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RESUMO 
 

 

Tomando o referencial teórico por base, o presente trabalho objetivou identificar 
aspectos cognitivos, sociais e afetivos presentes no contexto do jogo de regras 
Rummikub, na modalidade de oficinas.  As oficinas foram realizadas com 12 alunos 
do 6.º ano do Ensino Fundamental, com 11 anos, que frequentam a sala de apoio à 
aprendizagem em uma escola estadual no município de Londrina-PR. Como 
problema norteador, questionamos quais aspectos poderiam ser identificados como 
cognitivos, sociais e afetivos em um contexto de oficina com o jogo de regras 
Rummikub. A coleta dos dados teve como procedimento a observação sistemática 
registrada em diário de campo e as oficinas com o jogo, realizadas em nove 
encontros, tendo sido destinados três para a aprendizagem do jogo e seis para 
análise dos procedimentos dos jogadores. Sendo que foi feita uma análise 
comparativa dos relatos dos professores entrevistados com os resultados 
encontrados no jogo de regras Rummikub. E estes resultados indicaram que o 
aprimoramento do processo de construção do conhecimento deve ser incentivado 
nas proposições que fazemos aos alunos no processo de escolarização; a relação 
de interdependência entre aspectos sociais, afetivos e cognitivos e a indicação do 
uso do jogo de regras na escola com o objetivo de favorecer essa construção.  
 

Palavras-chave: educação; jogos de regras; processos cognitivos, sociais e 
afetivos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O jogo no contexto escolar tem sido objeto de estudos em recorrentes 

pesquisas e permeia a prática pedagógica dos professores que entendem o jogo como 

importante instrumento para promover a aprendizagem dos alunos. Frequentemente somos 

convidados a reconhecer o jogo como importante ao desenvolvimento infantil quer pela 

adoção de sua prática no contexto escolar, quer pelos estudos que enaltecem seu valor 

pedagógico.  

Em minha trajetória formativa no curso de Pedagogia, participei de dois 

projetos de pesquisa do departamento de Educação cadastrados na PROPPG-UEL, ambos 

coordenados pela professora Francismara Neves de Oliveira. O primeiro foi o “Laboratório de 

Jogos: espaço de interações lúdicas” e o segundo, “A construção da resiliência em escolares: 

uma proposta de intervenção com jogos nas salas de apoio à aprendizagem”. Neles, o jogo foi 

discutido como uma das formas possíveis de se observar processos cognitivos, sociais e 

afetivos nas interações interpares e na relação com o conhecimento a ser construído na escola. 

Interessou-me entender como o jogo pode evidenciar aspectos sociais, cognitivos e afetivos 

uma vez que estes processos permeiam a aprendizagem escolar. 

Além do interesse pessoal pela temática, pesquisas recentes apoiadas no 

referencial teórico escolhido nesta pesquisa – teoria piagetiana – têm considerado que o jogo 

oportuniza construções significativas que podem ter correspondência com as aprendizagens 

da vida e da escola (MACEDO, 2009; GARCIA 2010; OLIVEIRA E MACEDO, 2011).  

O problema de pesquisa que norteou nossa busca foi: quais aspectos 

poderiam ser identificados como cognitivos, afetivos e sociais em um contexto de oficina com 

o jogo de regras Rummikub?  

Por se tratar de uma pesquisa relativa ao trabalho de conclusão de curso de 

Pedagogia, considero interessante analisar aspectos cognitivos e afetivos no jogo, pois os 

procedimentos nesse contexto possuem relação com os procedimentos do sujeito no processo 

de aprendizagem escolar. A temática tem relevância acadêmico-científica na medida em que 

discute um objeto (jogo) que é presente na prática pedagógica docente à luz de um aporte 

teórico. Além disso, apresenta relevância social, pois oferece indicadores do uso do jogo no 

contexto escolar. Posto isto, o objetivo desta pesquisa foi analisar aspectos cognitivos, 

afetivos e sociais, presentes no contexto do jogo de regras Rummikub, na modalidade de 

oficinas. 
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Tendo como base o estudo de Jean Piaget, os conceitos de esquema, 

assimilação, acomodação e equilibração são discutidos para oferecer melhor compreensão 

acerca de como o jogo é percebido neste referencial teórico. Além de tratar desses conceitos 

fundamentais na teoria piagetiana, a pesquisa discorreu acerca da solidariedade entre aspectos 

afetivos, sociais e cognitivos na evolução do sistema cognitivo. Nesse sentido, considerou-se 

que, ao assimilar as experiências, as questões afetivas, tais como autonomia, relações 

interpares e vontade, permearão as construções cognitivas e podem se manifestar nas 

situações com o jogo de regras. 

No campo teórico escolhido para subsidiar as discussões, os jogos são 

tomados como momento de construção de conhecimento de um sujeito ativo, dinâmico e, 

nesse sentido, autor de sua aprendizagem. Observar esses aspectos integrados na situação de 

jogo requereu que no desenvolvimento do trabalho esses conceitos fossem explicitados e 

analisados, o que está contemplado no capítulo 2. 

O terceiro capítulo apresenta os caminhos metodológicos traçados e os 

passos seguidos na coleta de dados e na análise dos resultados obtidos. 

O quarto capítulo trata dos resultados obtidos no estudo e apontam as 

respostas que foram possíveis de serem construídas ao problema norteador, no percurso da 

pesquisa.  

A última sessão do trabalho traz algumas considerações acerca dos dados 

obtidos e aponta possíveis implicações pedagógicas do uso do jogo de regras para 

compreender processos cognitivos, sociais e afetivos.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 COMPREENDENDO O CONCEITO DE PROCESSO À LUZ DO APORTE TEÓRICO PIAGETIANO 

 

O estudo do desenvolvimento humano é temática central na obra de Jean 

Piaget. Para entender como o desenvolvimento cognitivo é explicado à luz deste referencial 

teórico, alguns conceitos são considerados fundamentais. Trata-se dos conceitos de esquema, 

assimilação, acomodação e equilibração. Esses elementos permitem entender melhor como 

funciona o continuum do desenvolvimento para o autor. 

Os esquemas são unidades hipotéticas carregadas de informações 

localizadas no sistema nervoso. Segundo Wadsworth (1997, p. 16), “são estruturas mentais ou 

cognitivas pelas quais os indivíduos intelectualmente se adaptam e organizam o meio”. Esses 

esquemas não são definidos, vão sendo modificados conforme seu desenvolvimento e, por 

analogia, são chamados de “fichas de arquivo”, que armazenam informações sobre o objeto a 

ser conhecido. É como quando a criança recebe um novo estímulo e busca colocar ou arquivar 

a nova informação em uma das “fichas” ou esquemas que já constituem a estrutura cognitiva. 

Delval (1998, p. 69) define os esquemas como “uma sucessão de ações que 

possuem uma organização e que são suscetíveis de repetição em situações semelhantes”. 

Na perspectiva teórica piagetiana, tanto o número quanto a qualidade dos 

esquemas presentes na estrutura cognitiva variam, pois a capacidade de lidar não apenas com 

as semelhanças mas também com as diferenças é uma construção gradativa do sujeito em seu 

processo de desenvolvimento. Conforme essa capacidade se amplia, a estrutura cognitiva se 

torna mais complexa e o sujeito pode contar com esquemas mais numerosos e complexos 

decorrentes dessas transformações. Segundo Wadsworth (1997), o desenvolvimento 

intelectual está sempre em um contínuo processo de construção e reconstrução. 

Nesse sentido, o esquema organiza as ações e, conforme se estrutura, se 

modifica e se complexifica, permite novas formas de lidar com o real. Delval (1998, p. 69) 

distingue dois aspectos em um esquema: elemento desencadeante e elemento efetuador. Nas 

palavras do autor,  

 

nas diferentes situações reconhecemos que devemos aplicar um esquema 
determinado. O esquema propriamente dito é o elemento efetuador e o 

reconhecimento da situação é o elemento desencadeante. Quando nos 

encontramos diante de uma situação nova, tentamos aplicar esquemas 
anteriores e o fazemos enquanto podemos, combinando vários deles ou 



16 

modificando algum até encontrarmos uma força de ação que seja mais 

prática para o objetivo que pretendemos alcançar. 

  

No entender de Macedo (1994, p. 146), “assimilar implica ajustar a ação às 

características do objeto.” O sujeito, ao se deparar com os objetos de conhecimento, tentará 

assimilá-los às suas estruturas compostas por um conjunto variável de esquemas, a depender 

das interações do sujeito com o objeto e das construções efetuadas pelo sujeito ativo em seus 

processos de interações. Conforme afirma Bee (2003), esse processo é ativo e implica na ação 

de selecionar informações a serem assimiladas, o que faz com que prestemos atenção às 

informações das quais já temos algum registro nos esquemas.  

Wadsworth (1997) afirma que essas transformações dos esquemas ocorrem 

pelo processo de acomodação. Então este processo refere-se à criação de novos esquemas ou a 

modificação de velhos esquemas e os dois processos atuam para que o estímulo se encaixe na 

estrutura que o sujeito possui. Segundo Bee (2003, p. 195), “na teoria de Piaget, o processo de 

acomodação é a chave para a mudança desenvolvimental”.  

A mudança dos esquemas é da ordem da acomodação – o processo 

complementar ao da assimilação – e constitui uma invariante funcional, pois faz parte do 

desenvolvimento do indivíduo independente da fase em que ele se encontra. Segundo 

Wadsworth (1997, p. 20), “a assimilação afeta o crescimento dos esquemas.” Exemplos de 

assimilação são pegar, andar, classificar; qualquer uma dessas ações são formas de 

assimilação da vida, dos objetos, da realidade. 

Segundo o autor (ibid), no caso da acomodação, a pessoa é obrigada a 

alterar um esquema existente ou construir um novo para se acomodar ao novo estímulo. O ato 

de imitação da criança é um exemplo de acomodação. Portanto, esse processo é responsável 

pelo desenvolvimento, ou seja, promove mudança qualitativa. O balanço entre a assimilação e 

a acomodação é chamado de equilibração. Segundo Wadsworth (1997, p. 22), “é o 

mecanismo auto-regulador, necessário para assegurar uma eficiente interação da criança com 

o meio ambiente”. No entender de Piaget (apud BEE, 2003, p. 196), “a criança está sempre 

lutando por coerência, buscando permanecer “em equilíbrio” visando a chegar um 

entendimento do mundo que faça sentido em sua totalidade”. 

O desequilíbrio, por conseguinte, é o oposto do equilíbrio, ou seja, quando 

não há balanço entre as assimilações e acomodações que o sujeito realiza. Esse processo é 

muito importante, pois é preciso ter um desequilíbrio para que ocorra o equilíbrio, isto é, a 

estrutura cognitiva depende de sucessivos estados de desequilíbrio e contínua busca de 
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equilíbrio para manter-se ativa e, portanto, construtivamente criadora. O desafio cognitivo 

motiva a criança a buscar o equilíbrio e equilibrar os funcionamentos de assimilar e 

acomodar. O equilíbrio é uma condição pela qual o organismo sempre luta. 

Esse momento de desequilíbrio é explicitado quando a criança interage com 

o objeto, mas seus esquemas não são suficientes para incorporá-lo à estrutura cognitiva 

existente, o que cria desafios e perturba o sistema cognitivo, impulsionando-o à ação em 

busca de respostas ao desafio cognitivo proposto. Segundo Piaget (1976, p. 15), “em função 

da interação fundamental de início entre o sujeito e os objetos, há primeiramente a 

equilibração entre a assimilação destes a esquemas de ações e a acomodação destes últimos 

aos objetos”. 

Lukjanenko (1995, p. 31) analisa que a equilibração é movida por trocas 

entre o organismo e o meio. Essas interações com o meio e com os outros promovem desafios 

que implicam na alteração tanto das estruturas envolvidas quanto das interações entre elas. 

Em busca de um equilíbrio melhor, as estruturas afetivas e cognitivas são transformadas na 

interação com os objetos de conhecimento e nas trocas estabelecidas entre os pares. De acordo 

com o autor (ibid), “a passagem de um estado de menor conhecimento a um estado de maior 

conhecimento, ocorre por níveis de equilibrações que permitem ao sujeito o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, social e moral, num caminhar constante”.  

