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Eixo 1: Educação Básica 
 
Resumo 
Com base na teoria piagetiana, este artigo objetivou relacionar a teoria ao uso dos 
jogos de regras em aulas de Matemática no ensino Fundamental I.Descreve uma 
experiência que pôs em cena um jogo de regras em situação de aprendizagem 
matemática e analisou relações que se manifestaram nesse contexto, indicativas de 
possibilidades para promover a construção do conhecimento.  Nessa perspectiva 
teórica, o jogo de regras é considerado um importante instrumento por meio do qual 
os processos construtivos do pensamento podem ser explicitados, ao mesmo tempo 
em que as intervenções possibilitam elaborações internas do pensamento. Os 
resultados indicaram que os jogos são desencadeadores de processos cognitivos, 
afetivos e sociais e podem orientar práticas pedagógicas mais efetivas para promover 
aprendizagens dos conteúdos matemáticos.  
 
Palavras-chave: Construção do conhecimento; Jogo de regras; Epistemologia 
Genética. 
 

Introdução 
 

Para a teoria piagetiana, o desenvolvimento cognitivo é um processo 

sequencial onde a interação tem importante papel na construção do conhecimento. 

Frente a perturbações ou conflitos, o sujeito tende a reagir por meio de regulações 

contínuas, reorganizando suas estruturas cognitivas anteriores. Trata-se de 

considerar a atividade do sujeito e, mais ainda, as significações por ele atribuídas às 

suas ações, como responsáveis pela possiblidade de adiquirir conhecimento 

(MACEDO, 1994). Para Piaget (1976), essa interação se dá em um processo de 

assimilação, acomodação e adaptação. Do equilíbrio desses processos advém uma 

adaptação ao mundo cada vez mais adequada e uma consequente organização 

mental.  

A evolução construtiva da estrutura cognitiva, permite que novos 

conhecimentos abram caminhos para novas possibilidades, descartando a tese de 

que o conhecimento é pré-estabelecido geneticamente ou por maturação. Dessa 

forma, por meio desses processos, o sujeito passa pela construção e reconstrução de 
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saberes. É necessário um equilíbrio entre os processos para uma organização mental, 

a fim de gerar crescimento e desenvolvimento cognitivo. É a partir destes mecanismos 

que o indivíduo constrói o conhecimento, assimilando informações com as quais se 

defronta e a sua experiência com o real, interpretando-as com base em suas 

estruturas construídas.  

Neste campo de estudos, o jogo é visto como importante elemento 

para acessar o pensamento da criança, possibilitando evocar a expressão das 

elaborações internas em curso. Os relatos de trabalhos com jogos que se apoiaram 

na perspectiva teórica piagetiana são muito frequentes, em especial em alunos do 

Ensino Fundamental dentre os quais citamos alguns: Macedo, Petty e Passos (2000, 

2005); Oliveira e Brenelli (2008); Fiorot e Ortega (2009); Bianchini, Oliveira e 

Vasconcelos (2012); Carvalho e Oliveira (2014), entre outros.   

O jogo produz efeito regulador das diferentes estruturas, pela sua 

dimensão lúdica que desafia o sujeito a considerar algo segundo vários pontos de 

vista, o que pressupõe um olhar atento, aberto e disponível para a resolução das mais 

diversas situações apresentadas (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000).  As relações 

que podem ser estabelecidas entre as diferentes possibilidades de soluções no jogo 

de regras podem servir para o desenvolvimento de estratégias eficientes não apenas 

para ganhar o jogo e solucionar aqueles problemas imediatos, mas como aprendizado 

para outros desafios ou conflitos que sejam suscitados a resolver, através de tomadas 

de consciência (PIAGET, 1978). 

