão de regras 
motoras e não de regras propriamente coletivas (PIAGET, 1994, p. 33). 
 
 

Sobre a presença das regras neste estágio, Piaget (1994, p.39) frisa 

que “[...] antes do jogo comum, não poderiam haver regras propriamente ditas: 

nesse estágio, já existem regularidades e esquemas ritualizados, mas tais rituais, 

sendo obra do próprio indivíduo, não podem provocar uma submissão a algo 

superior ao eu, submissão que caracteriza o aparecimento de toda regra”. 

Todavia em relação ao segundo estágio que é chamado como 

egocêntrico, o autor assinala que é um estágio que 

 
[...] se inicia no momento em que a criança recebe do exterior de regras 
codificadas [...] mesmo imitando esses exemplos, a criança joga, seja 
sozinha sem se preocupar em encontrar parceiros, seja com os outros, mas 



 

sem preocupar vencê-los e nem, por conseqüência, uniformizar as 
diferentes maneiras de jogar. Em outros termos a criança desse estágio, 
mesmo quando juntas, jogam ainda cada uma para si (todas podem ganhar 
ao mesmo tempo) e sem cuidar da codificação das regras. É esse duplo 
caráter de imitação dos outros e de utilização individual dos exemplos 
recebidos que designaremos pelo nome de egocentrismo (PIAGET, 1994, p. 
33). 

 

Nesse contexto, Piaget (1994) evidencia uma observação uma 

criança de três anos  

 

Jaqueline olha curiosamente as bolinhas que tem nas mãos (ela as vê pela 
primeira vez), depois deixa-as cair sobre o tapete. Em seguida, coloca-as 
sobre uma poltrona, numa concavidade. “Que são, animais?” – Não, é claro. 
– São bolas? – Sim.” Ela as repõe no tapete, depois as recolhe e as deixa 
cair uma a uma de uma certa altura. Senta sobre o tapete, afastando as 
pernas e lançando as bolinhas diante dela a alguns centímetros. Reúne-as, 
em seguida, para recolocá-las na poltrona e na mesma concavidade 
anterior ( a poltrona é semeada de botões fazendo declividade no 
estofamento). Depois, recolhe-as todas e as deixa cair, primeiro, de uma 
vez, depois em outros buracos. Logo após, amontoa-as em forma de 
pirâmide. “Que são bolinhas? – O que é que você acha? - ...” Ela as 
deposita no chão, depois as recoloca na poltrona, nas mesmas cavidades. – 
Vamos, então, à sacada: ela deixa cair as bolinhas do alto, para fazê-las 
saltar. Nos dias seguintes, Jacqueline põe de novo as bolinhas sobre as 
poltronas e cadeiras ou em sua panelinha para fazer o almoço. Ou então 
repete os comportamentos descritos anteriormente (PIAGET, 1994,p.35). 

 

Piaget (1994) explica que neste período é imprescindível que três 

pontos sejam evidenciados: a falta de sequência e de direção na sucessão de 

comportamentos que é evidente por meio das condutas da criança, segundo são as 

constantes regularidades perceptíveis nas ações do sujeito e terceiro é o presente 

simbolismo, tão típico deste estágio. 

Assim, o primeiro deles, ou seja, a falta de sequência e de direção 

na sucessão de comportamentos do sujeito é demonstrada pelo autor como a  

 

[...] procura antes de mais nada compreender a natureza das bolinhas e 
acomodar seus esquemas motores a essa realidade, nova para ela. Além 
disso, tenta sucessivamente todas as experiências: atirar as bolinhas, 
amontoá-las, reuni-las em forma de pirâmide, de ninho, fazê-la cair, saltar 
etc.[...] brinca de comidinha [...] no dia em que o interesse está nas 
classificações e nos arranjos, as bolinhas são amontoadas nas 
concavidades da poltrona etc. [...] no brinquedo, não há portanto, regras 
(PIAGET, 1994,p. 36). 

 

Em segundo lugar, como enfatiza Piaget (1994) é perceptível que 

haja algumas regularidades nas condutas da criança.  



 

 

[...] É surpreendente, de fato, constatar como os comportamentos 
particulares, utilizados sucessivamente pela criança, se esquematizam ou 
mesmo se ritualizam. O gesto de juntar as bolinhas numa cavidade da 
poltrona é, de início, apenas uma simples tentativa, mas logo se torna um 
esquema motor ligado à percepção das bolinhas. No fim de alguns dias, é 
um simples rito, observado ainda com interesse, mas sem nenhum novo 
esforço de adaptação (PIAGET, 1994,p.36). 

 

Todavia, as condutas da criança evidenciam algo típico dessa idade. 

Como assinala Piaget (1994, p.36) “[...] em terceiro lugar, é importante notar o 

simbolismo que se insere imediatamente nos esquemas motores da criança. 

Seguramente, esses símbolos são jogados mais que pensados, mas implicam uma 

participação da imaginação: as bolinhas são alimentos para cozinhar, ovos em 

ninho, etc.” 

Piaget (1994,p.36-37) ao analisar as regras no jogo infantil pondera 

que elas são originárias “[...] tanto dos rituais análogos àqueles que acabamos de 

observar, como de um simbolismo que se tornou coletivo [...] no que se refere à 

regra motora ou ritual, ela comporta seguramente algo em comum com a regra: é a 

consciência da regularidade”. 

Sobre as características desse estágio, Piaget (1994) após diversas 

observações enfatiza que a criança joga “por si”, sendo evidente que seu interesse 

não é submeter-se a regras do jogo, concorrer com seus adversários. Seus objetivos 

são duplos e é essa conduta mista que define o egocentrismo 

 

[...] de um lado, a criança sente em alto grau a necessidade de jogar como 
os outros, e principalmente como os maiores, isto é, de fazer parte da 
confraria tão respeitável daqueles que sabem corretamente jogar bolinhas. 
Mas, por outro lado, a criança, logo convencida de que seu jogo ‘está de 
acordo’ [...] só visa utilizar para si própria suas aquisições: seu prazer ainda 
consiste, simplesmente, em desenvolver sua habilidade e conseguir acertar 
(PIAGET,1994, p.43).   

 

Evidenciando a compreensão da regra pela criança o autor ressalta 

que esse estágio surge por volta dos sete ou oito anos e é chamado de estágio da 

cooperação nascente, sendo enfatizado pelo autor nas seguintes palavras 

 

[...] cada jogador procura, doravante, vencer seus vizinhos, donde o 
aparecimento da necessidade de controle mútuo e da unificação das regras. 
Somente, se os participantes chegam, em sua maioria, a se entenderem 
durante uma única e mesma partida, ainda reina uma variação considerável 
no que se refere às regras gerais do jogo. Em outras palavras, meninos e 



 

uma mesma classe escolar, de oito ou nove anos, que, apesar de jogarem 
sem cessar uns com os outros, dão, quando interrogados separadamente, 
informações muito diferentes e quase sempre inteiramente contraditórias 
sobre as regras do jogo (PIAGET, 1994, p. 33). 

 

Por volta dos sete, oito anos, o sujeito desenvolve a necessidade de 

compreender o domínio mútuo do jogo. Desse modo, é perceptível que a criança se 

esforce para vencer, visando lutar juntamente com seus parceiros, observando as 

regras comuns do jogo, passando o jogo nesse sentido a ser social.  

Dentre as diversas mudanças significativas ocorre a modificação 

intelectual pois a “[...] a criança a partir de sete ou de oito anos, pensa antes de agir, 

começando, assim, a conquista deste processo difícil que é a reflexão [...] uma 

conduta social de discussão interiorizada” (PIAGET,1989,p.44).  

Neste contexto, a criança começa a pensar antes de agir nas 

diferentes ações do cotidiano e tal conduta é essencial durante o jogo de regras, 

tendo em vista que é toda ação executada durante o jogo e tem consequências. 

Enquanto jogo, o sujeito deve estar atento, refletindo sobre as distintas 

possibilidades e possíveis consequências de seus atos.   

A principal diferença entre o terceiro e quarto estágio é que no 

terceiro estágio a criança ainda não domina todas as especificidades das regras do 

jogo. Porém, asseguram-se de conhecer ao menos parte das regras admitidas 

durante a mesma partida “[...] e se controlam uns aos outros, de modo a manter a 

igualdade frente a uma lei única” (PIAGET,1989,p.44).  

Outra característica muito importante deste estágio e que evidencia 

progresso humano, é a concepção que o sujeito agora tem sobre “ganhar”. Assinala 

Piaget (1989,p.44) que “[...] o termo ‘ganhar’ assume um sentido coletivo: é ser bem 

sucedido depois de uma competição com regras [...] o reconhecimento da vitória de 

um jogador sobre os outros, assim como o direito de ganhar as bolas de gude como 

recompensa, supõem discussões, bem orientadas e definidas”. 

Em outra obra Piaget (1994) enfatiza isso, ao dizer que os jogadores 

[...] procuram logo conhecer as minúcias, em virtude de seu crescente interesse pelo 

jogo em comum, mas, quando se interrogam interesse diferentes meninos de uma 

mesma classe escolar, as divergências são bastante consideráveis entre as 

informações obtidas [...] fazem uma espécie de jogo simplificado 

(PIAGET,1994,p.44). 