 

Em particular, uma tal ação conservadora é aplicada ao sistema total pelos 

subsistemas ou seus elementos, e reciprocamente, o que equivale a dizer que 
o equilíbrio se refere entre outras coisas a uma solidariedade da 

diferenciação e da integração. (PIAGET, 1976, p. 12) 

 

A partir dessa questão da equilibração, Piaget (1976) também classifica as 

regulações e as compensações por tipos de condutas, que aqui serão colocadas, como o 

próprio autor cita, sendo tipo α (alfa), β (beta) e γ (gama), em que são relacionados de acordo 

com a organização do sistema cognitivo. É por meio disso que se consegue perceber a questão 

de ser sistêmico e dinâmico.  

De acordo com Piaget (1976), o tipo α (alfa) é quando o sujeito, a partir de 

sua ação, irá negar a perturbação que não é percebida. A do tipo β (beta) é o oposto da 

conduta anterior, então o sujeito é capaz de reconhecer o que lhe perturba, reconhecendo que 

é um problema para si. Já nas condutas γ (gama), o sujeito irá compensar por meio da 

assimilação e acomodação a perturbação e, além disso, irá integrá-la em seu sistema 

cognitivo, momento em que torna possível a tomada de consciência de si e do objeto.  
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[...] nas condutas de tipo α o sujeito não entra em contato com a situação 
perturbadora, havendo um mínimo de deslocamento do sistema que resulta 

em certo tipo de negação ou anulação do fato. Elas correspondem a um 

modo de funcionamento indiferenciado. Nas de tipo β, o sistema cognitivo - 
o que, em nosso caso, ampliamos para o campo afetivo e social - sofre 

mudanças mais expressivas, no sentido de incorporar as variações da 

experiência. Fala-se, então, da ocorrência de diferenciações. No caso das 

condutas de tipo γ, as perturbações são consideradas como variações 
intrínsecas ao sistema o que, de certa forma, faz com que percam essa 

característica. (GARCIA, 2010, p. 176) 

 

Analisando os elementos envolvidos no processo de desenvolvimento 

cognitivo, podemos perceber solidária interligação entre eles. Na estrutura cognitiva, nada 

acontece de forma rápida e desvinculada dos elementos que compõem o todo articulado desse 

desenvolvimento, chamado de continuum. Segundo Piaget (apud WADSWORTH, 1997, p. 

30-31), novos esquemas não substituem os velhos, apenas são adicionados ao 

desenvolvimento cognitivo. Assim sendo, podemos inferir que essas mudanças ocorrem de 

forma gradual, no tempo e espaço necessários, em ritmo próprio, regularmente e 

continuadamente. 

O desenvolvimento intelectual que resulta das construções ocorridas em 

todos os períodos por uma continuidade e acúmulo de construção pode ser dividido em quatro 

grandes estruturas de pensamento e servem para observar como ocorre o processo de 

desenvolvimento cognitivo. Wadsworth (1997, p. 31-32) descreve os quatro períodos 

preconizados por Piaget. 

 

a) Período sensório-motor (0-2 anos): é o período que a criança não 

representa eventos internamente, onde o desenvolvimento cognitivo é constatado na medida 

em que os esquemas são construídos. Neste nível de desenvolvimento, predominam como 

formas de apropriação e construção do mundo a sensação e o movimento. A relação que a 

criança estabelece com o mundo ocorre primeiramente por meio dos órgãos dos sentidos. 

Ainda neste período, esse sujeito não diferencia a função do objeto do objeto propriamente 

dito, por exemplo, não tem consciência de uma caneta enquanto objeto e sua função. O 

conhecimento do objeto é movido por tendências instintivas inatas que correspondem às 

emoções básicas. É esse o cenário no qual surgem os afetos perceptivos. As características 

dos afetos perceptivos explicam a condição que a criança adquire de diferenciar o que é bom 

para ela. É preciso que esse tipo de afeto venha primeiro, pois é preciso reconhecer primeiro o 

“eu” e o “outro” como outro. Essa construção permite que a criança de posse dessa 
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capacidade diferenciadora se torne capaz de experimentar os afetos intencionais. Vale 

ressaltar, entretanto, que os afetos intencionais não são da ordem da racionalidade e estão 

ligados ao que satisfaz a vontade do bebê. É um momento de prenúncio dos sentimentos 

interindividuais, que permitem exercer o poder escolher com quem se sente melhor. 

 

b) Período pré-operatório (2-7 anos): é o período caracterizado pelo 

desenvolvimento da linguagem e outras formas de representação. Neste período, o raciocínio 

é pré-lógico. A linguagem representacional confere ao sujeito em construção e construtor do 

mundo em que vive uma capacidade maior de leitura da realidade e permite que interaja mais 

ativamente no meio. 

 

Entre a idade de 2 e 7 anos, a criança reconstrói, pela linguagem, muitos dos 

seus conhecimentos anteriores. A sua capacidade de atenção, no entanto, 
continua ainda sendo limitada e permanece dominada pelo que se denomina 

egocentrismo. É a etapa do pensamento intuitivo, ou subperíodo pré-

operatório no qual a criança se mostra muito apegada aos aspectos externos 

da situação (DELVAL, 1998, p. 73) 

 

É aqui também que, observando as condutas das crianças nas relações 

interpares, evidencia-se a fabulação, com a frequente indicação de que interage com amigos 

imaginários. No período anterior, pela ausência da imagem mental, as representações eram 

limitadas, mas nesta etapa já há a possibilidade de representar objetos e suas qualidades. 

Outra característica que também diferencia o pensamento da criança nesse período é a questão 

do afeto. Neste período, pode ser observado o afeto intuitivo no qual a intenção é dirigida, 

com mais clareza do que se quer. Começa a definir simpatia, antipatia e a lidar com isso na 

interação com o outro. A criança ainda está em uma fase em que tem dificuldade para se 

colocar na perspectiva do outro, ou seja, suas posturas ainda são predominantemente 

egocêntricas e as interações interpares revelam a centração em uma única perspectiva 

(OLIVEIRA, 2005). 

 

c) Período de operações concretas (7-11 anos): neste período, predomina o 

desenvolvimento da capacidade de aplicar pensamento lógico a problemas concretos. Esta 

ação mental revela uma construção do pensamento e, portanto, não é apenas introjetada (de 

fora para dentro), mas ocorre internamente, a partir das trocas que o sujeito estabelece com o 

meio em suas interações. Neste período, as ações da criança adquirem uma dimensão que vai 

além do fazer prático e atingem a compreensão, dadas as condições da estrutura cognitiva de 
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lidar com noções e conceitos que explicam as leis de funcionamento dos objetos e suas 

propriedades. Por exemplo, quando tenho o desejo de jogar o lixo na rua e minha ação é 

regulada pela vontade, que me convida a pensar sobre as consequências do ato, e eu decido 

(vontade) não jogar o lixo na rua. Para Claparède (apud DELL’AGLI, 2008, p. 68), “os 

raciocínios e os pensamentos são sustentáculos do desejo, que surge em primeiro lugar, 

seguido pela inteligência e por isso é impossível retirar os elementos afetivos do 

pensamento.” Assim, o pensamento ainda não opera por meio de hipóteses e é o sentimento 

da vontade que exerce a regulação daquilo que se quer fazer. 

  

d) Período de operações formais (11-15 anos ou mais): é quando as 

estruturas cognitivas da criança alcançam um nível elevado de desenvolvimento, assim 

tornando-se apta a resolver qualquer problema no qual se aplica o raciocínio lógico. Lida com 

hipóteses e deduções, abstrações que permitem pensar sobre o que não está presente, discorrer 

sobre aquilo que não é concreto e não se localiza no mesmo espaço e tempo que ela.  

 

Assim, o desenvolvimento ocorre de forma gradual, como podemos 

constatar quando se observa as idades em que cada período ocorre. Esse desenvolvimento, 

segundo Wadsworth (1997, p 32), é concebido como um fluxo contínuo e de forma 

cumulativa, ou seja, a cada nova etapa, são integradas as anteriores sem que sejam alteradas, 

sem que se percam as construções realizadas em momentos anteriores de desenvolvimento. 

Quanto aos fatores envolvidos no desenvolvimento cognitivo, Piaget 

enumera cinco como corresponsáveis pela evolução da estrutura cognitiva. Tratando desses 

fatores, Delval (1998) procura deixar acentuado que, na perspectiva piagetiana, o 

desenvolvimento não é explicado pela força da hereditariedade, embora ela venha a compor o 

desenvolvimento cognitivo como um dos fatores e os explica: 

 

a) Experiência: referem-se às coisas que acontecem no cotidiano, das ações 

do sujeito sobre o objeto. Delval (1998, p. 141) afirma que “nessa ação sobre as coisas, o 

sujeito irá descobrindo as propriedades do mundo e irá, aos poucos, organizando a realidade, 

formando categorias e estabelecendo propriedades gerais da ação, que são aplicadas à diversas 

situações”. Essas experiências, segundo Wadsworth (1997, p. 34), provocam assimilação e 

acomodação e obrigam as mudanças nos esquemas. Por falta dessas experiências, a mudança 

nos esquemas será prejudicada e o desenvolvimento poderá ocorrer de forma mais lenta ou 

lacunar.  
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b) Maturação e hereditariedade: impõe limites ao desenvolvimento. A 

bagagem genética é entendida nesta perspectiva não como determinista e capaz de explicar o 

desenvolvimento por si só, mas como um disparador de condições por meio das quais os 

sujeitos se lançam a conhecer o mundo que os cerca. A maturação indica o alcance das 

possibilidades num estágio específico (DELVAL, 1998). Seber (1997) comenta que a 

maturação é um fator importante para o desenvolvimento da inteligência, pois amplia 

possibilidades e é indissociável das experiências que o sujeito vivencia no meio que o cerca. 

 

c) Interação Social: é necessária para a construção dos conceitos, pois, por 

meio desta interação, o sujeito é convidado ao desequilíbrio de suas estruturas de pensamento.  

Assim, como assinala Piaget (1973, p. 30): 

 

“[...] a transmissão social, é fator educativo no sentido amplo. Fator 

determinante, naturalmente, no desenvolvimento, ele é por si só insuficiente, 

por essa razão evidente: para que uma transmissão seja possível entre o 
adulto e a criança ou entre o meio social e a criança educada, é necessário 

haver assimilação pela criança do que lhe procuram inculcar do exterior. 

Ora, essa assimilação é sempre condicionada pelas leis desse 

desenvolvimento [...]”. 

 

Comentando o valor atribuído por Piaget à interação social e reconhecendo 

que ela, como fator de desenvolvimento é necessária porém, não suficiente, Oliveira (2005, p. 

69) analisa:  

 

[...] é possível reconhecer com Piaget que o desenvolvimento lógico tem 

como um dos fatores, a interação social, entretanto a construção da lógica é 

inerente à atividade do sujeito. A atividade própria à construção do 

conhecimento implica na necessidade de confrontar seu próprio pensamento. 
Por essa razão é possível compreender que é na coletividade, ou no social 

que o sujeito confirma ou contesta seu pensamento e que é este papel que 

constitui a interação social como um fator de desenvolvimento no entender 
de Piaget.  

 

O diálogo com o outro permite que as diferentes perspectivas, conceitos, 

valores, modos de lidar com os objetos de conhecimento promovam contestação das certezas 

e afirmações da estrutura cognitiva. Em contato com o outro, o sujeito tem suas certezas 

contestadas e suas estruturas podem ser postas em desequilíbrio. Isso provocará o 

questionamento de seu próprio pensamento. E assim, a interação social assumirá um papel 
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cada vez maior durante o desenvolvimento, permitindo que as verdades sejam testadas, que as 

certezas sejam contra-argumentadas e que perspectivas sejam ampliadas. 

 

d) Equilibração: é um regulador para que novas experiências possam ser 

incorporadas aos esquemas. Envolve a ampliação e a conservação da estrutura de pensamento. 

Explica a evolução em espiral. Por meio da equilibração, a estrutura de pensamento torna-se 

cada vez mais suscetível à experiência e assim o sujeito torna-se mais permeável às vivências 

e interações. Dialeticamente, a estrutura se modifica em função da interação com a realidade e 

promove alteração no real. Piaget considera este processo como autorregulatório.  

Delval (1998, p. 142) afirma que o “[...] processo de equilibração permite 

que o organismo reaja às alterações, às modificações do equilíbrio, consiga compensá-las e 

volte a uma situação de equilíbrio que já não será igual a anterior mas representará um passo 

adiante, porque terá dado lugar à formação de novos esquemas”. Este mesmo autor também 

cita que esta parte do desenvolvimento é uma síntese de todos os outros fatores, mas que 

todos eles agem em conjunto. 