Sobre esse fundamento, Kamii e DeVries (2009, p. 52) acreditam: “[...] 

que os jogos em grupo devem ser usados na sala de aula não pelo mero fato de se 

ensinar as crianças a jogá-los, mas para promover sua habilidade de coordenar 

pontos de vista”. Para jogar e ganhar, é indispensável que o indivíduo esteja atento, 

seja ativo e esteja envolvido no jogo em todas as suas especificidades. Para o 

pesquisador que trabalha numa perspectiva construtivista, o interesse pelo jogo recai 

na análise dos procedimentos que o jogador utiliza ou constrói ao jogar, quer ele esteja 

se utilizando do jogo para avaliar o modo de pensar do jogador quer se utilizando do 

jogo como recurso de intervenção, para melhorar ou produzir novos conhecimentos. 

Nesse sentido, as situações de jogo podem ser evocadoras do desenvolvimento de 

estruturas cognitivas e de regulações que envolvem além da dimensão intelectual, as 

coordenações afetivas e sociais que são imprescindíveis ao desenvolvimento dos 

alunos em contexto escolar (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000).  
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O jogo na perspectiva piagetiana, é classificado, de acordo com sua 

estrutura, como jogo de exercício, simbólico e de regras. Os jogos de estrutura 

correspondem às primeiras manifestações lúdicas que surgem no período sensório 

motor do desenvolvimento, enquanto o jogo simbólico durante o estágio pré-

operatório, desempenham um papel fundamental na elaboração de símbolos e 

desenvolvimento da linguagem. O jogo de regras, cuja estrutura é a regra, supõe 

relações sociais ou interindividuais e requer combinações sensório-motoras ou 

intelectuais, sendo próprio do período operatório concreto e formal. Apesar de se 

manifestarem em períodos específicos do desenvolvimento, todas essas formas se 

matêm ao longo de toda vida (PIAGET, 1964/1975; 1998; DIAS, 2009). 

Nessa perspectiva, Zaia (1996) destaca que no jogo de regras as 

crianças jogam juntas, obedecendo as regras preestabelecidas, que conduzem para 

um ou vários clímax. Macedo, Petty e Passos (2005) realçam que ao jogar os 

participantes submetem-se às regras e comprometem-se com um objetivo final, 

podendo se constituir em um recurso pedagógico relevante à aprendizagem, desde 

que se apropriem da estrutura e reflitam sobre as ações decorrentes. Kamii e DeVries 

(2009) ressaltam que é essencial que o jogo escolhido seja útil ao processo 

educacional, proporcionando à criança um contexto de estimulação à sua atividade 

mental, da sua capacidade em cooperar, devendo assim, propor desafios 

interessantes à criança; permitir uma autoavaliação das estratégias empregadas, bem 

como a participação ativa do começo ao fim do jogo.  

Portanto, o jogo de regra convida à descentração, regula as ações, e 

compartilha conhecimentos. Quem joga constrói relações sociais, uma vez que 

aprende a se limitar, favorencendo o convívio respeitoso entre as pessoas. Macedo, 

Petty e Passos (2005, p. 36) comprovam que ao jogarem as crianças tornam-se 

agentes de seus próprios conhecimentos, pois se envovem com aquilo que produzem, 

ou seja, “[...] envovem-se com maior facilidade, prestam mais atenção, divertem-se 

aprendendo e pensando”. Assim, torna-se urgente por parte dos professores um 

reposicionamento com a forma de lidar com os conteúdos, sobretudo nas aulas de 

matemática, que segundo Kamii e Housman (2002) muitas vezes assume uma 

postura metodológica avessa ao que aqui apresentamos, não valorizando a 

curiosidade e a pesquisa, reduzindo a prática com pouca ou nenhuma conexão com 

a vida concreta fora do ambiente escolar.  
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Adotada essa compreensão, o presente artigo objetivou relacionar a 

teoria piagetiana ao uso dos jogos em aulas de Matemática e demonstrar as relações 

que se manifestam em um contexto de aprendizagem da matemática por meio de 

intervenção realizada com jogo de regras uma reflexão acerca dos aspectos 

cognitivos envolvidos na construção do conhecimento e os jogos em aulas de 

Matemática no Ensino Fundamental. O jogo Mancala1 foi utilizado em uma proposta 

interventiva que permitiu ilustrar a relação do jogo com as estruturas cognitivas.  