 

As condutas dos sujeitos evidenciam que o principal interesse da 

criança não é mais psicomotor, mas sim, social. Vejamos alguns exemplos de 

condutas que exemplificam este estágio: 

 

Ben (dez anos) e Nus (onze anos, atrasado um ano do ponto de vista 
escolar) estão ambos no quarto ano primário e jogam muito bolinhas. 
Concordam que o quadrado é necessário. Nus declara que sempre  se 
colocam quatro bolinhas no quadrado, ou nos quatro ângulos, ou três no 
centro e uma por cima (em pirâmide). Ao contrário, Ben nos diz que se 
colocam duas a dez “marbres” na linha (não menos de duas nem mais de 
dez). Para saber quem começa, traça-se, segundo Nus, uma linha chamada 
“coche” e cada um procura dela se aproximar: o mais próximo joga primeiro 
aquele que ultrapassa fica por último. Ben, pelo contrário, ignora a “coche”: 
começa-se “como se quer. – Não há nenhum truque para se saber quem 
deve jogar primeiro? – Não. – Não se procura com a ‘coche’? – Sim, às 
vezes. – O que é a ‘coche?’ - ... (não sabe explicar)”. Pelo contrário, Ben 
afirma que se “atira” a primeira bolinha a uma distância de dois ou três 
passos do quadrado. Um só passo não basta e “não mais de quatro”. Nus 
ignora essa regra e considera a distância como questão de convenção 
(PIAGET, 1994,p.44-45). 

 

Piaget (1994) enfatiza aqui duas características diferenciais: 1ª) é 

perceptível a vontade unânime de descobrir as regras que são fixas e comuns a 

todos os jogadores 2ª ) Apesar disso, subsiste, entre as informações das crianças, 

desvios consideráveis. “Trata-se, agora, não só de disputar com os companheiros, 

mas ainda e, principalmente, de regulamentar a partida através de um conjunto 

sistemático de leis que asseguram a mais completa reciprocidade nos meios 

empregados” (PIAGET,1994,p.46). Desse modo, é evidente que o jogo tornou-se 

social. 

Entretanto apesar de todo progresso que a criança que está no 

terceiro estágio tem em relação a criança do segundo estágio, ainda há algumas 

particularidades acerca das regras do jogos, como explica Piaget (1994) 

 

[...] ainda falta qualquer coisa de essencial para que o exercício da dedução 
generalize e se torne assim completamente racional: que a criança chegue 
a raciocinar formalmente, isto é, que tome consciência das regras do 
raciocínio a ponto de aplicá-las não importa em que caso [...]. Da mesma 
forma, a criança do terceiro estágio, no tocante às regras do jogo, chega a 
coordenações coletivas momentâneas (uma partida bem regulamentada 
pode ser comparada, sob esses aspecto, a uma boa discussão), mas não 
sente ainda interesse pela própria legislação do jogo, pelas discussões do 
princípio que, entretanto, a conduzirão, por si só, a dominar o jogo em todo 
seu rigor (PIAGET, 1994, p.47). 

 



 

O quarto estágio é denominado pelo autor (1994) como codificação 

das regras e surge por volta dos onze ou doze anos na vida do sujeito. De modo que 

agora “[...] não só as partidas daqui em diante são regulamentadas com minúcia, até 

nos pormenores do procedimento, como também o código das regras a seguir é 

agora conhecido por toda a sociedade” (PIAGET, 1994, p. 33-34). 

Analisemos observações registradas por Piaget que demonstra 

exemplos de condutas típicas deste estágio: 

 
Rit (doze anos), Gros ( treze anos) e Vua (treze anos) jogam bolinhas 
frequentemente. No que se refere ao quadrado, à colocação, à maneira de 
atirar as bolinhas e, em geral, às regras já examinadas anteriormente, os 
três meninos estão naturalmente de pleno acordo de si. Para saber quem 
deve começar, Rit, que já morou em duas localidades nos arredores, [...] diz 
que há diferentes maneiras. Traça-se uma linha, a “coche” e aquele que 
mais se aproxima dela começa. Quem ultrapassar a linha, para alguns, não 
terá provocado nada de importante, oi então, “há um outro jogo: quando se 
ultrapassa a linha, fica-se por último”. Gros e Vua só conhecem esse 
processo, o único que é efetivamente aplicado pelos meninos do bairro. 
Mas há complicações, que os menores não nos deram a conhecer. “Aquele 
que diz ‘queue’, segundo Gros, joga em segundo lugar. Será mais fácil para 
ele, porque evita de ser batido” [...] Da mesma forma, diz Vua “quem disser ‘ 
queue de dedeux’, joga por último”. E acrescenta uma regra, igualmente 
reconhecida por Gros: “Quando se está à mesma distância da ‘coche’, 
aquele que frita ‘égaux-queue’ joga em segundo lugar” (portanto, o 
problema é jogar numa boa ocasião para encontrar bolinhas no quadrado, 
mas não ser o primeiro para não correr o risco de ser batido). 
(PIAGET,1994,p.48). 

  

Ao comparar o estágio anterior com este, é perceptível um 

progresso significativo nas condutas dos sujeitos, pois há um novo deslocamento de 

interesses em suas ações, que agora procuram não só cooperar, mas combinar com 

os demais jogadores. “Mais que jogar para si próprios [...] parecem ter um prazer em 

prever todos os casos possíveis e codificá-los [...] o interesse dominante, portanto, 

parece ser um interesse pela regra, tal como é” (PIAGET,1994,p.49). 

Em suas conclusões sobre este estágio, Piaget (1994,p.50) assinala 

que “[...] a aquisição e a prática das regras do jogo obedecem a leis muito simples e 

muito naturais, cujas etapas podem ser definidas da seguinte maneira: 1ª) Simples 

prática regulares individuais; 2ª) Imitação dos maiores com egocentrismo; 3ª) 

Cooperação; 4ª) Interesse pela regra em si mesma”. 

Destaco esses quatro estágios do jogo de regras, tendo em vista 

que o autor assinala, é imprescindível considerar esses diferentes estágios do jogo 

de regras, exatamente como são.  

 



 

[...] é cômodo, para as necessidades de exposição, distribuir as crianças em 
grupos de idade ou em estágios, mas a realidade se apresenta sob os 
aspectos de uma continuidade sem interrupção. Além disso, essa 
continuidade nada tem de linear, e sua direção geral só é percebida quando 
esquematiza as coisas e despreza as oscilações que complicam 
indefinidamente o pormenor. (PIAGET, 1994,p. 34). 
 
 

A respeito das regras, Piaget (1975) explica que   

 

[...] convém distinguir dois casos: as regras transmitidas e as regras 
espontâneas; por outras palavras, os jogos de regras que se tornaram 
“institucionais”, no sentido de realidades sociais que se impõem por pressão 
de sucessivas gerações, e os jogos de regras de natureza contratual e 
momentânea (PIAGET, 1975, p. 183). 

 

Macedo (2000) assim analisa a compreensão piagetiana da regra: 

  

[...] as regras são jogos de linguagem que convidam a convivência no 
contexto do jogo. Os valores expressam as atitudes, as formas de reação a 
um jogar bem, mal, com atenção e foco, concentrado, distraído, frustrado, 
confiante, disciplinado (MACEDO, 2000,p.7). 

 

Todavia, é imprescindível salientar que normalmente tais jogos vêm 

com as regras, as quais os jogadores devem conhecer e seguir. Conforme a faixa 

etária indicada para aquele jogo, normalmente é o seu grau de complexidade. 

Entretanto, é possível que os jogadores modifiquem algumas regras do jogo, 

adaptando-as conforme a realidade do grupo. Para isso, é imprescindível que haja 

uma comunicação prévia disso, antes de iniciar o jogo e que todos os participantes 

estejam de acordo. 

Isso pode acontecer, sem que o jogo de regras deixe de ser jogo, 

desde que o mesmo não deixe de ser essencialmente social. Macedo (1997, p.134) 

explica que “os jogos de regras herdaram dos jogos simbólicos as convenções, ou 

seja, as regras são combinados arbitrários, criados pelo inventor do jogo ou por seus 

proponentes, que os jogadores aceitam livremente”. 

Outra característica essencial na estrutura dos jogos de regras é a 

quantidade mínima de dois jogadores, pois um jogador só poderá jogar após a 

jogada do outro jogador. Tal conduta é imprescindível para que haja sequência no 

jogo, pois um jogador depende da jogada do seu adversário, sendo daí a concepção 

de assimilação recíproca.  



 

A esse respeito, Macedo (1997 p.134) explica que é “recíproca pelo 

sentido de coletividade e de uma regularidade intencionalmente consentida ou 

buscada, e ainda pelas convenções que definem o que ambos os jogadores podem 

ou não fazer no contexto do jogo”. Atualmente há distintos jogos de regras que 

podem ser jogados com jogadores de diferentes idades. 

As ações que são executadas durante os jogos de regras têm valor 

lúdico e são extremamente importantes, pois ao ser convidado para iniciar uma 

partida, normalmente o sujeito é livre para responder se aceita ou não. O jogo de 

regras propicia que o sujeito aprenda, desenvolva distintas competências e 

habilidades, pois pode estimular seus diversos sentidos. Para jogar e ganhar, é 

indispensável que o indivíduo esteja atento, seja ativo e esteja envolvido no jogo em 

todas as suas especificidades.  