 

e) Desenvolvimento Afetivo: segundo Wadsworth (1997), o afeto envolve 

também sentimentos, interesses, desejos, tendências, valores e emoções. Além disso, envolve 

também uma profunda influência sobre o desenvolvimento intelectual, podendo assim 

acelerar ou diminuir o ritmo de desenvolvimento. Por exemplo, a realização de um bom 

trabalho e a relação com os interesses, os vínculos estabelecidos com o tema, relacionamentos 

interpares com o professor ou com a família. 

Por meio da interdependência entre esses cinco fatores, o desenvolvimento 

cognitivo é explicado e, por leis de funcionamento dinâmico e evolutivo, são analisados os 

processos que o constituem. 

 

O desenvolvimento consiste, então, na reunião de todos esses fatores, sem 
que tenha sentido saber qual deles é mais importante, ou em que proporção 

contribui para o resultado, já que, se um deles falta, as alterações que se 

produzem no desenvolvimento são enormes, ou inclusive não se produz 

desenvolvimento” (DELVAL, 1998, p. 142) 

    

Mais importante que reconhecer a existência desses fatores é concebê-los 

integradamente. A partir disso, é muito importante que o indivíduo consiga desenvolver todos 

eles, mas com a ajuda de outros que estão a sua volta. Ressalta-se também que não há ordem 
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de importância, sendo todos relevantes ao desenvolvimento e ocorrem em processos 

solidários e interligados. 

No pensamento de Piaget, de acordo com Garcia (2010), o desenvolvimento 

da inteligência se apóia em uma perspectiva interacionista, genética, dialética e sistêmica. 

Para a autora, a primeira corresponde à capacidade dos indivíduos de organizar os 

conhecimentos da realidade para conquistar uma adaptação melhor e também mais integrada 

com o meio. Para isso, é imprescindível a interação entre o sujeito e o objeto, o que ocorre 

pela ação contínua. Seria genética por causa da evolução do sistema cognitivo, passando 

assim para o nível seguinte. Dialética, ilustrada por uma espiral que é a relação entre o sujeito 

e o objeto. E, por fim, numa perspectiva sistêmica, pois os elementos são interdependentes e, 

portanto, a inteligência organiza e armazena além de conservar as construções. Por esse 

processo contínuo e integrador, as transformações são possibilitadas, como também o 

acréscimo de informações, mas chega um momento em que não será possível armazenar tanta 

coisa, o que desencadeará movimentos geradores de novas estruturas e reorganizações. 

Para Piaget (apud SEBER, 1997), a inteligência não é algo que vem pronta 

desde o nascimento, vai se construindo ao longo do desenvolvimento da criança tornando-se 

gradativamente mais abstrata e complexa. Essa perspectiva se opõe à visão inatista da 

inteligência, negando sua explicação pelo dom inato ou algo que possuímos desde quando 

nascemos. Assim sendo, a inteligência como é compreendida, não é hereditária, pois é o 

próprio indivíduo que constrói sua estrutura cognitiva. 

 

Na visão inatista, nossa inteligência não depende de nós, ou seja, é 

independente. Por isso, nessa visão o sujeito é considerado em sua versão 

passiva, subordinada ou submissa aos ditames de sua pré-formação ou 
herança genética. (MACEDO, 2002, p. 3) 

 

Sobre a perspectiva inatista, Macedo (2002) afirma que essa visão  

compreende a inteligência quantitativamente, ou seja, o quanto de conhecimento cada 

indivíduo possui. A implicação dessa compreensão na escola permite que os alunos sejam 

selecionados por esse critério quantitativo: os que são mais inteligentes ficam em uma sala e 

os menos inteligentes ficam em outra sala. E para Piaget (apud SEBER, 1997), as atividades 

intelectuais são vistas qualitativamente, em processo contínuo de onde decorre a discordância. 

 

[...] a inteligência constitui uma atividade organizadora cujo funcionamento 

prolonga o da organização biológica e o supera, graças à elaboração de 
novas estruturas [...] as sucessivas estruturas devidas à atividade intelectual 
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diferem qualitativamente entre si, mas nunca deixam de obedecer às mesmas 

leis funcionais. (PIAGET, apud SEBER, 1997, p. 78)  

 

Segundo Piaget (apud SEBER, 1997), a experiência é muito importante para 

o desenvolvimento intelectual da criança, pois garante a atividade do sujeito na construção do 

conhecimento, diferentemente da visão empirista, que, embora também focalize as 

experiências, concebe o sujeito como passivo.  

 

[...] Mas no empirismo há muito mais do que uma simples afirmação do 

papel da experiência, o empirismo é, antes de tudo, certa concepção da 

experiência e da sua ação. Por uma parte, tende a considerar a experiência 
como algo que se impõe por si mesmo, sem que o sujeito tenha de organizá-

la, isto é, como se ela fosse impressa diretamente no organismo sem que uma 

atividade do sujeito seja necessária à sua contribuição. Por outra parte, e por 
conseqüência, o empirismo encara a experiência como existente em si 

mesma. (PIAGET, apud SEBER, 1997 p. 184) 

 

Sendo assim, Piaget vê a inteligência por um prisma construtivista. Segundo 

Seber (1997), a experiência nessa visão é ação e construção progressiva de estruturas. De 

acordo com Bee (2003), a criança é um participante ativo no desenvolvimento do 

conhecimento; ela vai construindo seu próprio entendimento. Nesse sentido, o sujeito vai 

explorar agarrando, olhando, tocando, buscando assimilar o que está descobrindo, 

empregando os esquemas que já possui. 

Macedo (2002) comenta que o trabalho da inteligência é manter sua 

organização em constante mudança. A inteligência vai evoluindo num processo crescente. Há 

uma interação entre as ações do sujeito sobre o meio, por meio da assimilação e acomodação, 

assim como há interação do meio sobre os esquemas do sujeito. Na visão construtivista, a 

inteligência é vista como qualitativa e quantitativa. Assim como os esquemas são aprimorados 

em qualidade, também avolumam em quantidade. 

Comentando acerca do aspecto qualitativo da inteligência, Seber (1997) 

comenta que temos que esquecer o certo e o errado, pensando qualitativamente nesse processo 

da inteligência que permeia qualquer coisa que a criança faz, até o ato de brincar. Pensar 

práticas educativas nesse contexto impedem a classificação dos sujeitos de acordo com a 

norma vigente e os coloca, a todos, na condição de sujeitos em processo de desenvolvimento.  

 

A análise qualitativa nos possibilita ir além das respostas decoradas e 

repetidas sem entendimento e aprender como a criança pensa. E é isso o que 

importa. Piaget define inteligência pelo sentido do seu desenvolvimento. Do 

ponto de vista do funcionamento, inteligência é a capacidade de adaptação a 
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situações novas; do ponto de vista do mecanismo estrutural, inteligência é 

antes de tudo compreender e inventar. (SEBER, 1997, p. 82) 

 

Quadro 1 – Perspectivas da inteligência 

INATISMO EMPIRISMO CONSTRUTIVISMO 

Independência 

Ser 

Revelação 

Dissociação 

Regulação = aceitação ou 

compensação 

Dependência 

Dever 

Conversão 

Associação 

Correções ou confirmações 

Interdependência 

Poder 

Progresso 

Assimilação 

Pré-correções ou 

antecipações 

Fonte: Macedo (2002, p. 1) 

 

De acordo com as discussões de Macedo (2002),  a inteligência é vista por sua 

condição de autonomia, ou seja, quanto mais autônomo, mais inteligente. Isso implica 

considerar que a criança vai superando a sua dependência para com o adulto, para que ela 

possa compreender as coisas por si mesma, construindo e coordenando esquemas. Isso 

equivale a considerar que o progresso da inteligência é de autoria do sujeito que se 

desenvolve, mas nunca isoladamente, sem a participação do outro, sem a interação com o 

outro  sem que atuem por interdependência, os fatores do desenvolvimento. 

 

Progredir em direção à autonomia significa para a criança construir e 

coordenar esquemas de ação, noções e representações que lhe possibilitam, 

no processo de desenvolvimento, realizar e compreender as coisas por si 

mesmas (MACEDO, 2002, p. 7)  

 

De acordo com Oliveira (2005), a questão da autonomia está relacionada 

com a cooperação entre os indivíduos e envolve respeito mútuo e recíproco. Quando a 

cooperação é analisada no contexto social, irá conduzir para a autonomia do sujeito. Além 

disso, também conduz para o senso de justiça e solidariedade fazendo com que o sujeito vá se 

afastando das atitudes egocêntricas e desenvolva caminhos de acesso à lógica.  

A escola é um espaço contextual de desenvolvimento da criança, em que ela 

tem possibilidades de escolhas. Não fazemos nada sozinhos, mas não é o outro que vai criar 

as estruturas cognitivas por mim. As interações com o outro impelem a novas construções e 

colocam o sujeito em condições de checar, conferir, confirmar ou rejeitar os próprios pontos 

de vista, portanto é indispensável, mas não suficiente para produzir, por si só, inteligência. 

Piaget vê a inteligência como um sistema maior que está interligado a outros 

subsistemas, nos quais é mantida a relação de interdependência entre os conceitos. Por isso, 
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existem pelo menos duas características da inteligência operatória: a interdependência e a 

reversibilidade, ambas de grande importância neste estudo.  

A primeira diz respeito à condição de resolver problemas considerando o 

todo de determinada situação. Como Macedo (2002) comenta, é necessário considerar as 

regras, as incompatibilidades, as compatibilidades, as permissões. Então, há muitas coisas a 

serem consideradas para que se tenha qualidade na relação entre as partes e o todo. Sendo 

assim, a interdependência evita que tentemos resolver problemas apenas por meio do ensaio e 

erro e oportuniza a construção de estratégias mais complexas, mais elaboradas para a 

resolução de conflitos. 

Macedo (2002) ainda analisa que a interdependência nos processos de 

desenvolvimento possibilita que o sujeito gradativamente deixe de agir ou pensar de modo 

indiferenciado, justaposto ou sincrético. Indiferenciado pelo fato de não saber ordenar as 

ações, pois não sabe se organizar no espaço e tempo de sua realização. Justaposto porque os 

objetos e acontecimentos são tratados de modo a desconsiderar possíveis relações entre eles e 

dissociados entre si, o que permite que uma ação seja executada de acordo com uma 

determinada regra enquanto outras são esquecidas, mas que também atuam no jogo. 

Sincrético, pois não é possível  juntar todos os aspectos ao mesmo tempo, deixando a situação 

sem solução. Apenas com a conquista da interdependência, conseguimos desenvolver a 

inteligência, contextual e equilibradamente.  

A segunda característica pode ser compreendida, de acordo com Macedo 

(2002), como a função coordenadora da interdependência. A reversibilidade se caracteriza na 

possibilidade mental, corporal ou social de considerar as relações entre as partes e entre as 

partes e o todo de modo simultâneo, o que permite o pensamento antes de tomar as decisões, 

permite realizar antecipações. As condições para que essa ação operatória ocorra envolvem 

descobrir as impossibilidades, considerar as contingências não sendo determinado por elas e 

valorizar os possíveis caminhos para atingir a necessidade lógica em cada situação. 

 

É pela reversibilidade, como qualidade construtiva (relacional, dialética) que 

caracteriza uma inteligência operatória, que podemos ligar o passado, 
presente e futuro, dirigindo nossas ações pelo projeto que as determina. O 

passado, em uma inteligência de qualidade operatória, corresponde a um 

pensar ou agir históricos, que não esquece, pois atualiza ou antecipa o que 
não pode ser esquecido. Um passado por estar presente (porque atualizado), 

não é esquecido, nem se manifesta apenas como queixa ou culpa (por aquilo 

que não deveria ter sido ou que gostaríamos que tivesse sido) ou como 

repetição (isto é, condenação). [...] O futuro, em uma inteligência operatória, 
se expressa pela antecipação, por efetuar as viagens, primeiro, 
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simbolicamente. Por poder criticar as hipóteses sugeridas por nossa reflexão. 

(MACEDO, 2002, p. 14) 

 

Podemos observar que a reversibilidade é coordenadora da 

interdependência, como dito acima, pois permite que as ações não sejam apenas pautadas em 

tentativas de ensaio e erro e possibilita ter em pensamento (ação mental) a antecipação da 

ação. Isso provocará um maior desenvolvimento cognitivo.  