 

Metodologia 
 

O presente artigo relata um estudo de natureza qualitativa, na 

modalidade descritiva (LUDKÉ; ANDRÉ, 1996). Esta perspectiva é compatível com a 

proposta do método clínico-crítico piagetiano que subsidiou a pesquisa. O método 

clínico propõe um dinamismo ao pesquisador e participante em um movimento de 

interação contínua, o que favorece um ambiente construtivo.  

Para Delval (2002), o método clínico oferece um conjunto de 

princípios que podem nortear a observação e as ações do pesquisador indicando 

caminhos percorridos pelo pensamento do sujeito em busca da resolução dos conflitos 

aprensetandos nas situações propostas. O jogo possibilita situações em que os 

conflitos sociais, afetivos, cognitivos podem ser observados de forma criteriosa pelo 

pesquisador, apoiado neste método.  

Assim, a pesquisa se deu em um colégio em um município do norte 

do Estado do Paraná, no ano de 2018, estruturada em seis sessões com duração 

média de uma hora, em que alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I fizeram o uso 

do jogo de regras Mancala. Os participantes da pesquisa apresentavam idade entre 7 

e 8 anos. Os procedimentos éticos de estudo com seres humanos foram adotados. 

Constituiu a amostra, sete duplas. As sessões foram organizadas 

para promover desde o conhecimento acerca do jogo, seus aspectos físicos, possíveis 

estratégias, até a roda de conversa e de finalização.   

 

                                            
1 Mancala é um jogo milenar, comum nos países africanos e foi difundido principalmente 

quando negros e escravos migraram pelo mundo. É um jogo de tabuleiro, que busca trabalhar o 
raciocínio lógico. A movimentação de peças tem um sentido de “semeaduras” e “colheita”. Cada jogador 
é obrigado a recolher sementes depositadas numa “casa” e com elas semear suas casas do tabuleiro, 
bem como as casas do adversário. Seguindo as regras, em dado momento o jogador faz a “colheita” 
de sementes que passam a ser suas. Ganha quem obtiver mais sementes, ao final do jogo. 
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Resultados e Discussão 

 

Diante de uma situação desafiadora, como é o caso do jogo, a 

elaboração de estratégias permite que o indivíduo não se mantenha sempre repetindo 

as mesmas ações, quando estas não são satisfatórias. Esta característica é 

importante para resolver problemas e buscar novas soluções que respondam ao que 

foi solicitado. No aporte teórico piagetiano, a elaboração de estratégias é uma 

importante condição de observação dos modos de organização do pensamento 

empregados pelo sujeito e está relacionada ao processo de sucessivas tomadas de 

consciência. Para elaborar estratégias o sujeito é convidado a integrar todos os 

elementos envolvidos no jogo, as peças, as regras, o tabuleiro (OLIVEIRA, 2005). 

O jogo Mancala permite uma atenção maior aos aspectos numéricos, 

já que, para jogar bem, é necessário ser capaz de determinar, sobre a base do número 

de sementes contidos numa casa, ou do número de grãos que ela conterá depois de 

uma sequência de jogadas hipotéticas, em qual casa terminará a semeadura. As 

antecipações necessárias a esse jogo só são possíveis se os sujeitos se deixarem 

levar por atividades de tratamento de informações de dados numéricos, enumeração, 

decomposição, adição, subtração. 

Ao planejar ações e hipóteses, o indivíduo precisa tomar consciência 

da ação, o que implica coordenar ações, procedimentos e estratégias, utilizando a 

antecipação, ainda que não chegue ao objetivo final, que é vencer a partida. Ao 

provocar conflitos internos, o jogo permite a busca de modificação da ação e esse 

movimento cognitivo enriquece e reelabora as estruturas cognitivas dos indivíduos. 