Do ponto de vista de Macedo (2000), 

 

Os jogos funcionam em uma estrutura de projeto em que propósitos, 
recursos, processos e resultados articulam-se no contexto das regras, do 
tabuleiro e das peças, da organização das jogadas, nos desafios, nos 
desfechos e nas encruzilhadas que enredam e dão sentido ao jogo 
(MACEDO, 2000, p.6). 

 
 

Nesse contexto, o autor (2000) enfatiza que os aspectos 

significativos do jogo de regras ilustram obstáculos a serem superados, 

determinados pontos a aprofundar, razões a encontrar, regularidades não-

percebidas, ganhos, compensações. Pois o jogo de regras possibilita o 

desenvolvimento de diversos aspectos do indivíduo como o cognitivo, do social, da 

autonomia, da linguagem, do afetivo, da moral, do psicomotor, cooperação.  

Nesse sentido que os jogos de regras propiciam o desenvolvimento 

de habilidades do pensamento tais como imaginação, criatividade, interpretação, 

análise das diferentes hipóteses, de modo que isso auxilia no preparo para 

enfrentamento dos desafios, os medos, os obstáculos. Ao analisar as diferentes 

possibilidades de jogadas que o jogo oferece, diante de distintas situações e 

aprendendo a trabalhar com elas, o indivíduo aprenderá a refletir antes de agir no 

jogo e essas relações estarão presentes nas decisões que esse indivíduo fará o que 

pode vir a construir mudanças significativas nas suas condutas cotidianas. 

 



 

1.2 Evolução dos estudos acerca dos jogos de regras na perspectiva teórica de 

Piaget 

 

Iniciamos esse tópico apresentando o argumento de Ribeiro e 

Rossetti (2009,p.14) que define a importância de estudos que se dedicam a oferecer 

o balanço tendencial das pesquisas acerca do uso de jogos na perspectiva teórica 

piagetiana: 

 
[...] sobre as implicações das ideias de Piaget a respeito do jogo para o 
desenvolvimento do indivíduo e para a aprendizagem, e ao realizarem 
investigações sobre o assunto, possibilitam a devida transposição de 
aspectos de uma obra eminentemente teórica para o plano da aplicação 
prática (RIBEIRO; ROSSETTI 2009,p.14). 

 

São destacados quatro estudos dessa natureza que buscaram 

apresentar a evolução das pesquisas acerca dos jogos na perspectiva teórica 

piagetiana. O primeiro foi realizado por Alves (2006) que sistematizou a produção 

nacional e nessa revisão bibliográfica, havia localizado 68 trabalhos realizados entre 

1980 e 2006 sendo 10% de natureza teórica, 16% teórico-práticos e 74% de 

natureza empírica. O segundo trabalho é de Ribeiro e Rossetti (2009) que 

aproveitaram a revisão de Alves, mas apresentaram outra organização das 

categorias e acrescentaram estudos realizados entre 2006 e 2009.  As autoras 

localizaram mais 37 trabalhos publicados, todos nacionais. 

As autoras destacaram algumas categorias na busca que 

realizaram: a primeira categoria envolveu três trabalhos nacionais teóricos ou 

teórico-práticos sobre jogos de regras, representando 8,1% do total dos estudos 

encontrados.  

 

Tabela 1:trabalhos de natureza teórico-práticos 

Autor (es) / Obras Ano de publicação do estudo 

Brenelli.;Bhaga Chal. 2005 

Carvalho 2007 

Oliveira; Brenelli 2008 

Fonte: produção da autora apoiando-se no estudo de Ribeiro e Rosseti, 2009. 

 

Ao discorrer sobre estas pesquisas as autoras (2009) argumentam 

que 



 

 

Nos trabalhos teórico-práticos de Brenelli (2005) e de Carvalho (2007) 
destacam-se a contextualização histórica dos jogos focalizados, além de 
reflexões sobre suas potencialidades como recursos psicopedagógicos. A 
pesquisa teórica de Oliveira e Brenelli (2008a) discorre sobre o 
egocentrismo e a cooperação como um processo único e progressivo e 
destaca o jogo de regras como a situação lúdica que possibilita relações 
entre a construção cognitiva e social da cooperação. (RIBEIRO; 
ROSSETTI,2009,p.18) 

 

Referente ao mesmo período Ribeiro e Rossetti (2009, p.18) 

destacaram 17 trabalhos que enfatizam “[...] aspectos cognitivos, estudaram as 

relações entre jogos de regras e operações ou noções lógico-matemáticas, 

possíveis e necessários, pensamento dialético, fazer e compreender e 

procedimentos ao jogar”. Vejamos esses trabalhos na tabela 2: 

 

  Tabela 2:trabalhos que enfatizam aspectos cognitivos no jogo. 

Autor (es) / Obras Ano de publicação do estudo 

Silva; Brenelli 2004/ 2005 

Ortega; Fiorot  2005 

Silva  2005 

Alves  2006 

Bariccatt; Brenelli  2006 

Santos.; Rossetti; Ortega  2006 

Silva; Brenelli 2006 

Missawa,  2006 

Bôas,  2007 

Dell’Agli.; Brenelli, 2007 

Ortega; Pylro  2007 

Santos 2007 

Cavalcante; Ortega  2008 

Missawa; Rossetti  2008 

Oliveira.; Brenelli 2008 

Resende; Ortega 2008 

Santos; Ortega 2008 

Fonte: produção da autora apoiando-se no estudo de Ribeiro e Rosseti, 2009. 

 

Comentando os trabalhos, as autoras (IBID, p.20) assinalam que 

esses trabalhos têm de relevante  

 



 

[  ] o fato de utilizarem uma abordagem microgenética para estudar a 

evolução dos níveis de compreensão de diferentes jogos de regras.    

[  ] buscaram investigar, com auxílio do método clínico piagetiano, a 

influência de duas áreas profissionais no processo da tomada de 

consciência das estratégias usadas na resolução de um problema     

[   ] relações entre níveis de raciocínio dialético no xadrez e níveis de 

desenvolvimento de possíveis, de modo a justificar a relevância do 

jogo no contexto escolar, não encontrando relações entre essas 

formas de raciocínio.  [  ] além de terem mostrado relações entre as 

variáveis estudadas, os resultados derivados das observações das 

condutas dos jogadores levaram as autoras a sugerirem que os 

jogos, ao permitirem a atividade construtiva e a tomada de 

consciência das ações, favorecem a construção de operações 

intelectuais relacionadas ao conhecimento matemático                       

[  ] procuraram pesquisar as possibilidades de uso de diferentes 

jogos de regras em contextos de aprendizagem de uma língua 

estrangeira ou de avaliação e diagnóstico, seja da perspectiva social, 

seja da perspectiva cognitiva em escolares. (RIBEIRO; ROSSETTI 

2009, p.20). 

 

Dando sequência à evolução dos estudos, as autoras expuseram um 

subgrupo de trabalhos empíricos, denominados como aqueles que evidenciam jogos 

e relações entre afeto-cognição. Esses trabalhos são: 

                               

  Tabela 3: trabalhos que discutem a relação afeto - cognição no jogo. 

Autor (es) / Obras Ano de publicação do estudo 

Dell’Agli; Brenelli. 2006 

Dell’Agli.  2008 

Fonte: produção da autora apoiando-se no estudo de Ribeiro e Rosseti, 2009. 

 

Conforme assinalam Ribeiro e Rossetti (2009) esses trabalhos 

focalizaram uma temática que tem extrema pertinência teórica na obra de Piaget, 

pois afetividade e cognição são processos solidários neste campo teórico. Em 

seguida são salientadas 8 pesquisas que equivalem à 21,6% dos trabalhos 

empíricos e que, segundo Ribeiro e Rossetti (2009,p. 21) tem em comum “[...] a 

relação entre jogo e aspectos sociais”.  



 

 

Tabela 4: trabalhos que enfatizam os aspectos sociais presentes no jogo. 

Autor (es) / Obras Ano de publicação do estudo 

Cavalcante.; Ortega; Rodrigues 2005 

Corrêa 2005 

Miranda 2005 

Cavalcante 2006 

Caiado 2007 

Rossetti; Kuster, Souza; Leme 2007 

Saleme 2007 

Merizio 2008 

Fonte: produção da autora apoiando-se no estudo de Ribeiro e Rosseti, 2009. 

 

Após analisarem cada estudo, Ribeiro e Rossetti (2009) argumentam 

que é imprescindível no contexto educacional a pesquisa sobre os jogos, 

especialmente os jogos de regras e aprendizagem escolar com o intuito de  

 

[...] ampliar o conhecimento que se tem a respeito das concepções dos 
professores sobre o jogo como um recurso que favorece a aprendizagem; 
avaliar os procedimentos de implantação de jogos em salas de aula com 
número elevado de alunos; planejar e avaliar procedimentos de formação 
de professores, com vistas à sua capacitação como aquele que planeja, 
conduz trabalhos com jogos em sala de aula, e analisa as condutas das 
crianças, em favor de seu desenvolvimento e da aprendizagem de 
conteúdos escolares (RIBEIRO;ROSSETTI 2009,p.23). 
 