 

A inteligência trabalha em favor do progresso, da busca pelo melhor possível 

a cada situação, de seu aperfeiçoamento por meio de diferentes formas de 

regulação: confirmar, compensar, corrigir, substituir, antecipar e pré-corrigir 
as ações antes da sua realização. Esse olhar evolutivo corresponde à 

perspectiva genética. Por uma razão imanente ao próprio sistema cognitivo, 

algo que é todo em um nível de desenvolvimento torna-se parte num nível 
seguinte: num encadeamento entre processos que, sem se extinguirem 

completamente extintos, formam a base para reestruturações progressivas. O 

que corresponde a dizer que estrutura e gênese, nesta teoria, são 

indissociáveis. (GARCIA, 2010, p. 33) 

 

A partir disso, conseguimos compreender que a inteligência é resultante da 

integração dos elementos que compõem o sistema cognitivo, como a afetividade, temática a 

qual nos dedicamos a seguir.  

 

2.2 RELAÇÕES ENTRE INTELIGÊNCIA E AFETIVIDADE 

 

O desenvolvimento da afetividade ocorre paralelamente ao sistema 

cognitivo, e, por correspondência, ela tem uma grande influencia no sistema intelectual. 

Como coloca Piaget (apud ESPÍNDOLA, 2000), a afetividade em si não pode modificar as 

estruturas cognitivas, mas pode influenciar quais estruturas serão modificadas (processo de 

adaptação). Tendo em vista isto Piaget (apud Queiroz ET AL, 2009, p. 304) coloca: 

 

[...] Considerou a afetividade com uma agente motivador da atividade 

intelectual e que, também, toda a atividade intelectual é dirigida a objetos ou 

eventos particulares. De acordo com o autor, não existem estados afetivos 

sem elementos cognitivos, assim como não existem comportamentos 
puramente cognitivos. Ou seja, escolhas não são provocadas exclusivamente 

pelas atividades cognitivas ou pela afetividade. O desenvolvimento 

intelectual envolve sempre os aspectos cognitivos e afetivos.  

 

Essa construção afetiva ocorre do mesmo modo que o desenvolvimento das 

noções cognitivas, ou seja, o indivíduo assimila as experiências aos esquemas afeytivos, em 
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progressão solidária aos períodos de desenvolvimento do sistema cognitivo. No primeiro mês, 

predominam a atividade reflexiva e instintos. Após o quarto mês, o comportamento da criança 

é dirigido a um fim, o que em pouco tempo denota o progresso da afetividade. São 

movimentos que ela faz com determinada intenção, interesse. Esse conceito, como analisam 

Tognetta e Assis (2006), explica o processo por meio do qual a criança vai construindo 

conhecimento nas interações com outras pessoas.  No segundo ano de vida do indivíduo, 

predominam os sentimentos intencionais cuja importância é clara ao sujeito, experimentam o 

sucesso e o fracasso e exercem a transferência de afetividade para outras pessoas, por 

exemplo o gostar ou o não-gostar de uma pessoa. 

 

[...] no período sensório motor, o que dominou foram os afetos perceptivos, 

etapa na qual a afetividade, assim como a inteligência, está ligada às 
necessidades fisiológicas e às “novidades” trazidas pelo exercício da 

percepção. São basicamente sentimentos de agrado e desagrado, êxito e 

fracasso, decorrentes das ações do mundo. (SOUZA, 2011, p. 253) 

 

Posteriormente, no período pré-operacional, a criança com a capacidade da 

fala e das representações apresenta sentimentos sociais, por meio dos quais pode representar 

imagens de suas experiências afetivas e recordar os sentimentos, o que evidencia maior 

consistência em relação ao gostar e não-gostar. Nesse período, ainda há muitas restrições, pois 

o indivíduo não consegue entender que o outro pensa diferente dele, o que evidencia o 

predomínio do egocentrismo e centração.  

 

[...] nas representações pré-operatórias, nas quais predominam a imitação, o 

jogo simbólico e as intuições rígidas e inflexíveis, ocorreriam sentimentos 
também de natureza intuitiva (as simpatias e antipatias), bem como 

sentimentos ligados às pessoas como objetos privilegiados. (SOUZA, 2011, 

p. 253) 

 

O progresso do desenvolvimento permite que no estágio posterior, 

denominado operacional concreto, o pensamento vá se tornando lógico e, com a 

reversibilidade, o sujeito pode coordenar seus pensamentos afetivos. Souza (2011) enfatiza 

que a afetividade evolui, passando a ser um sistema de valores hierarquizados. Como coloca 

Garcia (2010, p. 55): 

 

Assim, com o desenvolvimento da capacidade operatória, da conservação e 

da reversibilidade, os pensamentos, conceitos e valores ganharão 

estabilidade e coordenações entre si. No plano afetivo e social, torna-se 
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possível a construção de uma escala de valores compartilháveis e o 

estabelecimento de relações de reciprocidade, mais justas e cooperativas. 

 

Para Piaget, neste ultimo estágio há dois elementos importantes ao 

desenvolvimento. São eles a autonomia e a vontade, o que permite o desenvolvimento da 

autonomia afetiva. A autonomia de raciocínio, de acordo com Espíndola (2000), é o momento 

em que a criança raciocina de acordo com suas próprias normas. A partir do momento em que 

o indivíduo coloca-se no lugar do outro, conseguirá fazer suas próprias avaliações morais. O 

deslocamento de sua própria posição e a condição de acatar posições que não havia concebido 

melhoram a compreensão acerca da própria perspectiva. Com a presença da vontade, fica 

evidenciada a capacidade de raciocinar sobre problemas afetivos. A vontade é um regulador e 

permite escolhas e planejamentos de ações pensadas, conscientes de seus desdobramentos e 

consequências, ainda que não em sua totalidade, mas gradativamente aprimoradas.  

No estágio mais evoluído do desenvolvimento – conhecido como das 

operações formais –, que se inicia em torno dos onze ou doze anos, o sujeito desenvolve de 

modo mais complexo o raciocínio e a lógica para a solução de problemas. E neste momento 

do desenvolvimento afetivo, dois fatores se apresentam mais intensamente:  os sentimentos e 

a continuidade da formação da personalidade. A partir desse período, o sujeito já tem seus 

próprios sentimentos ou pontos de vista sobre outras pessoas e sua personalidade permite 

atividades que buscam adaptação ao mundo social. Segundo Souza (2011), é a partir desta 

etapa que a afetividade se desloca para as teorias e ideias, postulado, criação. A construção 

torna-se mais rica em conteúdo e mais complexa em sua forma. Assim, afetividade e 

inteligência são indissociáveis em sua constituição, mas possuem papéis diferentes, ambos 

são de extrema importância para o desenvolvimento do indivíduo.  

 

2.3 O JOGO NA TEORIA DE PIAGET 

 

Na perspectiva teórica adotada no presente estudo, o jogo não é defendido 

como  diversão ou entretenimento, mas como possibilidade de desenvolvimento cognitivo, 

social e afetivo do indivíduo. Como coloca Piaget (apud OLIVEIRA, 2009, p. 16), o jogo é 

uma atividade de predomínio da assimilação sobre a acomodação. Sendo assim, constitui-se 

espaço de construção do conhecimento. Para o autor, o papel do sujeito no próprio 

desenvolvimento cognitivo é dado pela condição ativa, dinâmica que está sempre em 

interação com os objetos, o que por meio do jogo proporciona contexto favorável à 
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aprendizagem. Segundo Oliveira (2009), o jogo oferece flexibilidade, desafio para que o 

sujeito pense, exercite o autocontrole, manifeste suas emoções, estabeleça inter-relações, o 

que pode desencadear  aprendizagem construtiva. O contexto criado pelo jogo implica em 

transformação da prática pedagógica. O olhar para este instrumento oportunizador de ação e 

reflexão se modifica e nos leva a buscar atender aos aspectos cognitivos afetivos e sociais na 

relação do sujeito com os objetos de conhecimento e com o outro nas trocas interpares. 

Na teoria piagetiana, cada tipo de jogo tem sua característica e seu 

desenvolvimento é solidário ao desenvolvimento do indivíduo, possibilitando a ele não apenas 

ganhar o jogo, mas construir estratégias, analisar os meios empregados para atingir um 

objetivo, desenvolvendo assim seu raciocínio. Por meio do jogo, as estruturas cognitivas se 

constroem e se desenvolvem, colocando em evidência o erro. Nesse contexto, o erro assume 

um lugar diferenciado e um papel específico, pois é a partir da constatação do erro que o 

sujeito entrará no processo de autorregulação (é a tomada de consciência sobre sua própria 

ação). Esse processo pode ser observado no jogo quando o sujeito vai melhorando as suas 

jogadas, aproveitando informações de suas jogadas anteriores, acompanhando o pensamento 

dos outros jogadores. De acordo com Piaget (1978), o jogo evolui desde os mais simples 

exercícios até o prazer de dominar as propriedades do jogo, suas regras e possibilidades 

diversificadas de elaboração. Conforme assinala Oliveira (2009, p. 18), “os jogos de exercício 

correspondem à estrutura sensório-motora, aos jogos simbólicos, o período pré-operatório e 

aos jogos de regras, o período operatório-concreto, sendo que são mantidos e melhorados no 

período operatório formal”. 

Exploremos as características gerais de cada estrutura de jogo. O primeiro 

tipo é o jogo de exercício. Nele, a criança vai evoluindo a partir das ações de puro reflexo até 

que a estrutura cognitiva permita a constituição dos jogos de exercícios. Eles caracterizam as 

primeiras estruturas a aparecerem na criança. De acordo com Piaget (1978), é característica 

das fases II a V do desenvolvimento pré-verbal.  Neste caso, o sujeito consegue superar os 

esquemas reflexos prolongando suas ações. E conforme o sujeito vai se desenvolvendo, os 

jogos de exercício vão deixando de ser a estrutura predominante para dar lugar aos jogos 

simbólicos, mas sempre que uma nova capacidade é adquirida, os exercícios lúdicos 

reaparecem.  

Os jogos de exercícios são classificados em três classes: a primeira delas 

refere-se ao jogo de exercício simples em que o sujeito reproduz fielmente uma ação que lhe 

causa prazer, e por essa satisfação, o sujeito repete essas ações. Nesta classe de jogos, estão 
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envolvidos quase todos os jogos sensórios-motores. Os esquemas são adquiridos e 

empregados repetitivamente, realizando por meio dos jogos de exercício o prazer.  

Na segunda classe, das combinações sem finalidade, o sujeito não só repete 

as ações que adquiriu, mas passa a fazer novas combinações lúdicas. Do início ao fim, os 

jogos não apresentam finalidade.  

A terceira classe é chamada de combinações com finalidades, e representam 

progresso ainda que  

 

[...]  os jogos de exercício sensório-motores não chegam a constituir sistemas 

lúdicos independentes e construtivos, à maneira dos jogos de símbolos ou de 

regras. A sua função própria é exercitar as condutas por simples prazer 
funcional ou prazer de tomar consciência de seus novos poderes.” (PIAGET, 

1978, p. 153) 

  

Assim, por meio dessa estrutura de jogo, tem lugar o prazer que o sujeito 

tem em reproduzir as ações e os esquemas constitutivos da estrutura cognitiva refletem esse 

processo. É importante lembrar que o sujeito estará realizando esses exercícios por prazer. 

Mesmo quando já aprendeu a falar, o fato de fazer perguntas lhe dá prazer e alimenta o 

processo para que o sujeito continue fazendo perguntas. Esse processo não é interrompido 

quando o sujeito apresenta uma estrutura de jogo mais complexa, como a do jogo simbólico. 

Passam a coexistir a estrutura do jogo de exercício e o simbolismo. 

Como característica do segundo tipo de jogo, a representação do objeto 

quando este não está presente. Esse tipo de jogo ativa os movimentos e atos complexos. A 

princípio, esse jogo é sensório-motor, mas é chamado de simbólico quando o simbolismo se 

integra aos demais elementos. Ainda neste nível, aparecem os símbolos lúdicos revelando que 

o sujeito torna-se capaz de começar a falar. Como afirmamos anteriormente, o fato de esse 

jogo ter evoluído em relação à estrutura anterior não a destitui, pois, no jogo simbólico, o jogo 

de exercício está contemplado, permitindo o exercício da imaginação. Piaget (1978) analisa 

que o aparecimento dos esquemas simbólicos marca a transição do jogo de exercício para o 

jogo simbólico. É essa relação de continuidade de uma estrutura de jogo na outra que explica 

o caráter evolutivo e progressivo dos jogos, pois o que o jogo de exercício é, em relação a 

assimilação funcional, o jogo simbólico vai reforçar por meio da assimilação representativa 

em relação ao eu.  