Assim, conhecer as regras não é suficiente para ganhar, já que solucionar o problema 

proposto pelo jogo requer decisões baseadas em uma ação intencional, coerente e 

comprometida com os diversos aspectos presentes no contexto. 

Foi possível observar que alguns jogadores conseguiram elaborar 

sequências de jogadas, o que demonstrou planejamento de ações com antecipação 

de estratégias. Um dos acontecimentos sempre presentes nessas sessões com o jogo 

era a ajuda mútua entre os participantes. Observou-se que entre algumas duplas, 

quando um dos jogadores esquecia uma das regras de coleta das sementes, o próprio 

adversário fazia correções e lembrava o oponente de como a jogada deveria ser 

realizada.  
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Atribui-se a essa postura o fato de que as crianças podem ter 

entendido a situação de jogo como uma atividade em sala de aula, o que é muito 

positivo, reiterando o caráter competitivo, como de um campeonato entre duplas. 

Notou-se também que quando duas crianças da dupla escolheram estratégias 

parecidas para suas jogadas, como a de contar sementes, o total de sementes obtidas 

ao final era aproximado, demonstrando que este jogo não está relacionado à sorte, e 

sim às estratégias que seus participantes utilizavam em suas jogadas. 

A característica marcante do jogo entre as sete duplas, evidenciou 

avanço na elaboração das estratégias, os pensamentos de jogadas mais longas, 

assim como antecipação de novas jogadas. Após a inserção e explicação de uma 

nova regra, o jogo possibilitou aos alunos uma manipulação das operações básicas 

como a subtração e adição, além de desenvolver o pensamento lógico e estratégico.  

 

Conclusões  

 

O jogo de regras é um instrumento pertinente ao desenvolvimento do 

indivíduo como todo, uma vez que, possibilita trabalhar diversos aspectos cognitivos, 

afetivos, sociais e culturais. O sujeito ao jogar não utiliza os conhecimentos 

aprendidos apenas no âmbito educacional, mas todo conhecimento que adquiriu em 

diversos espaços ao longo da vida, ou seja, o conhecimento que estimulado no sujeito 

por meio do jogo de regras, pode ser utilizado nos diferentes contextos nos quais ele 

está inserido.  

O jogo Mancala pode ser aliado ao ensino da matemática nas escolas, 

visto que, por meio dele, é possível desenvolver problemas, trabalhar a 

reversibilidade, noção de conservação de quantidades, reconhecer que um mesmo 

problema pode ser resolvido pelo uso de diferentes estratégias, operações e 

procedimentos.  

O jogo possibilita ultrapassagem de desafios, ao perceber a 

necessidade de elaboração de estratégias para alcançar uma meta pretendida, assim, 

pode ser um instrumento complementar ao ensino tradicional nas escolas, 

desencadeando um processo de construção de conhecimentos. Ao planejar ações, 

jogadas e estratégias, favoreceu ao jogador o processo de tomada de consciência de 

seus erros e procedimentos favoráveis para vencer a partida. Na tentativa de alcançar 

êxito no jogo, o indivíduo é levado ao desequilíbrio e, por meio das regulações, os 
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processos internos atuam em autocorreções ou preenchimento de lacunas para a 

retomada do estado de equilíbrio, num processo de organização das estruturas 

cognitivas, garantindo a adaptação à realidade.  

Ao incentivar a tomada de consciência, promove superações, além de 

estimular a concentração, cooperação, o que faz com que o jogo em seu aspecto 

pedagógico, se apresente de forma produtiva ao professor que busca nele um aspecto 

facilitador da aprendizagem de estruturas matemáticas, muitas vezes de difícil 

assimilação. Ao aluno, torna-se relevante ao desenvolver sua capacidade de pensar, 

refletir, analisar, compreender conceitos matemáticos, levantar hipóteses, testá-las e 

avalia-las com autonomia e cooperação.  
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