 

Ainda neste estudo é apresentada mais uma seleção de trabalhos, 

que representa 18,9% dos empíricos que estão relacionados às diferentes “[...] 

concepções de educadores sobre os jogos e possibilidades de utilização em sala de 

aula” (IBID, 2009, p.23). Vejamos na tabela 4: 

 

 Tabela 5: trabalhos que discutem a concepção de professores acerca do jogo. 

Autor (es) / Obras Ano de publicação do estudo 

Brenelli; Osti 2006 

Carvalho  2006 

Fiorot; Ortega  2006 

Martins; Oliveira 2006 

Cordazzo; Vieira 2007 

Fiorot; Ortega 2007 

Ortega; Pylro; Marques; Silva; Queiroz; 2008 



 

Casagrande  

Fonte: produção da autora apoiando-se no estudo de Ribeiro e Rosseti, 2009. 

 

Os resultados obtidos por meio desses trabalhos evidenciam 

segundo Ribeiro e Rossetti (2009, p.25) “[  ] a limitação dos conhecimentos dos 

educadores a respeito do brincar e a necessidade de promover seu aperfeiçoamento 

profissional, visando a uma efetiva utilização da brincadeira no cotidiano da 

educação infantil [ ], além da [  ] concepção limitada que os professores têm a 

respeito do lugar do lúdico na aprendizagem escolar [   ]. 

O terceiro estudo revelador do balanço tendencial das pesquisas 

acerca dos jogos na perspectiva piagetiana é de Garcia (2010, p.74) que salienta 

uma grande diversidade de estudos definidos como “[...] investigações que estão 

relacionadas à temática dos jogos, pesquisas que foram realizadas no âmbito 

educacional com alunos ou professores em contexto de formação, cujos resultados 

propiciaram interações sociais”. 

Outros trabalhos são descritos pela autora como trabalhos 

empreendidos em contextos experimentais, como situações de jogo e entrevistas, 

que recorreram e com algum recorte teórico mais próximo às dimensões sócio-

afetivas. Constam também em sua revisão, trabalhos os quais realizaram 

intervenções com adolescentes em situações coletivas, tanto em oficinas de jogos 

como em outros contextos. Além disso, na seleção realizada pela autora, há grande 

parte dos trabalhos que se inserem no Laboratório de Psicopedagogia do IPUSP e 

no Grupo de Trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Psicologia (ANPEPP) (GARCIA, 2010). 

Nesse contexto, Garcia (2010) argumenta que atualmente é vasta a 

quantidade de pesquisadores que estudam o uso de jogos e suas implicações para 

a área da Educação, em uma perspectiva psicopedagógica. Afirma que em alguns 

desses trabalhos pode detectar foco na análise da evolução de aspectos cognitivos. 

Entretanto em suas conclusões, houve destaque ao papel das interações entre os 

sujeitos nessas construções, o que confirma as observações de Piaget (1973, 1994, 

1998a, 1998b, 1998d) e Kamii e Devries (1991).  

Nas tabelas 5 e 6 constam os trabalhos que evidenciaremos do 

estudo de Garcia (2010, p.74), nos quais há “[...] investigações relacionadas à 

temática dos jogos realizadas no ambiente escolar com alunos ou professores em 



 

contexto de formação, em cujos resultados as interações sociais receberam algum 

destaque”. 

 

Tabela 6: trabalhos que discutem o uso do jogo no ambiente escolar. 

Autor (es) / Obras Ano de publicação do estudo 

Carracedo 1998 

Fogaça 2006 

Villas Bôas 2007 

Starepravo 2010 

Fonte: produção da autora apoiando-se no estudo de Garcia, 2010. 

 

Os trabalhos citados na tabela 5, referem-se à pesquisas realizadas 

no âmbito educacional e são investigações relacionadas diretamente ao cotidiano 

escolar, enquanto os trabalhos que constam na tabela 6, são pesquisas realizadas a 

partir de diferentes situações que envolvem alunos e ou professores.  

Além das contribuições que os estudos trazem pelo que discutiram, 

a importância de apresentar estes estudos reside no fato de que permitem que 

alguns mitos acerca da teoria piagetiana sejam contestados, como por exemplo que 

a teoria de Piaget não oferece respaldo para tratar de aspectos sociais e afetivos 

envolvidos na aprendizagem. Ao analisarmos os jogos como espaços que permitem 

construções tanto cognitivas quanto sócio-afetivas, percebemos as relações de 

interdependência defendidas por Piaget (1980) constituintes do intrincado sistema 

que explica o desenvolvimento humano, na intersecção de múltiplos fatores. 

Ainda apoiada no estudo de Garcia (2010, p. 79), destaco as 

pesquisas que “[...] analisaram especificamente a interação entre jogadores em 

contextos experimentais específicos externos às aulas”, todos realizados com 

crianças do Ensino Fundamental. Vejamos na tabela 7: 

 

 Tabela 7:trabalhos que anlisaram o jogo como espaço de interação entre os sujeitos 

Autor (es) / Obras Ano de publicação do estudo 

Teixeira 1997 

Santos e Alves 2000 

Brenelli 1986 

Oliveira 2005 

Cavalcante 2006 

Fonte: produção da autora apoiando-se no estudo de Garcia, 2010. 



 

 

É interessante observar que as pesquisas que observaram o jogo 

fora do contexto escolar apontam para relações que se manifestam também no 

contexto da sala de aula, evidenciando que o jogo ao transcender a dimensão da 

escola nos oferece uma contribuição importante  para pensar o jogo. Na medida em 

que o jogo evidencia sua estrutura que engendra aspectos do desenvolvimento, nos 

revela que na escola não pode ser trabalhado com objetivo restrito de fixação de 

conteúdos, de dinamização da aula, ou de premiação aos “bons alunos”. Observá-lo 

por meio dessa lente restrita impede seu uso planejado, intencional e amplo no 

contexto escolar. 

O quarto balanço tendencial que apresentamos foi realizado por 

Rebeiro (2012). A autora analisou as produções por ano e elegeu o período entre 

2009 e 2011, dando sequencia ao estudo de Ribeiro e Rossetti (2009). Vejamos a 

tabela 8: 

 

Tabela 8:publicações no período de 2009-2011 

Autor (es) / Obras Ano de publicação do estudo 

  

Brenelli 2009 

Cezar 2009 

Caiado e Rossetti 2009 

Simili 2010 

Santos, Ortega e Queiroz 

Garcia 

2010 

2010 

Fonte: produção da autora apoiando-se no estudo de Rebeiro, 2012. 

 

Rebeiro (2012) em sua análise comenta a relevância desses estudos 

para instrumentalizar a ação docente no trabalho com oficinas de jogos. Os temas 

envolvidos nos anos de 2009 e 2010, segundo a autora, apresentaram reflexão 

acerca da indisciplina e disciplina e distintas condutas dos alunos nesses contextos. 

Enfatizaram também a utilização das oficinas de jogos no ambiente escolar como 

possibilidade de ampliação dos recursos cognitivos dos sujeitos e a compreensão do 

espaço da oficina como favorável à aprendizagem do aluno e ao desenvolvimento 

da cooperação interpares. Também foi localizado estudo sobre os processos de 

desenvolvimento da equilibração e tomada de consciência.  



 

Rebeiro (2012) analisa que estas pesquisas apontam que os 

resultados obtidos por meio do jogo o evidenciam como adequado instrumento para 

o entendimento de processos de construção do conhecimento na medida em que 

permitem a observação e o relato verbal acerca do que o sujeito compreende de si e 

do jogo.  

Após apresentar esses quatro grandes estudos que realizaram 

balanço tendencial de pesquisas cuja temática foi o jogo de regras, foram 

encontrados em nossa busca outros dois trabalhos publicados e que não haviam 

sido contemplados nas revisões anteriores. Vejamos na tabela 10:  

 

Tabela 9: publicações no período 2011- 2012. 
Autor (es) / Obras Ano de publicação do estudo 

Pessotti; Ortega; Alencar 2011 
Bianchini; Oliveira e Vasconcellos 
 

2012 
 

Fonte: produção da autora apoiando-se no estudo de Rebeiro, 2012. 

 

O trabalho publicado por Pessotti; Ortega; Alencar (2011) no qual os 

autores fizeram uma pesquisa com 40 crianças em duas escolas, com idades entre 

5 e 10 anos, acerca da trapaça em situação de jogo. Os autores concluíram que as 

crianças que participaram da pesquisas julgavam a trapaça como algo errado, pois 

as mesmas, de acordo com Pessotti; Ortega; Alencar (2011) associaram as suas 

concepções à vários aspectos morais, tais como o roubo e a mentira. 

Há também o estudo realizado por Bianchini, Oliveira e 

Vasconcelos (2012) no qual a ação de roubo é analisada no contexto do jogo 

“Colheita Feliz” do aplicativo do Orkut. Segundo os autores, o estudo realizado, 

apoiado em pesquisas sobre cultura moral na perspectiva teórica piagetiana, teve 

como objetivo investigar a relação entre virtude e regra.  