 
[...] esse início de simbolismo apresenta uma considerável importância para o 

destino ulterior do jogo: desligado do seu contexto, o esquema simbólico já é 

suficiente para garantir o primado da representação sobre a ação pura, o que  
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permitirá ao jogo assimilar o mundo exterior ao eu, com meios infinitamente 

mais poderosos do que os do simples exercícios [...] (PIAGET, 1978, p. 158) 

 

O que caracteriza esse jogo, segundo Piaget (1978), é que não é um tipo de 

imitação pura, pois os objetos usados pelas crianças extrapolam as características ou 

propriedades físicas do objeto. É isso que permite que um objeto (caixa) possa ter suas 

propriedades enquanto caixa ignoradas e se torne um carro ou ônibus, atendendo à 

imaginação. 

 

[...] a imitação diferida do novo modelo tem lugar após o seu 

desaparecimento e o jogo simbólico representa uma situação sem relação 

direta com o objeto que lhe serve o pretexto, objeto esse que serve 

simplesmente, para evocar a coisa ausente. (PIAGET, 1978, p. 128) 

 

A questão do simbolismo reivindica semelhança entre o objeto presente e o 

objeto ausente representativamente na qual a situação não é dada para o sujeito, mas é 

provocadora a ele. Ou seja, manifesta-se quando a criança coloca uma representação no lugar 

de um objeto ou acontecimento. 

De acordo com Macri (2010), o sujeito passa a resolver seus problemas por 

meio da representação (plano simbólico) e, por meio da linguagem, abre uma possibilidade de 

socialização com o pensamento, mas nesta fase está marcada pelo egocentrismo, o que acaba 

dificultando sua participação coletivamente ao invés de adaptar-se aos pensamentos dos 

outros sujeitos para tentar alcançar seus objetivos. 

Nessa perspectiva do jogo, a assimilação prevalece sobre a acomodação 

permitindo que o sujeito assimile o real ao eu, de acordo com suas necessidades. Por conta 

disso, o sujeito não consegue lidar com pensamentos diferentes dos seus, pois o que 

predomina é o seu ponto de vista. 

 

Neste contexto, a função simbólica assume grande importância na vida da 
criança, pois é o momento em que consegue imaginar situações provenientes 

do mundo adulto, nas quais seus desejos e conflitos são expressos com a 

finalidade de entender o mundo em que vive. (MACRI, 2010, p. 24). 

 

É através deste tipo de jogo que a criança irá expressar a sua realidade 

interna, e, com isso, expressa a forma como vê a realidade e também como pensa que ela 

poderia ser ou imagina que seja. Conforme a criança vai crescendo, está desenvolvendo 

aspectos importantes, como a questão da socialização por meio da qual se adapta ao 

pensamento do outro e diminui a preponderância do egocentrismo nas decisões e escolhas. 
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Outro aspecto importante que evidencia esse progresso, segundo Piaget (1978), envolve os 

trabalhos manuais, desenhos que ficam cada vez mais parecidos com o real. A evolução 

permite que a representação antes limitada à imitação (começo deste período) agora envolva o 

símbolo como imagem para adaptar-se ao que é real.  

A partir do momento em que o jogo egocêntrico passa a ser mais social, 

inicia-se o interesse da criança pelo jogo de regras, revelando antecipação, preparação e 

discussão onde antes só tinham lugar a imitação ou a improvisação. Manifesta-se a terceira 

estrutura de jogo. 

O terceiro tipo de jogo – de regras – é o mais completo de todos, porque 

engloba as estruturas do jogo de exercício e o do jogo simbólico. O sujeito atua sobre o 

tabuleiro (exercitando o jogo de exercício) e continua com os símbolos, sendo que as regras 

são partes destes símbolos. Como podemos perceber na forma de conceber o jogo, a teoria 

piagetiana preserva o caráter evolutivo, progressivo e contínuo próprio ao desenvolvimento 

humano.  

A questão das regras se constitui no sujeito no decorrer da fase II, que se 

situa entre 4 e 7 anos, mas se fortalece na fase III, que seria entre 7 e 11 anos. No adulto, essa 

questão das regras está presente ao longo de sua vida, assim como os jogos simbólicos e de 

exercício, como atividade lúdica do sujeito socializado. 

O sujeito só impõe regras por analogia com aquelas que recebeu, pois as 

regras não são espontâneas, próprias a um sujeito isolado, mas constituem-se coletivamente. 

Para situar um exemplo, os jogos sensórios-motores ritualizados. 

De acordo com Piaget (1978), existem dois tipos de regras: aquelas regras 

transmitidas que são passadas de geração para geração e as regras de natureza contratual e 

momentânea.  

Os jogos de regras em especial promovem o desenvolvimento do raciocínio, 

pois são construídos a partir de uma situação problema que precisa ser resolvida pelo jogador, 

mas que envolve um conjunto de regras unificando os jogadores quanto ao objetivo final de 

ganhar o jogo, exige domínio das regras, promovendo assim a compreensão gradativa do jogo 

e estabelece a necessidade de relações interpares, permitindo o desenvolvimento afetivo. 

Segundo Piaget (1994), existem dois princípios norteadores no estudo das 

regras do jogo. O primeiro está relacionado à prática das regras e diz respeito ao modo como 

as crianças de diferentes idades se apropriam delas. O segundo está relacionado à consciência 

da regra e diz respeito ao fato de que as crianças de diferentes idades significam as regras. 
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Esse tipo de jogo promove no sujeito o seu desenvolvimento a partir do 

momento em que propõe a ele situações problemas e domínio das regras e permite, assim, 

compreensão gradativa das propriedades dos jogos e relação entre elas. A partir do momento 

em que na criança ocorrem mudanças cognitivas, muda-se também a sua compreensão do que 

vem a ser jogo e isso permite que ela passe de um jogo egocêntrico para um jogo 

acompanhado de cooperação entre os parceiros.  

Brenelli (1996) afirma que os jogos de regras auxiliam no desenvolvimento 

cognitivo e social da criança e que, por essa razão, servem como recurso psicopedagógico 

para suscitar tanto a cooperação quanto a operação. Quando o sujeito começa a compreender 

melhor a questão das regras, vai aprimorando os meios empregados para que consiga atingir o 

objetivo que deseja, inventando novos jogos e aprimorando regras para que assim possa 

resolver o problema.  

Conforme o jogo vai ocorrendo, o sujeito precisa se comunicar com os 

outros jogadores, por isso o jogo é uma fonte de aprendizagem de comunicação. Oliveira 

(2009) discute quatro processos relevantes em relação à comunicação no contexto do jogo. O 

primeiro deles é a comunicação propriamente dita e refere-se ao contato de uma criança com 

outras. O segundo processo é quando o sujeito “conversa” com as coisas que estão presentes 

no jogo. O terceiro processo trata da comunicação do sujeito consigo mesmo, pois conforme o 

andamento do jogo, ele precisa pensar em seus objetivos. O quarto processo diz respeito à 

comunicação com o ambiente físico e social do jogo, portanto locais diferenciados e arranjos 

interpares também variados permitem que o sujeito exercite sua imaginação de forma mais 

criativa e rica. 

É muito importante o jogo de regras para promover na criança oportunidade 

de interações sociais e experiências cooperativas entre os sujeitos. A partir do jogo, ocorre 

uma reestruturação do sistema cognitivo e isso ocorre por causa dos conflitos que são gerados 

a partir das interações intersujeitos nas situações lúdicas. 

 

A interação social na perspectiva adotada é tida como um fator importante à 

construção cognitiva e, por isso, é compreendida como uma necessidade do 
processo de constituição da lógica, uma vez que o sujeito é convidado 

constantemente à resolução de conflitos impostos nas interações com os 

objetos de conhecimento, com o outro e consigo mesmo. (REBEIRO, 2012, 
p. 16) 

 

De acordo com Rebeiro (2012), as interações podem ser de distintas ordens, 

e todas elas, sejam entre alunos, entre professores, entre alunos e professores, ou ainda 
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aquelas que envolvem outras pessoas no ambiente escolar, podem promover a construção 

cognitiva pela via dos conflitos desencadeados nessas interações. Estar em contato com o 

outro implica maior aproximação e suscita que reconheçam a perspectiva alheia, o que 

favorece a cooperação e o desenvolvimento. 

Na perspectiva piagetiana, o jogo favorece não só a construção do 

conhecimento, mas também os mecanismos e processos para elaboração da autonomia, 

convidando o sujeito a agir proativamente na elaboração de estratégias, procedimentos de 

ação, escolha das jogadas.  

 

[...] É esta condição que permite a coordenação de suas próprias jogadas com 
as do parceiro, por antecipação e por compreensão operatória das ações suas 

e do outro, no tabuleiro. Ou seja, quando a imagem de transformação está 

presente, o jogo evidencia operatoriedade. É por essa razão que os 
procedimentos adotados, as estratégias elaboradas pelo jogador, melhoram 

na medida em que o jogo vai se tornando cada vez mais operatório. 

(OLIVEIRA, 2005, p. 57) 

 

Outro aspecto relevante a ser considerado no jogo, como coloca Oliveira 

(2009), é a relação com o erro que nesta teoria faz parte do processo construtivo, pois o 

sujeito aprende com o erro, é convidado continuamente a analisar o que foi feito e integrar o 

resultado obtido às novas possibilidades de ação sobre o tabuleiro.  

 

Na tomada de consciência, no jogo, o erro tem uma implicação fundamental, 

pois provoca o participante à procura de novas estratégias e procedimentos. 
O erro é necessário para as construções, considerando que não seja sempre o 

mesmo. (REBEIRO, 2012, p. 62) 

 

Para Piaget (1994), a questão da prática de regras distingue-se por quatro 

estágios sucessivos. O primeiro estágio é o motor e individual, no qual a criança estabelece os 

esquemas mais ou menos ritualizados, mas o jogo continua sendo individual. A partir do 

momento em que a criança observa movimentos repetidos, ela irá adquirir os esquemas dessa 

ação, mas ainda não os tornando regra obrigatória.  

 

[...] Na medida em que a criança nunca tenha visto alguém jogar, podemos 

admitir que se trata de rituais puramente individuais. A criança, gostando de 

toda a repetição, estabelece para si própria esquemas de ação, mas nada 

nessa conduta, implica ainda a regra obrigatória. (PIAGET, 1994, p. 52) 
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O segundo é chamado de egocêntrico, quando a criança joga para si e por si 

apenas, sem perceber que seu jogo está implicado no jogo do outro e o jogo do colega 

interfere no seu. Recebe do ambiente externo (o jogo) as regras codificadas e não dá conta 

decodificá-las e torná-las suas. A apropriação é limitada e empregar as regras para atingir aos 

fins ainda é uma tarefa complexa. Como diz Piaget (1994, p. 38): 

 

[...] É assim, precisamente, que podemos observar, no decorrer do 

estágio do egocentrismo, uma série de casos nos quais a criança serve-

se da regra como de um simples ritual, flexível e mutável à vontade, 

embora procurando já se submeter às leis comuns. 

  

O terceiro estágio, chamado de cooperação, acontece por volta dos sete ou 

oito anos, quando a criança procura vencer seus adversários, mas há divergências entre elas 

em relação às regras do jogo. Nesta fase, segundo Piaget (1994, p. 44), “desenvolve-se a 

necessidade de um entendimento mútuo no domínio de jogo”. Aqui nesta etapa, o interesse 

não é mais o psicomotor, mas sim um interesse social, em que a real cooperação se estabelece 

entre os sujeitos.  

É no quarto estágio que a codificação das regras é possível. Isso 

corresponde a uma idade aproximada de onze anos. As regras são reconhecidas por todos, não 

havendo divergências em relação a isso. Como coloca Piaget (1994, p. 49), “no decorrer do 

quarto estágio, o interesse dominante, portanto, parece ser um interesse pela regra, tal como 

ela é”. A partir deste estágio, o jogador irá raciocinar formalmente e conseguirá aplicar as 

regras independentemente do caso.  

 

Em conclusão, 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 práticas regulares individuais; 2ª) Imitação dos maiores 
com egocentrismo; 3ª) Cooperação; 4ª) Interesse pela regra em si mesma. 

(PIAGET, 1994, p. 50) 

 

Relacionado à tomada de consciência da regra, Piaget (1994) comenta a 

existência de três estágios de construção. O primeiro deles inicia-se na fase egocêntrica, 

individual, em que a regra é motora, na qual o sujeito fará os movimentos para a sua 

satisfação. O segundo estágio está no ápice do egocentrismo e no início da cooperação; a 

regra, neste caso, é considerada como algo imutável, sagrada, e sobre a qual não pode haver 

nenhum tipo de mudança. Já no terceiro estágio, a regra é considerada como reveladora de 
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consentimento mútuo, mas de obrigatório respeito, embora possa ser mudada desde que todos 

concordem com as mudanças. 