Os resultados obtidos como enfatizam as autoras (2012) apontam 

que a ação de roubar, dominante nas suas condutas, não foi regida pela virtude – 

honestidade ou ausência dela (domínio moral) –, mas pela convenção das regras do 

jogo (domínio social), que favorecem tal procedimento, combinadas com o domínio 

pessoal (escolhas) e mútuo consentimento entre os sujeitos participantes do jogo.  

Os dados não indicam relação entre as ações dos jogadores no 

campo virtual e no plano real no que concerne ao roubo e reforçam a ideia de que a 

regra é convencionada nos domínios de um grupo e é dependente das interações 



 

sociais nele estabelecidas, nas quais deve prevalecer o respeito mútuo entre pares. 

Os dados revelam ainda que a moral não é o elemento regulador das ações no jogo. 

Infere-se a importância do estudo de procedimentos de jogadores em jogos virtuais 

como reveladores de aspectos cognitivos, afetivo-sociais e morais aplicados em 

situações de interação lúdica. 

Na literatura em geral, os jogos são defendidos em variadas 

perspectivas teóricas e, em cada uma delas, tem significado e caráter metodológico 

diferenciado. Nosso tema tem se ancorado naquilo que está discutido e publicado 

por pesquisadores da área e o balanço tendencial que apresentamos tanto elucida 

esses aspectos particulares da compreensão do jogo no campo teórico eleito, como 

apontam caminhos a serem tomados nesta temática, em estudos futuros ao trabalho 

de conclusão de curso que produzimos. 



 

2. Oficina de jogos: O caminho metodológico adotado. 

 

As oficinas de jogos na perspectiva piagetiana se  

 

[...] constituem em um espaço e um tempo em que se elaboram e se 
produzem pensamentos e ações, em que se abstraem relações com o 
mundo físico e social. Ao mesmo tempo, é um lugar de experiência, no 
sentido único de cada momento, de cada relação, de cada partida de um 
jogo. Experiência que demanda respeito pelo outro, por si, pelo que o jogo 
impõe, e criatividade, para lidar com a mudança e com o novo, através de 
uma postura ética. E ainda, assim como em outras oficinas, há muito que 
corrigir (consertar), regular, refazer, repetir, buscar melhorar e ir além, numa 
perspectiva que articula conservação e transformação, diferenciação e 
integração. (GARCIA apud MACEDO, 2010,p.72). 
 

 

No presente capítulo, descrevemos as especificidades da oficina de 

jogos que foi realizada: local, sujeitos, o jogo de regras Rummikub (contexto 

histórico, descrição das peças, as regras do jogo), materiais, métodos e 

procedimentos de coleta.  

 

2.1 Proposta Metodológica 

 

A pesquisa de natureza qualitativa, na modalidade de estudo de 

casos múltiplos (Martins, 2006; Yin, 2005) foi realizada entre Agosto e Novembro de 

2011, por meio de observação sistemática, registro em diário de campo. 

Após participar durante um bimestre da Sala de Apoio à 

Aprendizagem, realizando com observação sistemática das aulas e registro em 

diário de campo, iniciamos as oficinas com o jogo de regras. 

Posteriormente ao consentimento das professoras e da pedagoga, 

foi estabelecida uma conversa com os alunos sobre a pesquisa e solicitado que 

aqueles que se interessavam em participar, levassem para seus pais e/ ou 

responsáveis, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, expondo para seus 

pais e/ ou responsáveis sua intenção de participar das oficinas. 

Nas datas combinadas com os alunos, somente aqueles que 

trouxeram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido passaram a participar das 

oficinas de jogos. 



 

 As sessões com os jogos de regras foram registradas por meio de 

fotos enumeradas em sequência o que tornou possível acompanhar os movimentos 

das jogadas e a representação do tabuleiro e da mesa em cada jogada realizada. 

Mesmo com a autorização dos pais e / ou responsáveis para que os 

alunos participassem das oficinas de jogos, a pesquisadora ao fotografar sozinha, 

optou por não registrar os rostos das crianças, tendo em vista que o foco das 

oficinas eram as jogadas realizadas pelos alunos durante as partidas. Desse modo, 

foram fotografadas apenas as mãos dos alunos, que usavam em seus braços 

pulseiras com cores distintas, as quais possibilitaram posteriormente a identificação 

de cada jogador nas fotos. 

 

2.2 Contextualização 

 

Os dados coletados na observação sistemática e registrados em 

diário de campo serviram para subsidiar a construção das oficinas. As aulas de 

Matemática e de Língua Portuguesa ocorriam todas as quintas e sextas-feiras, 

sendo as duas primeiras aulas de Língua Portuguesa e depois do intervalo, as duas 

aulas de Matemática.   Em consenso com ambas as professoras da Sala de Apoio a 

Aprendizagem, as oficinas de jogos ocorreram no início de cada aula, sendo duas 

oficinas por semana, nos horários de funcionamento da sala de apoio.  

O contexto empírico se estruturou com 10 oficinas como tempo de 

duração em média de 1 hora, todas realizadas no último bimestre do ano letivo do 

ano de 2011, em um Colégio estadual em Londrina-Pr. Primeiramente o jogo 

Rummikub foi apresentado aos alunos por meio da pesquisadora que após verificar 

que ninguém conhecia o jogo, escreveu na lousa as regras do jogo e explicou 

detalhadamente cada uma delas.  

 

2.3 O Programa Sala de Apoio à Aprendizagem 

 

Constitui-se espaço no âmbito educacional para o trabalho com as 

dificuldades de aprendizagem escolares.  Embasa-se na LDBEN n.º 9.394/96, no 

Parecer do CNE n.º 04/98, na Deliberação n.º 007/99 – CEE, na Instrução nº 

022/2008 – SUED/SEED e na Resolução Secretarial n.º 371/2008. (anexo 1). 



 

Esse Programa foi elaborado pelo departamento de Educação 

Básica, tendo a participação dos Núcleos Regionais de Educação, pedagogos, 

professores regentes do 6º ano do Ensino Fundamental, professores da Sala de 

Apoio a Aprendizagem e diretores. Destina-se ao trabalho com alunos do 6º e 9º 

anos do Ensino Fundamental que apresentam dificuldades de aprendizagem em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

Nesse sentido, semanalmente quatro horas aulas são destinadas a 

cada uma das disciplinas de Língua Portuguesa (enfatizando oralidade, escrita e 

leitura) e Matemática (abordando formas espaciais e quantidade nas suas 

operações básicas e elementares). As aulas acontecem no período oposto ao qual o 

aluno está matriculado (contraturno), sendo permitido no máximo quinze alunos por 

sala. 

Na Sala de Apoio a Aprendizagem na qual a pesquisa foi realizada, 

as aulas ocorrem em uma sala de aula convencional, na qual há aulas no período 

vespertino e a sala de apoio funciona pela manhã. As carteiras são separadas das 

cadeiras, a quantidade é suficiente para todas as crianças que frequentam as aulas. 

 

2.4 Participantes 

Os sujeitos que participaram da pesquisa foram APJE, APGA, 

APPA, APBI, APAM, APLU, APVI, APEM, APLR, APLI com idade na época da 

pesquisa, entre 10 a 13 anos. Todos os alunos estavam matriculados no programa 

Sala de Apoio a Aprendizagem no período matutino no 6º ano do Ensino 

Fundamental e que no contraturno frequentavam no mesmo Colégio, as aulas 

regulares, sendo isso um dos requisitos para que participassem da pesquisa.  

 

2.5 Breve apresentação do jogo de regras Rummikub  

 

A oficina de jogos abordada no presente estudo foi realizada por 

meio do Jogo de Regras Rummikub. Esse jogo segundo o site Wikipédia é um jogo 

que combina elementos de rummy (jogo de cartas) e foi inventado no início dos anos 

1930 por Ephraim Hertzano, um judeu nascido na Romênia que imigrou para a 

Palestina antes da criação do estado de Israel. Ele e sua família construíram à mão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_de_cartas
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/Judeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%AAnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palestina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel


 

os primeiros conjuntos de peças no quintal de sua casa. Hertzano vendeu estes 

conjuntos pessoalmente, em consignação, para pequenas lojas.  

Com o tempo, a família licenciou o uso para outros países, e o 

Rummikub se tornou o jogo mais exportado por Israel. No ano de 1977, foi o jogo 

mais vendido nos Estados Unidos. O livro escrito por Hertzano, Official Rummikub 

Book, publicado em 1978, descreve três diferentes regras para o jogo: a 

"Americana", a "Sabra" e a "Internacional". Os conjuntos vendidos atualmente 

mencionam apenas a regra "Sabra", ainda que haja variações entre os jogos 

comercializados em diferentes países. 

 

2.5.1 Descrição das peças do jogo de regras Rummikub produzido pela Grow 

 

O jogo de regras Rummikub é composto por um conjunto de 106 

peças, sendo que 104 delas são numeradas de 1 à 13 e as outras duas 2 peças são 

denominadas como coringas. As peças do jogo de regras estão disponíveis em 

quatro cores (azul, amarelo, preto e vermelho), sendo uma de cada cor.  