Desde o começo foi falado que o jogo também é um processo de 

aprendizagem. Muitos estudos foram feitos ( PIAGET 1978, GARCIA  2009, OLIVEIRA 

2009, MACEDO 2009)  mostrando que o jogo realmente ajuda no processo de aprendizagem 

da criança, mas não se limita ao ensino de regras; por outro lado, visa o raciocínio para 

solução de problemas.  
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada enquadra-se na modalidade qualitativa, de natureza 

descritivo-interpretativa. O estudo descritivo-interpretativo, de acordo com Valentin (2005), 

observa, registra, correlaciona e descreve fatos ou fenômenos de uma determinada realidade 

sem manipulá-los. Nossa pesquisa assim se caracteriza porque se dispôs a registrar e analisar 

um fenômeno, buscando compreender o movimento e a sequencia das ações dos sujeitos 

envolvidos na situação estudada. Essa proposta de pesquisa envolve maior preocupação com o 

processo do que com o produto encontrado (resultados propriamente ditos) e o foco do 

pesquisador está na relação de significados atribuídos pelos sujeitos da pesquisa (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986). Como alerta Martins (2004), o centro de interesses do pesquisador está na 

busca por compreender melhor uma realidade ou um determinado fenômeno. 

 

3.1 LÓCUS DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada no contexto da Sala de Apoio à Aprendizagem de 

uma escola estadual no município de Londrina - PR. A Sala de Apoio à Aprendizagem é um 

espaço oficial para o trabalho com as dificuldades de aprendizagem na escola. É um programa 

instituído pelo governo do Estado do Paraná e atende aos alunos do 6.º e 9.º anos do Ensino 

Fundamental que apresentam dificuldades de aprendizagem em duas matérias específicas: 

Língua Portuguesa e Matemática. Pela resolução que regulamenta as ações na sala de apoio à 

aprendizagem, ela deve ser composta por até 15 alunos de diferentes turmas, conforme 

indicação dos alunos pela coordenação pedagógica da escola para a participação. (Paraná, 

Resolução 371/2008). (v. Anexo A) 

 

3.2 PARTICIPANTES 

 

Participaram do estudo 12 alunos do 6.º ano do Ensino Fundamental, com 

11 anos  e 2 professores envolvidos com uma Sala de Apoio à Aprendizagem em uma escola 

estadual no município de Londrina-PR. Tendo em vista que o presente trabalho de conclusão 

de curso faz parte do conjunto de pesquisas desenvolvidas no projeto ao qual está vinculado, 

os procedimentos éticos de pesquisa com seres humanos foram seguidos, respeitando a 

aprovação do comitê de ética – UEL 007/2010.  
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3.3 MATERIAIS E INSTRUMENTOS  

 

 Instrumento de identificação de aspectos cognitivos, afetivos e sociais em escolares 

(OLIVEIRA e MACEDO, 2011), produzido em sulfite com questões que foram 

respondidas pelos professores. (v. Anexo B). 

 O jogo Rummikub, que envolve até 4 participantes simultaneamente e é composto por 

106 peças, subdivididas em 08 conjuntos. Os conjuntos são compostos por peças 

numeradas de 1 a 13, em quatro cores diferentes (azul, laranja, vermelho e preto), a 

cada dois conjuntos. Existem ainda dois curingas, representados por duas ‘carinhas’, 

que exercem uma função importante de substituir peças ausentes, no desenrolar das 

partidas. O objetivo do jogo é fazer o Rummikub, ou seja, esvaziar o tabuleiro 

descartando todas as peças, e, de preferência, surpreendendo os adversários com seus 

tabuleiros ainda cheios. Nesse momento, o jogador que esvazia seu tabuleiro deve 

dizer Rummikub, anunciando que venceu a partida. 

 

3.4. PROCEDIMENTO DE COLETA DOS DADOS 

  

O contato com a direção da escola foi realizado apresentando o projeto 

maior e solicitando a autorização para a realização da pesquisa, com carta de aceite do estudo 

aprovada pelo Núcleo Estadual de Educação. Após a manifestação favorável da direção da 

escola para a realização da pesquisa, o contato foi estabelecido com a coordenação 

pedagógica e em seguida com os professores envolvidos na Sala de Apoio à Aprendizagem. 

Esclarecemos os objetivos da pesquisa e os procedimentos de coleta de dados e a iniciamos. 

Todos os alunos da sala de apoio foram convidados a participar. Somando-

se os alunos que frequentavam naquele momento as duas disciplinas, teríamos 25 

participantes. Entretanto, desse número retornaram 12 TCLE assinados pelos pais e 

responsáveis e sobre esse número incidem as análises dos dados apresentados. 

Aplicamos o instrumento de identificação de aspectos sociais, afetivos e 

cognitivos do seguinte modo: realizamos um encontro com os professores para a explicação 

dos objetivos da pesquisa e assinatura dos TCLE, além da entrega dos termos para 

encaminhamento aos pais dos alunos. No segundo encontro, após a devolutiva dos termos 

assinados, entregamos os formulários aos professores e esclarecemos cada item do roteiro 

para que preenchessem as informações relativas aos 12 alunos, indicando o que consideravam 

predominante em suas ações na sala de apoio, no que concerne aos aspectos cognitivos, 
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sociais e afetivos, conforme o Anexo B. Os formulários preenchidos foram devolvidos pelos 

professores a posteriori. 

Quanto ao jogo Rummikub, foram realizados três encontros para 

aprendizagem do jogo porque nenhum dos alunos o conhecia. Após esses momentos de 

aprendizagem das regras e familiarização com o jogo, oportunizamos 5 encontros para que 

pudéssemos registrar o observado, tanto em diário de campo quanto por meio de filmagem. 

Para preservar o sigilo dos dados, as filmagens eram feitas apenas das mãos dos jogadores 

identificadas por meio de pulseiras coloridas. Posteriormente, as filmagens foram transcritas e 

recortes foram selecionados para compor a análise dos dados. 

 

3.5 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

   

Em um primeiro momento, os dados foram tabulados para oportunizar 

agrupamento de acordo com os aspectos predominantes nas condutas dos alunos, na 

percepção de seus professores da sala de apoio à aprendizagem. Em seguida, procedeu-se a 

análise dos resultados, buscando atender ao objetivo proposto de identificar os aspectos 

cognitivos, sociais e afetivos (OLIVEIRA e MACEDO 2011) envolvidos e relacioná-los ao 

jogo de regras Rummikub, na oficina realizada. Assim como também foram feitas análises 

comparativas entre os resultados dos jogos com a fala dos professores da sala de apoio.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Para a discussão dos dados, optamos por seguir os temas do instrumento 

utilizado para a coleta de dados, explicitando a relação com o jogo de regras Rummikub, 

considerando os aspectos cognitivos, sociais e afetivos.  

Os aspectos cognitivos, sociais e afetivos permitem analisar no contexto do 

jogo de regras elementos que se relacionam permitindo processos de desenvolvimento, 

conforme apontam os dados de nossa pesquisa em relação aos alunos da sala de apoio. 

Consideramos alguns indicadores cognitivos nesta relação.  

Uma característica importante do funcionamento do aluno em relação aos 

aspectos cognitivos é a condição de elaborar estratégias. Este item é importante para a 

construção do conhecimento, pois indica se o sujeito está construindo conceitos, se é um 

sujeito ativo da aprendizagem, se está conseguindo assimilar, acomodar as informações que 

está adquirindo. Sendo o sujeito ativo no processo com as interações com o objeto, conseguirá 

assimilar e acomodar as informações. Segundo Piaget (apud SEBER, 1997), a experiência é 

muito importante para o desenvolvimento intelectual da criança, desde que o sujeito se 

mantenha ativo nas experiências. Ao elaborar estratégias, as construções do sujeito são 

requisitadas, as lacunas são evidenciadas e o processo de aprimoramento da estrutura pode ser 

desencadeado. 

A capacidade de analisar os próprios procedimentos também se apresenta 

como importante fator cognitivo por meio da qual podemos perceber a presença da 

autorregulação. A autorregulação indica tomada de consciência do sujeito sobre suas próprias 

ações. Se o sujeito consegue fazer esse tipo de exercício, vai melhorando suas jogadas 

gradativamente, inclusive porque seu pensamento está se modificando e se evidenciando nas 

jogadas. Por meio da autorregulação, o sujeito demonstra se aproveita em seu jogo os 

feedbacks, pois, na ausência da autorregulação, é possível perceber a repetição das estratégias 

empregadas, sem evidência de mudanças. 

Outra questão reveladora dos aspectos cognitivos diz respeito à condição de 

planejar as próprias ações. Com o planejamento das jogadas, é possível perceber se o sujeito 

está lidando com o todo ou se está centrado apenas nas partes. Sem o planejamento das 

próprias ações, o sujeito acaba não acompanhando as jogadas dos outros jogadores, fica 

centrado apenas no seu jogo e na possibilidade restrita de movimentos que concebe. Essa 

característica de jogo é explicada pela predominância do egocentrismo, que acaba interferindo 

tanto qualitativamente quanto quantitativamente no jogo. De acordo com Delval (1998), o 
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egocentrismo impede a socialização de pensamentos que permitiriam maior e melhor 

adaptação ao pensamento dos outros sujeitos, para tentar alcançar seus objetivos. Neste 

momento de predomínio egocêntrico, a regra é considerada imutável e é pouco explorada na 

construção de novidades, além de incidir no processo a limitação do pensamento por conta da 

não admissão de outras possibilidades ou perspectivas. 

O quadro a seguir demonstra como se apresentaram os nossos participantes 

em relação aos aspectos cognitivos na identificação feita por seus professores por meio do 

instrumento e nas situações observadas na oficina com o jogo. 

 

   Quadro 2 – Avaliação dos professores em relação aos aspectos cognitivos dos alunos 

 Elaboração de 

Estratégias 

Análise dos próprios 

procedimentos 

Planejamento das ações 

Bom 1 1 4 

Médio 5 3 3 

Ruim 6 8 5 

    Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa  

 

Conforme demonstrado no quadro acima, o uso de estratégias para a 

resolução de problemas, a análise dos procedimentos empregados nas situações de 

aprendizagem e o planejamento das ações estão presentes nas condutas dos alunos, mas com a 

indicação de baixa frequência nas situações de aprendizagem na sala de apoio, de acordo com 

a indicação dos professores. Foi interessante observar que essa postura também predominou 

no caso dos procedimentos dos alunos no jogo. Pudemos perceber que a dificuldade de 

planejar as ações, rever os próprios procedimentos empregados e elaborar estratégias tornou o 

jogo empobrecido, com repetição das jogadas e muito dependente dos lances de sorte para 

vencer. Exemplificamos com o fragmento de um protocolo revelador destas condutas. 

Podemos ver no recorte de duas partidas jogadas por BEN, na décima e na 

vigésima rodadas da 3.ª sessão, que predominam as compras de peças em detrimento dos 

descartes possíveis. BEN não planeja as jogadas, faz compras desnecessárias, descarta peças 

sem nenhum critério enquanto que, se tivesse uma estratégia de jogo, planejasse as próprias 

ações e não estivesse tão centrado em uma única possibilidade, poderia descartar várias peças 

em uma única rodada. Analisando o jogo, percebe-se que, por muitas partidas, seu tabuleiro 

permaneceu sem descarte. BEN ficou 12 rodadas com o tabuleiro praticamente sem 

modificações, apenas fazendo compra, acumulando peças desnecessariamente.  
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Na décima rodada, BEN tinha a possibilidade de descartar dez peças: 1234, 

456, 567, mas só baixou uma peça 8 que acrescentou à série 9 10 11 12 , transformando em 8 

9 10 11 12. Na vigésima segunda rodada, BEN compra a peça 5, mas esta peça foi 

desnecessária, pois ela continua com as mesmas peças no tabuleiro. Nessa rodada, poderia ter 

descartado três conjuntos: 1234 456 5 6 7 e a peça 10 que poderia ter sido acrescentada na 

sequência 11 12  transformando em 1011 12 . 

 

Quadro 3 –Extrato do protocolo da partida realizada entre BEN e PED 

Nº. da 

jogada 

Organização do 

tabuleiro (KAR) 
Jogada Mesa 

10 45613 3567 257 Cp 4 78910 910 11 12 333 999 

 1238 Dc 8 12 12 12 

    

22 45613 356710 1257 Cp 5 78910  10 11 12 567  12 12 12     

 12438  3 3 3    999 11 11 11  1234 456   

   9 9 9   10 11 12 

    

Cp- Compra de peças         Dc- Descarte de peças 

     Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

Para apresentar um contraponto, apresentamos o fragmento de jogada de 

duas partidas disputadas por um dos sujeitos, indicado no instrumento respondido pelas 

professoras como capaz de elaborar estratégias e planejar as ações, dado que se repetiu nas 

observações de seus procedimentos no jogo. Trata-se de duas partidas disputadas por MEL. 