Por exemplo: 1 na cor azul, 1 na cor amarelo,  1 na cor preto e 1 na 

cor vermelha, ocorrendo isso com todas as peças do jogo. Há peças dos jogos nos 

quais as peças são de plástico, tendo 18 x 25 mm, com 3 mm de espessura. Em 

outros as peças são de madeira, com dimensões semelhantes. Para cada jogador 

ou dupla de jogadores há um suporte no qual são colocadas as suas peças, de 

modo que oponentes não as visualizam. 

Antes do início da partida, todas as 106 peças são colocadas sobre 

a mesa, com suas faces para baixo e misturadas com o auxílio dos jogadores. Na 

sequência cada jogador escolhe 14 peças e as coloca no seu suporte. As demais 

peças permanecem em cima d mesa, com as faces viradas para baixo. 

 

2.6 As regras do jogo Rummikub empregadas nas oficinas 

 

O jogo em sua proposta oficial apresenta um conjunto de regras mais amplo. 

Optamos por apresentar neste espaço, aquelas realmente adotadas nas oficinas 

realizadas. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Consigna%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coringa_%28baralho%29


 

1.Inicialmente todos os jogadores devem auxiliar a colocar todas as peças viradas 

com a face para baixo e ajudar a misturá-las. Posteriormente, cada jogador deve 

juntar em seu suporte catorze peças das que estão na mesa. Individualmente deve 

formar combinações aceitáveis de peças conforme as regras do jogo. 

2. A primeira jogada de cada jogador deve colocar sobre a mesa 30 pontos ou mais. 

3. Há dois tipos de combinações possíveis: os grupos e as seqüências, sendo que 

os grupos são conjuntos com no mínimo três peças com o mesmo número. 

Enquanto que as sequências são conjuntos com no mínimo três a treze peças de 

mesma cor, com números em sequência. 

4. O coringa pode completar qualquer combinação, passando a valer o número da 

peça que ele está substituindo, no grupo ou na sequência. 

5. Sempre que um jogador não tiver nada para jogar, ou não puder fazer um mínimo 

de 30 pontos em sua primeira jogada, ele deverá "comprar", ou seja, escolher mais 

uma peça do "monte" e adicioná-la às suas peças. 

6. Durante a vez de cada jogador, as peças sobre a mesa podem ser manipuladas à 

vontade, formando novas combinações. Todas as peças que estão sobre a mesa 

são do coletivo. 

7. Cortar uma sequência significa que o jogador pode retirar a peça inicial ou final de 

uma sequência para usá-la em outra combinação, desde que a sequência 

permaneça com pelo menos três peças. 

8. O jogador pode retirar uma das peças de uma sequência que está sobre a mesa 

(desde que deixa no mínimo, três peças naquela sequência) para usá-la em outra 

combinação.  

9. Ao se colocar uma peça na ponta (início ou final) de uma sequência de três 

peças, esta passa a ter quatro peças, e, portanto a outra ponta pode ser retirada 

para uso em outra combinação. 

10. O jogador pode dividir uma sequência longa e colocar as peças correspondentes 

no meio, desde que as sequências resultantes tenham, cada uma, um mínimo de 

três peças. Por exemplo, se há na mesa uma sequência azul de 6 a 10 e o jogador 

tem na mão um 8 azul, ele pode colocar a sua peça no meio e formar as sequências 

6-7-8 e 8-9-10. 

11. Se o jogador possui a peça que substituiu um coringa em uma combinação 

sobre a mesa, ele pode trocá-la, podendo a seguir usar o coringa em qualquer outra 

combinação. 



 

12. No final da partida, ganha o jogo aquele que primeiro conseguir descartar todas 

as suas peças, mostrando aos demais que o seu suporte está vazio.  

 

2.7 Procedimentos de coleta de dados 

 

A presente pesquisa está vinculada a um projeto maior, cadastrado 

na Proppg/UEL, intitulado “A Construção da Resiliência em escolares: uma proposta 

de intervenção com jogos de regras nas salas de apoio à Aprendizagem”, do qual a 

pesquisadora é membro. Houve parecer de aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos UEL/ Hospital Universitário Regional Norte do 

Paraná, para a realização da pesquisa. Os procedimentos éticos de pesquisa foram 

adotados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Análise de dados 

 

Com o intuito de analisar os processos cognitivos que o sujeito 

executa por meio do Jogo de Regras Rummikub, destacamos algumas condutas, 

que serão evidenciadas em eixos de análise. 

A primeira análise apresenta dados do jogo como desencadeador de 

processos cognitivos, sendo para isso consideradas condutas que demonstram 

ordem1, sequência como resultantes de construção cognitiva. Também são expostas 

condutas que remetem a antecipação, coordenação, centração e descentração.  

A segunda análise apresenta dados do jogo como espaço para 

manifestação dos afetos e sociabilidade entre parceiros, conflitos provocados pela 

oposição do parceiro ou pela insuficiência das estratégias empregadas. Assim como 

a relação parte-todo, no que se refere às peças do jogo, cooperação e o 

egocentrismo.  

Nesse contexto e a partir desse estudo, evidenciamos que o jogo de 

regras Rummikub é um bom instrumento para que sejam realizadas análises acerca 

dos processos cognitivos do sujeito, por meio de suas condutas durante o jogo. A 

análise dos dados de nosso estudo foi organizada de modo a contemplar por meio 

dos protocolos de jogo, exemplos de situações onde podem ser inferidos os 

processos cognitivos que objetivamos observar.  

Não nos preocupamos em descrever a evolução do jogo nos nossos 

sujeitos, mas sim exemplificar momentos de jogo nos quais os processo cognitivos 

puderam ser manifestos nos procedimentos dos jogadores. Dividimos nossas 

considerações acerca dos resultados em três eixos de análise descritos a seguir. 

 

3.1. Eixo 1: O jogo como desencadeador de processos cognitivos 

 

Em relação à necessidade de ordenar, é interessante observarmos 

que por vezes os jogadores sequer conseguem ordenar as próprias peças no 

tabuleiro de modo a manterem-nas próximas por algum critério. Em alguns tabuleiros 

                                                
1
 As especificidades acerca das mudanças que ocorrem no desenvolvimento humano em relação a 

ordem, sequência, antecipação, coordenação, centração, descentração, cooperação e egocentrismo 
estão expostas nos capítulos 1 e 2 deste trabalho, assim como nas obras de Piaget (1961,1975,1976, 
1978,1989, 2003) e Piaget; Inhelder (1968) que as embasam este trabalho. 
 



 

durante o jogo é possível observarmos que existem peças colocadas de ponta 

cabeça, sem ordenação por cor ou por proximidade de sequência numérica.  

Os jogadores que assim procedem manifestam-se mais confusos no 

jogo, tem mais dificuldade de perceber as possibilidades que as peças de seu 

tabuleiro oferecem e com isso não acompanham o movimento do jogo. Se não 

conseguem ordenar para si um conjunto de peças, ordenar e coordenar esse 

conjunto com as demais possibilidades advindas da mesa que se modifica 

constantemente torna-se uma tarefa muito improvável. 

Ao analisar nossos dados, é perceptível que alguns jogadores 

organizam as peças em seus tabuleiros de maneira aleatória, pois não observam os 

critérios de sucessão ou de simultaneidade. No recorte da jogada de APGA isso fica 

explícito. Observamos a aleatoriedade que há na organização do seu tabuleiro, 

quando o jogador não faz uma organização das peças, nem por cor, nem por ordem 

crescente, colocando até peça de ponta cabeça.  

 

Jogada Organização do tabuleiro (APVI) 

01 06 07 11
2
 09 02 03 

11 05 09 02 03 04 13 

03 12 

Partida realizada entre APJE e APGA 

 

É interessante observar no jogo de APGA que além da organização 

inicial das peças no tabuleiro, o jogador mantém a peça de ponta cabeça durante 

todo o jogo, mantendo a aleatoriedade da organização das peças. Tais condutas 

acabam dificultando a visualização das peças e de possíveis jogadas, o que acaba 

acarretando o acumulo de peças no tabuleiro que poderiam ser descartadas, tanto 

nos conjuntos já existentes na mesa, como na formação de novos conjuntos.  

Na jogada número 4, do mesmo jogador, vemos que a organização 

aleatória prejudica seu jogo, no sentido que o mesmo possui peças as quais poderia 

descartar, tais como o 12 que está de ponta cabeça e que poderia ser acrescentado 

no conjunto 09☺11. Havia também a possibilidade do jogador depois de acrescentar 

essa peça, retirar o 09 dessa sequência, juntar os 09 e 09 do seu tabuleiro, formar 

uma nova sequência e baixar esse novo trio na mesa. 

                                                
2 As peças que estão sublinhadas representam aquelas que o jogador deixou de ponta cabeça, ao organizar seu 

tabuleiro. 



 

Outra possibilidade seria ele acrescentar o 13 na sequência que há 

na mesa 13 13 13. No tabuleiro do jogador, há uma sequência na ordem 02 03 04, a 

qual ele poderia ter baixado na mesa. Ao juntar as peças que estão organizadas de 

maneira aleatória no tabuleiro 03 03 03, APGA poderia ter feito um novo conjunto e 

acrescentado o mesmo aos demais conjuntos da mesa. No entanto, em vez disso, o 

jogador compra uma nova peça 12 e não descarta nenhuma peça, o que evidencia 

que o mesmo não tem construído o raciocínio da ordenação das peças, antecipação 

das possíveis jogadas, organização das sequências mentalmente. 

 

Nº da rodada  na 

mesa 

Organização do tabuleiro  Jogada 

individual 

do 

jogador 

Mesa 

08 01 06 07 

11 09 02 03 11 05  

09 02 03 04 13 03 

12 01 03 

 

Comprou: 12 

04 10 11 ☺   01 01 01 01 01 

04 04 04 04     06 07 08 

03 04 05   06 06 06   01 02 03 

10 10 10 10 10      10 11 12 

Partida realizada entre APGA e APJE. 

 

O aprimoramento do pensamento é explicado pela melhoria 

gradativa no que conhecemos como capacidade de raciocínio transformacional3.  O 

sujeito que até então não apresentava capacidade de acompanhar com sucesso as 

diversas transformações ocorridas nos elementos de uma dada sequência, não é 

capaz de compreender o processo de mudança em si. Isso por que seu pensamento 

não atingiu ainda o raciocínio transformacional e sua atenção limita-se a cada 

intervalo entre as modificações, acompanhando os estados e não os processos 

dessa mudança.  

Essa característica é predominante no período pré-operatório e está 

relacionada à centração4, pois a criança fica centrada naquilo que vê (estado) e não 

percebe o movimento de transformação de um estado a outro. Em determinados 

                                                
3
 Raciocínio transformacional refere-se ao foco exclusivo nos elementos da mudança ou sequência 

em vez da transformação neles ocorrida (Wadsworth, 1997, p.63). 
4 O conceito de centração está discutido no capítulo 1 no item 1.2.2, deste trabalho. 



 

aspectos da situação5. Isso ocorre porque “toda atividade cognitiva parece estar 

dominada pelos aspectos perceptivos” (WADSWORTH,1997, p.79). 

Outra característica que podemos dizer faltosa (ou melhor dizendo, 

em processo de construção) neste período é a reversibilidade6, que permite que o 

raciocínio da criança retorne ao ponto de partida.  

Nesse contexto, ao analisar os dados obtidos observamos raciocínio 

transformacional presente nas condutas dos jogadores. Na jogada 6 do jogador 

APA8, é perceptível que o raciocínio transdutivo está em construção.  

 

Registro da jogada entre partida realizada entre APPA, APBI, APAM. 

Nº da 

jogada 

Organização do tabuleiro  Jogada Mesa 

18 03 09 13         02 02 

08 12 04 02    

Comprou:10 

Recolheu da mesa:06 06 ☺ 

06 10 10 10 10                  04 05 06 

01 02 03 04 05 06 07  

07 07 07 ☺  

11 11 11 11 11 11 11 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao analisar os dados do jogador APAA, a organização de seu 

tabuleiro possibilitou percebermos por meio de suas condutas a construção da 

reversibilidade.  O jogador retira a peça 09 do conjunto da sequência 09 09 09 09 09 

e acrescenta a peça na sequência 07 08 ☺10, retirando a peça 08, colocando a 

peça ☺ no lugar, deixando a sequência 07☺ 09 10. A peça 08 que o jogador tirou 

da sequência, foi para formar um novo conjunto, baixando assim as peças 08 08 

existentes em seu tabuleiro, formando um novo conjunto na mesa 08 08 08. 

 

Nº da jogada Organização do tabuleiro  Jogada Mesa 

16 02   

01 

01 02 

04 04  

09 13 13 13 13   12 12 12 12 

07 ☺ 09 10 

09 09 09 09  

06  06  06 

                                                
5
 Exemplo disso é quando uma criança de seis anos que conhece a sequência numérica de 0 até 

100, quando solicitada que analise duas fileiras distintas, uma ao lado da outra, ambas contendo 
balas idênticas: na primeira constam sete balas deitadas e na segunda fileira constam nove balas, 
uma encostada na outra. Quando a criança é solicitada a apontar em qual das fileiras consta mais 
balas, após contar as balas a criança sempre aponta a primeira fileira, mesmo sabendo que nove é 
mais do que sete. 
6 O conceito de reversibilidade está discutido no capítulo 1 no item 1.2.2, deste trabalho. 



 

 08 08 08 

Partida realizada entre APAL e APLU. 

 

 A reversibilidade e o raciocínio transformacional estão 

imbricados, pois, ao reorganizar as ações no tabuleiro e torná-las reversíveis, o 

jogador é convidado a descentrar de seu ponto de vista e dos estados do objeto e 

direcionar seu olhar para o processo de transformação ocorrido. 

 

3.2. Eixo 2: Deslocamentos Espaço-temporais. 

 

No jogo de regras Rummikub há um sistema de deslocamentos 

espaço-temporais que exige a elaboração de estratégias adequadas para que o 

objetivo do jogo seja alcançado. Assim, neste jogo são evidenciados determinados 

fatores que indicam a formação de novos conjuntos com as peças do tabuleiro e das 

séries que já estavam na mesa (CARVALHO, 2011). 

Ao analisar as diversas jogadas dos alunos, é perceptível que nem 

sempre o aluno descarta de uma vez as peças que poderia descartar, pois ao 

movimentar suas peças, ocorre o descarte de apenas uma peça por vez quando 

poderia destacar mais de uma na mesma jogada, acrescentando mais peças aos 

conjuntos já existentes ou formar novos conjuntos. 

No jogo de APVI,7 ao longo da partida não há movimento das peças, 

pois o jogador tem peças que poderiam ser incluídas nos conjuntos já existentes ou 

formar novos conjuntos. No entanto, prefere continuar com as peças que tem no 

tabuleiro e comprar mais peças, o que evidencia que suas jogadas são individuais, 

pois mesmo conhecendo as regras do jogo, não está relacionando parte/todo (peças 

e possibilidades da mesa). Está focado em não “fornecer” novas possibilidades de 

jogo aos adversários, contudo, tal conduta aumenta a quantidade de peças em seu 

tabuleiro, o que dificulta ganhar o jogo, torna seu jogo repetitivo e impede que o jogo 

de todos os jogadores evolua. 

No recorte da partida abaixo, por exemplo, havia a possibilidade de 

APVI acrescentar mais peças ao conjunto já existente 1011☺13 e no tabuleiro do 

aluno havia a peça 09, a qual ele poderia ter acrescentado ao conjunto da mesa. 

                                                
7  A apresentação dos dados dos participantes do estudo adotará siglas que permitam a não identificação do 

aluno. 



 

Observa-se também que APVI poderia ter construído um novo conjunto com as 

peças 06 06 06 06 que constam no seu tabuleiro.  

Outra possível construção que o aluno poderia ter feito é seria 

montar um trio de peças 13 tendo tirado a peça 13 da sequência existente na mesa, 

acrescentado a outra peça 13 de uma outra sequência que já estava na mesa e ter 

baixado um 13 que ele tinha em seu tabuleiro montando a jogada: 13 13 13.  

 

Nº da jogada Organização do 

tabuleiro  

Jogada Mesa 

17 10 06 04 02 

06 03 09 

08 06 13 03 05 

01 06 04 08 02 

06 10 11 ☺ 13 

09 10 11 12 13 

Partida realizada entre APVI, APEM, APAL e APJE 

 

Em três possibilidades de aproveitamento de peças que ele possuía 

em seu tabuleiro, vemos que o jogador as ignora e compra uma nova peça. Esta 

jogada é esclarecedora do quanto o jogador encontra-se centrado em uma única 

possibilidade e por essa centração está impedido de realizar um jogo que apresente 

antecipações, coordenações, aproveitamento das jogadas anteriores, suas e dos 

demais participantes. 

 

Eixo 3: Cooperação e egocentrismo  

 

O egocentrismo8 é a impossibilidade que o sujeito tem de diferenciar 

seus próprios pensamentos dos pensamentos das outras pessoas, sendo 

caracterizado pela indiferenciação. Ao analisarmos os dados obtidos das jogadas do 

jogador APLR, é perceptível que suas condutas são extremamente egocêntricas, 

pois o jogador mesmo possuindo peças que poderiam ser descartadas, permanece 

com seu tabuleiro intacto, comprando a cada rodada, uma nova peça, por várias 

rodadas.  

Desse modo, o jogador somente na sua 9ª jogada, abaixa o primeiro 

conjunto de peças. Todavia, em seu tabuleiro já havia diversas possibilidades, tais 

                                                
8
 O conceito de egocentrismo está discutido no capítulo 1 no item 1.2.2, deste trabalho. 

 



 

como 11 11 11, 10 10 10, 03 04 05, 03 03 03,  07 07 07,  04 04 04 , 01 01 01 01. No 

entanto, o jogador pela primeira vez movimenta as peças de seu tabuleiro, baixando 

na mesa apenas o trio 10 10 10, não movimentando as demais peças, mantendo-as 

de cabeça para baixo, sem sequência ou organização, pois seu foco está em não 

disponibilizar peças na mesa. 

 

Nº da jogada Organização do tabuleiro Jogada Mesa 

09  01 10 03 03 11 11 

01 04 05 07 07 01 11 

12 05 10 07 01 

01 03 04 04 10 

18   

Partida realizada entre APLR e APLI. 