Nos dois momentos do jogo, é possível ver como utiliza diferentes estratégias de qualidade 

para o descarte de peças, aumentando assim suas possibilidades de ganho da partida: 

 

Na vigésima terceira jogada da 5ª sessão, MEL opta por formar uma série 

com a peça 4 do tabuleiro. Para montar este novo conjunto, realiza vários 

rearranjos na mesa. Ele retira o 4 da sequência 1234, transformando-a em 
123. Pega o 7 da série 7 7 7  e o acrescenta na série 456, transformando-a 

em 4567. Dessa forma pode retirar a peça 4, para assim montar o conjunto 

444. 
Na vigésima sexta rodada da mesma sessão, MEL opta pela compra de uma 

nova peça, o 10. Com esta compra consegue descartar quatro peças. Descarta 

as peças 9 e 10. Retira o 11 da sequência 11 11 11 11 11 11 11 para formar o 

conjunto 9 10 11.  Acrescenta o 8 na sequência 9 10 11, transformando-a em 

8 9 10 11. E por último, descarta a peça 9, para montar uma nova série, 

começa  retirando o 11 da sequência 11 11 11 11 11 11, divide a série 7 8 9 

10 em duas, transformando em 789  9 10 11. Dessa forma, pudemos 
observar que MEL utiliza diversas estratégias no mesmo jogo.  
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Quadro 4 – Extrato do protocolo da partida realizada entre MEL e PAU. 

Nº. da 

jogada 

Organização do 

tabuleiro (JON) 
Jogada Mesa 

23 488  13 13 99 4 10 10 10 10  1 2 3 4   7 7 7  

   4 5 6      11 11 11 11 11 11 11 

   2 2 2 2    7 8 9 10  456 

26 88 9 3 9 13 13 Cp 10  

  Dc 9 10 8 9 10 10 10    123456   45678 

   4444  77  11 11 11 11 11 

   
222  891011  78910 

  9 10 11 

                      Fonte:  elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

Uma condição importante para jogar é planejar as jogadas a cada novo lance 

do jogador e dos seus adversários. Planejar é condição fundamental e indica que o jogador 

acompanha cada lance ocorrido na mesa, coordenando suas ações com as ações dos demais 

jogadores. Essa situação pode favoravelmente ser generalizada aos demais contextos de 

aprendizagem na escola, pois o tempo todo, as aprendizagens convidam à reflexão, 

articulação dos aspectos de um mesmo problema a ser solucionado e integração das partes 

com o todo. 

O segundo grupo de aspectos a serem considerados é da ordem dos afetos. 

Dentre eles destacamos: envolvimento do aluno diante da tarefa, a relação estabelecida com 

os pares e a autonomia diante da realização da tarefa e na relação com os colegas. No que diz 

respeito à realização da tarefa, interessa reconhecer o tipo de envolvimento que ele estabelece. 

Se o aluno se importa ou não em realizar a tarefa, se o aluno é dispersivo e desinteressado, por 

exemplo. O tipo de vínculo com a tarefa também pode ser percebido no modo como ele a 

qualifica. Por exemplo, se o sujeito não realiza a tarefa por considerá-la difícil, ou se não 

inicia a tarefa e fica enrolando para ganhar mais tempo. Se ao iniciá-la não persiste, desistindo 

assim que encontra alguma dificuldade, ou se perde o interesse ao longo da realização da 

tarefa, e ainda se desiste de realizar a tarefa quando falta pouco para concluir, indicando que 

teme a avaliação, por exemplo. Outra possibilidade é que ele vá até o final da tarefa e por fim  

a corrija, o que é o desejável.  

Nesta mesma linha da afetividade, também consideramos a questão da 

relação interpares. Quando o parceiro impõe sua vontade, isso por vezes acaba gerando um 

conflito, o que pode ser considerado positivo à construção daqueles envolvidos na situação, 
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mas nem sempre vivido de modo tranquilo pelos envolvidos. De acordo com Oliveira (2005), 

as manifestações no jogo cujas condutas predominantes são egocêntricas, acabam revelando a 

centração em apenas uma perspectiva e esta limitação do pensamento também se revela na 

relação interpares. 

Diante do outro e do que ele traz para a relação interpares, e em especial no 

jogo de regras, podemos perceber que o sujeito vai desenvolvendo o raciocínio e com isso 

compreendendo gradativamente o jogo. O sujeito se verá na necessidade da relação com o 

outro e assim seu desenvolvimento é provocado. Rebeiro (2012) afirma que essa relação é 

muito importante na construção cognitiva, pois o sujeito sempre está resolvendo conflitos 

impostos nas interações tanto naquelas com os objetos, como também com o outro e até 

consigo mesmo. Estar com o outro implica também uma maior aproximação consigo mesmo, 

levando ao reconhecimento da própria perspectiva e das demais, em um conjunto de 

perspectivas múltiplas. 

Assim, na relação interpares, percebemos alguns indicadores afetivos 

quando o sujeito desiste do jogo, torna-se agressivo, reclama em excesso, chama o adulto para 

ajudar, ou negocia com o parceiro. Todas as ações, independente de adequadas ou não, 

revelam aspectos afetivos que se encontram intrincadamente envolvidos na construção 

intelectual. Mesmo o sujeito sendo egocêntrico, existem indícios de que a cooperação 

acontece, ainda que de modo rudimentar, até que se construam relações nas quais 

predominará o sentimento de entendimento mútuo entre os sujeitos. Isso se dá a partir no 

momento em que ocorrem mudanças cognitivas que permitem a alteração da compreensão do 

jogo e da relação com o outro. O que se observa é a passagem de um jogo egocêntrico para 

um jogo cooperativo. Rebeiro (2012) afirma que com as interações de formas distintas, 

arranjos diferenciados e tarefas diferenciadas, a  construção cognitiva pode ser desencadeada  

por conflitos próprios às interações. 

Outra questão de indicador afetivo é em relação à autonomia. Nesse quesito, 

é possível observar quando o sujeito não é nada autônomo, dependente de outra criança,  

autônomo somente nas atividades que já conhece ou autônomo mesmo quando as atividades 

propostas são novas e em tudo que realiza. Como analisamos anteriormente, o jogo favorece 

ao sujeito não só a construção do conhecimento, mas também permite que o sujeito consiga 

agir proativamente elaborando estratégias de modo autônomo. Macedo (2002) analisa que 

quanto mais autônomo, mais inteligente se é. Para isso, o sujeito vai se tornando independente 

do adulto a fim de compreender as coisas sozinho, em ativa coordenação de esquemas.  
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Oliveira (2005) comenta que a autonomia está relacionada com a interação 

entre os indivíduos e caminha na busca pelo respeito mútuo. Podemos perceber que há uma 

relação nessas questões afetivas e que tudo isso é um processo. Essa questão é muito 

importante, pois revela o lugar que a escola ocupa na construção do sujeito, pois é nela que as 

interações acontecem e podem ser desencadeadoras da construção da autonomia. 

Os dados de nosso estudo apontaram que, diferentemente dos aspectos 

cognitivos, não houve correspondência direta entre os resultados obtidos por meio do 

instrumento de identificação de características e o jogo. No jogo, os resultados se 

manifestaram mais positivos que nas características percebidas pelos professores. Há que se 

considerar como limitação dos dados que o instrumento foi preenchido pelas professoras e 

que o jogo foi observado pela pesquisadora. Os vínculos são diferenciados e as professoras 

possuem percepções dos alunos que a pesquisadora não chegou a construir. Ainda assim, é 

possível perceber que o ambiente de jogo oportuniza pela ludicidade presente outras formas 

de interação, distintas daquelas usualmente adotadas na prática pedagógica em sala de aula e 

que seu uso pode ser benéfico para criar contextos diferenciados de aprendizagem. 

O fragmento que apresentamos a seguir demonstra o jogo como um 

desencadeador de desafio cognitivo por meio do conflito sócio-afetivo. Observemos as 

jogadas descritas no protocolo a seguir: 

 

Na jogada 38 da quarta sessão no momento de FAB jogar, a mesa 
apresentava a sequência 3 4 5 6 7 8 9 de peças vermelhas, CAR apenas 

separou a sequência em duas  3 4 5 6   e  7 8 9 e disse ao parceiro: “pode 

passar”, indicando que já havia jogado. O jogador CAR já conhecia as 

regras, pois além das 3 sessões de aprendizagem, esse lance aconteceu na 
quarta sessão avaliativa, portanto no 7º dia de contato do jogador com o 

jogo. Como FAB não queria adquirir mais uma peça para o seu tabuleiro e 

não viu a possibilidade de descarte das peças que tinha em mãos, tentou 
burlar a regra. Neste protocolo constatamos que o jogador FAB teria 

possibilidades de descarte tais como deslocar o 10 (azul) da sequência 10 11 

12 13 (sendo todos azuis) para o grupo 10 10 10 ficando 10 10 10 10, 

retirando o 10 (preto), o 9 (preto) do grupo 9 9 9 9 9 9 e baixar o 11 (preto) 

formando 9 10 11. Mais uma possibilidade era possível: descartar o 5 

(vermelho) na seqüência 6 7 8 ou mesmo fazendo um novo rearranjo das 

sequências, 3 4 5 6 e 7 8 9 deslocando o 6 para a sequência  7 8 9 ficando  6 

7 8 9 dando a possibilidade de colocar o 5 ficando  5 6 7 8 9. No momento 

em que ele falou para o colega seguir o jogo e diante do fato de que o colega 

não percebeu a manobra do parceiro, o conflito cognitivo e social foi 
oferecido pela pesquisadora que questiona: “você se lembra que pela regra 

do jogo, você agora deve comprar uma peça ou descartar uma peça que já 

tem?” Ele respondeu que havia comprado. O outro jogador pergunta que 

peça ele comprou e ele responde: “comprei o 9 vermelho” (o que não era 
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verdade). Mas, percebendo que não havia como sustentar a afirmação, deu 

risada e então comprou uma nova peça. 

 

                  Quadro 5 –Partida representativa entre PAT, JUL, CAR e FAB 

Nº da jogada 

Organização 

do tabuleiro 

(FAB) 

Jogada Mesa 

38 

 11  12  13  1 5  

6  12 

  Cp: 5 

 6 7 8    1 2         34 5 

7 7 7 7 7 7  7  22 2  3 3 

3 234   9 9 9 9 9 9 7 8 9 

10  10 10 10  3 4 5 6     

7 8 9  

3 4 5  10 11 12 13  6 6 6 
      

  
      

                   Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

O fragmento apresentado nos permitiu analisar o papel do pesquisador nas 

possibilidades de intervenção junto aos jogadores, mediando seu jogo, introduzindo novos 

desafios cognitivos, afetivos e sociais. Os impasses vividos pelos jogadores, as discordâncias 

entre eles, os desafios do jogo servem de indicativos para a atuação do professor quando faz 

uso do jogo me sala de aula. Acatamos o posicionamento de que o jogo por sua estrutura, 

objetivos e regras engendra desafios, mas torna-se muito mais rico quando situações 

problematizadoras são introduzidas intencionalmente, planejadamente nas situações de jogo e 

servem para desencadear a descentração e a tomada da perspectiva do outro (OLIVEIRA, 

2005; PIANTAVINI, 1999).  

O terceiro conjunto de elementos que são importantes na análise do jogo 

como desencadeador de processos de construção ativa diz respeito aos indicadores sociais. 

Estes reúnem a capacidade de enfrentamento aos desafios, a condição de tomar iniciativa de 

aproximação dos colegas, o reconhecimento da perspectiva do outro e a condição de cooperar. 

Como já visto anteriormente, a criança ainda se encontra numa fase egocêntrica em que é 

muito difícil para esse sujeito reconhecer a perspectiva do outro. Na perspectiva do jogo, 

como afirma Macri (2010), a assimilação prevalece sobre a acomodação, levando o sujeito a 

assimilar assim o real ao eu. Por isso a dificuldade de lidar com outros pensamentos, pois o 

que acaba predominando é o seu ponto de vista. Rebeiro (2012) comenta que o contato com o 
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outro implica uma maior aproximação entre os sujeitos e, assim, são levados a reconhecer a 

perspectiva do outro, caminhando no processo da cooperação.  

Oliveira (2005) analisa que a cooperação vista no contexto social irá 

conduzir para uma autonomia do sujeito, permitindo que ele vá se afastando de atitudes 

egocêntricas para atitudes mais lógicas e mais sociais. 

Apresentamos o protocolo de uma dupla jogada que revela aspectos afetivos 

e sociais, em um interessante movimento que oscila entre a presença de coordenação do 

tabuleiro com a mesa e o egocentrismo predominante em alguns momentos do jogo: 

 

Na jogada 50 da quarta sessão, no momento de GAB  jogar, LUC interfere e 
pergunta a GAB, (Você tem algum dois de qualquer cor?) GAB desceu 

apenas a peça 2 (laranja) na mesa e colocou no grupo 2 2  2 (azul, preto, 

preto) ficando 2 2  2 2 (azul, preto, preto e laranja). GAB tinha várias outras 
possibilidades de descer peças e fazer rearranjos. As novas perspectivas 

postas na mesa em função das jogadas dos colegas não são percebidas pelos 

jogadores. LUC centrado na sua única possibilidade estava inferindo e 
antecipando a possibilidade de que o jogador que jogasse antes dele, um 2 de 

qualquer cor no grupo 222 (sendo preto, preto, azul), ele iria ganhar o jogo, 

pois com mais uma peça 2 no grupo ele poderia pegar o 2 (azul) 2222 (preto, 

preto, azul e laranja) e a peça de seu tabuleiro que era  o 1 (azul) e deslocar o 
1 e 2  para a sequência  3 4 5 da mesa como mostra o protocolo da jogada 

50. 

 

É interessante observar nas jogadas que justamente por ser processo, co-

existem ações egocêntricas e coordenações. Este é um dado muito interessante que trata do 

processo de construção – a evolução gradativa deve ser observada e não o resultado do jogo, 

pois a oscilação revela o movimento de construção do pensamento, com seus ganhos e 

lacunas.  

A relação com o outro é fonte de conflitos porque apresenta perspectivas 

diferentes e às vezes opostas à própria e convida o sujeito a lidar com elas. Conforme analisa 

Oliveira (2005, p. 75): 

 

A descentração, tal como discutida por Piaget, é responsável por direcionar o 

desenvolvimento cognitivo na medida em que libera a ação e o ponto de 

vista do indivíduo, dos limites postos pela impossibilidade própria de 
estabelecer coordenações.  

Neste contexto de análise, é possível compreender que a descentração 

implica em um crescimento qualitativo do desenvolvimento, pois impõe uma 
mudança de sistema de referência que vai muito além do acréscimo 

quantitativo de mais pontos de vista, e chega à coordenação de vários 

observáveis e perspectivas.  Dito de outro modo, o avanço, o progresso, está 
justamente no fato de que são necessárias contínuas reorganizações a partir 

de centrações iniciais para que se chegue à descentração.  
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Podemos considerar que os aspectos afetivos e sociais que se apresentam na 

relação interpares e que obrigam o sujeito a abandonar suas certezas para incorporar as 

vontades e certezas do outro estão relacionados às possibilidades de descentração também 

cognitiva. Assim como limitam as condições de trocas no enfrentamento da imposição da 

vontade de um parceiro, também oferecem caminhos possíveis para melhorar a estrutura 

cognitiva nesse sentido. Uma implicação pedagógica importante pode ser declinada aqui. É 

certo que ao manifestarem dificuldade de lidar com a imposição do outro nas relações 

interpares que se estabelecem, aos professores pode parecer que as atividades em conjunto 

não são adequadas, pois os alunos da sala de apoio à aprendizagem não “sabem” trabalhar em 

grupo. Entretanto, justamente por essa dificuldade que se manifesta é que as atividades em 

grupo devem ser valorizadas, pois elas podem oportunizar momentos de descentração e 

convite à construção do novo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito de tecer alguns comentários finais não é o de encerrar as 

discussões suscitadas, pois reconhecemos que há muito a discutir acerca desta temática que 

não foi possível explorar neste trabalho. Entretanto, alguns aspectos podem ser sintetizados, 

ao concluirmos uma pesquisa. 

O primeiro desses aspectos refere-se à compreensão de egocentrismo e 

descentração como importantes elementos da relação interpares e constituintes de um 

gradativo processo de tomada da perspectiva do outro. Pudemos perceber que tanto na 

indicação dos procedimentos em sala de aula como no contexto do jogo, esse é um importante 

tema a ser trabalhado pelo professor, pois envolve aspectos cognitivos, sociais e afetivos, em 

correspondência. Ficou evidenciado que o processo de afastamento das posições próprias e 

das certezas oriundas da percepção distorcida do real para formas mais articuladas de 

pensamento e possibilidades de apropriação de pontos de vista distintos do seu é gradativo. 

Foi possível perceber nas condutas dos jogadores do jogo Rummikub que, vivenciando os 

desafios cognitivos e afetivo-sociais presentes na estrutura do jogo, o pensamento é convidado 

à transformação por sucessivas coordenações. 

A atividade própria à construção do conhecimento implica na necessidade 

de confrontar o próprio pensamento e isso o jogo de regras possibilita tanto na estrutura que 

engendra quanto nas possibilidades de trocas sociais que desencadeia. Por essa razão, é 

possível compreender que, na dimensão afetivo-social, o sujeito confirma ou contesta seu 

pensamento, o que constitui a interação social como um dos fatores de desenvolvimento co-

responsável na construção do conhecimento.  

Para estudos futuros, a pesquisa realizada indica que seja estudado como os 

sujeitos em processo de escolarização estabelecem acordo entre seu ‘mundo interno’ e os 

aspectos desequilibradores dos relacionamentos interpessoais.  

Nosso estudo indicou que nas trocas interpares estão presentes coordenações 

não só relativas ao pensamento, mas que indicam gradativas possibilidades na compreensão 

dos problemas, emoções vividas e desafios que surgem. É progressivamente que os sujeitos 

atingem a condição de cooperar, de lidar de forma mais descentrada nas relações interpares.  

Como implicação pedagógica, indicamos duas questões: o aprimoramento 

deste processo de construção deve ser incentivado nas proposições que fazemos aos alunos no 

processo de escolarização e a indicação do uso do jogo de regras na escola com o objetivo de 

favorecer essa construção.  
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Anexo A: Resolução 371/2008 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO Nº 371/2008 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e 

considerando: 

• a LDBEN nº 9.394/96; 

• o Parecer CEB n.º 04/98; 

• a Deliberação n.º 007/99 - CEE ; 

• a necessidade de dar continuidade ao processo de democratização, de universalização do 

ensino e garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem efetiva dos alunos; 

• o princípio da flexibilização, disposto na LDBEN nº 9.394/96, segundo o qual cabe ao 

sistema de ensino criar condições possíveis para que o direito à aprendizagem seja garantido 

ao aluno, 

R E S O L V E: 

Art. 1º Criar as Salas de Apoio à Aprendizagem, a fim de atender os alunos da 5ª série do 

Ensino Fundamental, nos estabelecimentos que ofertam esse nível de Ensino, no turno 

contrário ao qual estão matriculados. 

Art. 2º Os critérios de abertura das demandas, do suprimento e atribuições dos profissionais 

das Salas de Apoio à Aprendizagem, observados na Resolução de Distribuição de Aulas, 

serão definidas por Instrução Normativa, emitida pela Superintendência da Educação. 

Art. 3º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

Resoluções nº 208/2004 e nº 3.098/2005 e disposições em contrário. 

 

Secretaria de Estado da Educação, em 29 de janeiro de 2008. 

 

Mauricio Requião de Mello e Silva 

Secretário de Estado da Educação 

 

SUED/mbp 
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Anexo B: Instrumento avaliativo preenchido pelo professor 

 

 

Aluno:                                                                                             Data da Avaliação:  

Professor da Sala de Apoio:  
 

INDICADORES 

COGNITIVOS 

INDICADORES 

SOCIAIS 

INDICADORES 

AFETIVOS 

1. O Rendimento escolar 

do aluno é:  

□ Muito abaixo da média 

(até 1,9 pontos)  

□ Abaixo da média (entre 

2,0 e 2,9)  

□ Abaixo da média (entre 

3,0 e 3,9)  

□ Abaixo da média (entre 

4,0 e 4,9)  

□ Na média (5,0)  

□ Acima da média (entre 

5,0 e 5,9)  

□ Acima da média (entre 

6,0 e 6,9)  

□ Acima da média (mais de 

7,0)  

 

2. Quanto à condição de 

elaborar estratégias para 

resolver problemas, o 

aluno é:  
□ Excelente  

□ Muito Bom  

□ Bom  

□ Médio  

□ Ruim  

 

3. Quanto à capacidade 

de analisar os próprios 

procedimentos o aluno é:  

□ Excelente  

□ Muito Bom  

□ Bom  

□ Médio  

□ Ruim  

1. Quando um desafio é 

proposto, a capacidade de 

enfrentamento do aluno 

se manifesta:  

□Freqüentemente  

□Em boa parte das vezes  

□Poucas Vezes  

□Raramente  

□Nunca  

 

 

2. Freqüência com que o 

aluno toma a iniciativa de 

se aproximar dos colegas  

□Freqüentemente  

□Em boa parte das vezes  

□Poucas Vezes  

□Raramente  

□Nunca  

 

3. Quanto ao 

reconhecimento da 

perspectiva do outro o 

aluno se mostra:  

□Muito egocêntrico 

(totalmente autocentrado).  

□Sabe da existência de 

outras Perspectivas mas 

não aceita a opinião do 

outro.  

□Aceita parcialmente a 

opinião do outro, mas ao 

final não cede.  

□Aceita a perspectiva do 

outro algumas vezes.  

□Aceita com freqüência a 

perspectiva do outro.  

□A sua perspectiva e a do 

outro são sempre 

1. Diante da Tarefa 

Proposta 

(Enfrentamento, 

Realização e Finalização)  

Não se importa em realizar 

a tarefa. É dispersivo e 

desinteressado:  

    □     □     □ 
Sempre Às Vezes Nunca  

 

Considera a tarefa sempre 

difícil e se nega a iniciá-la. 

(tem expectativa exagerada 

sobre a tarefa e tende à 

auto depreciação. Fica 

ansioso diante da tarefa).  

□     □     □ 

Sempre Às Vezes Nunca  

 

Não inicia a tarefa – enrola 

para ganhar tempo 

(Fabulação).  

□     □     □ 

Sempre Às Vezes Nunca  

 

Inicia a tarefa, mas desiste 

logo na primeira 

dificuldade que se 

apresenta  

□     □     □ 

Sempre Às Vezes Nunca  

 

Prossegue até o meio da 

tarefa e perde o interesse 

em continuá-la.  

□     □     □ 
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4. Quanto à condição de 

planejar as próprias 

ações, o aluno é:  

□ Excelente  

□ Muito Bom  

□ Bom  

□ Médio  

□ Ruim  

 

negociadas.  

 

4. Quanto à condição de 

cooperar o aluno é:  

□Nada Cooperativo  

□Muito Pouco Cooperativo  

□Pouco Cooperativo  

□Razoavelmente 

Cooperativo  

□Bastante Cooperativo  

Sempre Às Vezes Nunca  

 

Desiste quando falta pouco 

para concluir a tarefa.  

□     □     □ 

Sempre Às Vezes Nunca  

Conclui apesar das 

dificuldades que encontra. 

□     □     □  

Sempre Às Vezes Nunca  

 

Corrige a tarefa depois de 

terminá-la. Revisa. 

□     □     □  

Sempre Às Vezes Nunca  

 

2. Diante de um parceiro 

que impõe sua vontade.  
Desiste do jogo ou da 

atividade conjunta  

□     □     □ 

Sempre Às Vezes Nunca 

  

Torna-se agressivo  

□     □     □ 

Sempre Às Vezes Nunca  

 

Reclama em excesso 

 □     □     □ 

Sempre Às Vezes Nunca  

 

Chama o adulto  

□     □     □ 

Sempre Às Vezes Nunca 

  

Negocia com o parceiro  

□     □     □ 

Sempre Às Vezes Nunca 

  

3. Em relação à 

Autonomia  
□ Nada autônomo. 

Extremamente dependente 

do adulto.  
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□ Dependente de outra 

criança.  

□ Autônomo nas atividades 

que já conhece e sabe 

fazer.  

□ Autônomo mesmo 

quando as atividades 

propostas são novas.  

□ Autônomo em tudo o que 

realiza.  

 