 

Em outra jogada, a atitude egocêntrica do jogador é evidente ao 

ignorar as possibilidades que seu tabuleiro oferecem, tais como: 05 05 05, 13 13 13, 

ou mexer na mesa, no conjunto 04 04 04 04 retirando desse conjunto a peça 04, 

acrescentando-a na sequência  01 02 03. A partir dessa mudança, seria possível 

que o jogador baixasse a peça 05 do seu tabuleiro, montando nova sequencia 01 02 

03 04 05.  

Outra possibilidade seria o jogador baixar a peça 02 do seu tabuleiro 

e acrescentá-la na sequência 03 04 05 o que resultaria na sequencia 02 03 04 05. 

Além de não baixar as peças do seu tabuleiro, compra mais uma peça. Poderia 

também ter acrescentado a peça 09 na sequência já existente na mesa 10 11 12, 

modificando a sequência e formando uma nova sequência na mesa 09 10 11 12. Ou 

seja, o jogo não ocorre em suas possibilidades, o que mobilizaria também o jogo dos 

demais participantes. 

 

Nº da 

jogada 

Organização do 

tabuleiro  

Jogada Mesa 

29 05 07 07 12 

05 13 09 

05 02 02 04 13 13 

11 

14 10 11 ☺         01 01 01 01 01  

04 04 04 04      06 07 08 

 03 04 05   06 06 06   01 02 03 

1010101010            10 11 12 

Partida realizada entre APLR e APLI. 

 



 

Ao longo da partida, ao analisarmos os dados desse jogador, é 

perceptível que tais condutas egocêntricas se mantém ao longo do jogo. Na partida 

53, o jogador já tinha em seu tabuleiro três peças 13 13 13, comprou mais uma 13 e 

mesmo assim não baixou na mesa o conjunto. 

Na perspectiva piagetiana, o processo de organização do real pelo 

sujeito é enfatizado em todas as suas manifestações. Valoriza-se o erro, o 

incompleto, o inacabado, o lacunar, entretanto, espera-se por coordenações cada 

vez mais aprimoradas e atribui-se ao sujeito a responsabilidade pela regulação de 

suas assimilações e acomodações, como mecanismo auto-regulador. Conforme 

assegura Wadsworth (1997, p.8: “Não há uma organização ‘errada’. Há apenas 

organizações cada vez melhores, à medida que o desenvolvimento intelectual 

avança.” 

 

Nº da 

jogada 

Organização do 

tabuleiro (APVI) 

Jogada Mesa 

53 05 07 07 12 

05 13 09 

05 02 02 04 13 13 

11 

26 02 02 02 

03 04 05     08 08 08  

10 11 12 ☺         01 01 01 01 01  

04 04 04 04      06 07 08  05050505 

 03 04 05   06 06 06   01 02 03 04 05 

1010101010             

10 11 12 13   08 09 10 11 12 

10 11 12          07 08 09 10 

Partida realizada entre APLR e APLI. 

 

Ao analisarmos algumas jogadas do jogador APAL, é perceptível em 

suas construções que a coordenação se realiza durante as partidas. No recorte 

abaixo, APAL modificou a mesa, tirando a peça 06 da sequência 06 07 08 ☺ 10 e 

fez uma nova sequência 06 06 06.  

Nº da jogada Organização do 

tabuleiro  

Jogada Mesa 

13  02 

08 01 06 

04 04 

01 08 02 06 

07 13 13 1313 

12 12 12 12 

06 07 08 ☺ 10 

09 09 09 09 09   

Partida realizada entre APAL e APJE. 

 



 

Depois das construções da situação coordenada realizadas pelo 

jogador APAL, o jogo ficou da seguinte maneira: 

 

Nº da jogada Organização do 

tabuleiro  

Jogada Mesa 

14 02 

08 01  

04 04 

01 08 02  

08 13 13 1313 

12 12 12 12 

07 08 ☺ 10 

09 09 09 09  09   

Partida realizada entre APAL e APJE 

 

Na sequência, APAL modifica a mesa novamente, tirando a peça 09 

da sequência 09 09 09 09 09, retira do conjunto a peça 08 da sequência 06 07 08 ☺ 

10 e constrói uma nova sequência 08 08 08: 

 

Nº da jogada Organização do 

tabuleiro  

Jogada Mesa 

15 02 

01  

04 04 

01 02  

09 13 13 1313 

12 12 12 12 

07  ☺ 09  10 

09 09 09 09   

08 08 08 

Partida realizada entre APAL e APJE 

 

São essas coordenações sucessivamente mais estruturadas que garantem o 

movimento e a complexidade das estratégias elaboradas pelos jogadores. A 

dinâmica de funcionamento do jogo permite que pelas diferentes constatações, 

confirmações e resistências do jogo, no jogo, e pelo jogo, o raciocínio se 

complexifique e permita melhores coordenações. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES BUSCANDO NÃO FINALIZAR  

 

O curso de Pedagogia me propiciou um novo olhar sobre o ser 

humano nas distintas fases da vida: criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, pois 

propiciou conhecer as especificidades dos seus direitos, deveres, suas limitações. 

São seres distintos, singulares, complexos, cada qual com sua particularidade. 

O presente trabalho me propiciou enfatizar as concepções 

apreendidas ao longo do curso, pois a cada nova leitura acerca do desenvolvimento 

humano, a cada leitura em relação aos estudos que Piaget realizou ao longo da 

vida, seus estudos, pesquisas, experimentos, análises, o respeito que ele tinha em 

relação ao outro ser humano, fui relacionando com os conhecimentos com as 

demais disciplinas e consequentemente, com os diferentes contextos que frequento.  

Nesse sentido, embasaram também os diversos estágios realizados 

no decorrer do curso, pois a partir das leituras, das relações construídas, meu olhar 

nos campos de estágios foram se modificando também.  No decorrer do Estágio na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais, por exemplo, constantemente relacionava as 

condutas das crianças com as explicações de Piaget, as particularidades de cada 

estágio no desenvolvimento de cada sujeito e como poderia ajudar a ver acerca da 

importância de olhar para o outro ser humano com um olhar distinto. 

Ao conhecer os espaços nas escolas denominados como “Salas de 

Apoio à Aprendizagem”, os pedagogos, os professores, os regentes, os alunos 

desses espaços, relacionei a realidade encontrada com os documentos que 

regulamentam esses espaços, sempre considerando as contribuições que o 

pedagogo deve propiciar ao aluno, relacionando a teoria com a prática. 

Quando chegou o período da aplicação do jogo de regras Rummikub 

nesse contexto, pode perceber que as construções, as condutas, as estratégias que 

cada um elaborava eram distintas. No entanto, questões relacionadas à 

aprendizagem que eles tinham dificuldades de fazer no cotidiano escolar, resolviam 

com facilidade no decorrer do jogo. 

Ao refletir acerca deste trabalho desenvolvido, é possível reconhecer 

que o jogo de regras é pertinente ao desenvolvimento do sujeito como um todo, em 

diversos aspectos: cognitivos, afetivo, social, cultural. 

Ao jogar, o sujeito não utiliza somente o conhecimento aprendido no 

âmbito educacional, pois utiliza o conhecimento que adquire nos diversos espaços 



 

que ele frequenta ao longo da vida. Ou seja, o conhecimento que é estimulado no 

sujeito por meio do jogo de regras, é utilizado pelo mesmo nos diferentes contextos 

que ele está inserido.  

Da mesma maneira que os conhecimentos que o sujeito adquire ao 

longo das partidas, ele usa tais conhecimentos em outros ambientes além do 

escolar. Isso por que o sujeito constrói continuamente relações, assimilando novos 

conhecimentos, acomodando-os em sua estrutura cognitiva, assimilando novos 

conceitos, acomodando-os, ocorrendo isso ao longo de sua vida, sendo tal fato 

contínuo ao longo da vida do sujeito. O conhecimento cognitivo que o sujeito tem é 

algo mutável, que se modifica, amplia, constrói relações, sendo este um processo 

que ocorre constantemente.  

Contudo, ao trabalhar o jogo de regras Rummikub com alunos da 

mesma faixa etária e que se encontravam inseridos no mesmo programa dos 

Colégios, a Sala de Apoio a Aprendizagem, é perceptível que a história de vida de 

cada um, as relações construídas nas histórias de cada um, suas ações, estratégias 

elaboradas diante de cada situação, suas condutas durante as partidas, tudo isso 

evidencia a maneira como cada um pensa e age perante as situações adversas do 

cotidiano. 

Isso por que cada sujeito é singular na sua maneira de ver cada 

situação e as construções cognitivas que o sujeito faz as assimilações, 

acomodações que são realizadas em sua vida e a pertinência de cada contexto para 

o sujeito, tudo isso muda sua concepção acerca das coisas.  

Em suma, esse trabalho desenvolvido ao longo de dois anos 

propiciou refletir sobre as diversas implicações pedagógicas tais como a pertinência 

do pedagogo conhecer, respeitar, valorizar e levar em conta as especificidades do 

desenvolvimento humano, lavando isso em conta na elaboração das ações 

pedagógicas desenvolvidas nos diferentes contextos nos quais o pedagogo atua.  
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PARANÁ, Instrução nº 022/2008 – SUED/SEED-PR. Disponível em: 

www.diaadiaeducacao.pr.gov.br. 
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