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Jogo e Poesia 

Quem joga o jogo? Quem joga, joga o jogo de quem joga. 

Que jogo? O jogo de aprender a ser, de saber, conhecer, 

reconhecer, ganhar, perder, desafiar, fiar no tempo, sem 

tempo... Quem joga? Quem quer jogar? Quem sabe jogar? 

Quem pode jogar? O que ensina quem ensina a quem quer 

aprender jogar? O que aprende quem quer aprender 

(jogar)? Aprende a aprender? A ganhar e a perder? 

Aprende de fato, Ou isso é boato? Joga o jogo, reinventa a 

lógica! Descubra todo dia a beleza do brincar! Afinal, qual 

o jogo de quem joga Com quem quer jogar?. 

(Lucinea Aparecida de Rezende) 



RESUMO 

 
COSTA, João Augusto Galvão Rosa. O uso dos jogos interdisciplinares nas aulas de 

educação física para o desenvolvimento do raciocínio lógico de alunos do 4º ano do 

ensino fundamental. 2018. 69 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós- 

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 

2018. 

 
 

O objetivo deste estudo foi investigar se os jogos interdisciplinares podem promover a 

melhoria do raciocínio lógico nas aulas de Educação Física, sendo a pesquisa realizada com 

alunos do 4º do Ensino Fundamental de uma escola localizada em Gramacho, Duque de 

Caxias. Tem por justificativa a dificuldade da turma em organizar o pensamento para alcançar 

os objetivos estabelecidos pelas atividades aplicadas, principalmente em jogos que 

preconizavam a estratégia, o trabalho em grupo, a relação entre o concreto e o abstrato e as 

regras que iam sendo elevadas a um nível maior de complexidade. Nessa perspectiva, 

enumeraram-se outros argumentos, como a importância e o incentivo da interdisciplinaridade 

na escola, principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no que tange à atuação do 

professor de Educação Física e a utilização dos jogos na perspectiva interdisciplinar na 

Educação Física escolar. A pesquisa possui caráter qualitativo e está fundamentada na 

pesquisa-ação. Utilizou-se a observação participante e um questionário com perguntas abertas 

e fechadas como instrumentos de coleta de dados. Como referencial teórico-metodológico de 

análise dos dados, usou-se a análise de conteúdo. Os resultados revelaram que a vivência dos 

jogos interdisciplinares pelos alunos contribuiu para o desenvolvimento do raciocínio lógico. 

A própria ação e reflexão proporcionadas pelos jogos foram fundamentais no 

desenvolvimento do raciocínio lógico devido às estratégias, à organização do pensamento, às 

noções de quantidade, espaço, classificação e exploração do material. Concluiu-se a partir da 

análise dos dados que os jogos interdisciplinares devem ser trabalhados nas aulas de Educação 

Física escolar e nos diversos componentes curriculares, principalmente por se caracterizarem 

como importantes ferramentas de ensino e aprendizagem. Considerou-se que o 

desenvolvimento do raciocínio lógico pelo jogo de caráter interdisciplinar contribuiu 

significativamente nas ações que os alunos levarão para a vida em sociedade, tais como 

aprender a se organizar coletivamente, perceber as diferenças e semelhanças entre os objetos, 

criar estratégias e atender às regras estabelecidas. 

Palavras-chave: Educação Física escolar. Raciocínio lógico. Ensino Fundamental. Jogos 

Interdisciplinares. 



ABSTRACT 

 

COSTA, João Augusto Galvão Rosa. The use of interdisciplinary games in physical 

education classes for the development of logical thinking of 4º grade students from 

elementary school. 2018. 69 f.  Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência 

da Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró- Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

 
This study aimed at investigating if the interdisciplinary games can promote the 

development of logical thinking in physical education classes of the 4º grade students 

from elementary school situated in Gramacho, Duque de Caxias. This study is justified 

due to the group difficulty in organizing their thoughts to reach the goals established in 

the proposed activities, mainly in games which highlighted the strategy, group work, the 

relation between concrete and abstract and the rules which would become more 

complex. In this perspective other arguments were identified as the importance and the 

incentive of the interdisciplinarity at school, especially in the first years of elementary 

school in relation to the Physical Education teacher and the use of games in the 

interdisciplinary perspective in Physical Education at schools. This research has a 

qualitative role and and it is justified in research-action. The participant observation and 

a questionnaire with open and closed questions have been used as data collection tools. 

As a theoretical-methodological reference of the data analysis, the content analysis has 

been used. The results showed that the experience of interdisciplinary games by the 

students has helped the development of logical thnking. The action and reflection 

promoted by the games were essential in the development of the logical thinking due to 

the strategies, thought organization, quantity notions, space, classification and material 

exploration. It was concluded from the data analysis that the interdisciplinary games 

must be done in Physical Education classes at schools and in the different curriculum of 

Basic Education, especially because they are important teaching and learning tools. It 

has been taken into account that the development of the logical thinking through the 

interdisciplinary games are actions that the students will carry to their social lives as 

learning how to organize themselves in society, perceive the differences and similarities 

between the objects, create strategies and folow the established rules. 

Keywords: Physical Education at schools. Logical thinking. Elementary school. 

Interdisciplinary games. 



RESUMEN 

 

COSTA, João Augusto Galvão Rosa Costa. El uso de los juegos interdisciplinarios en 

clases de para desarrollar el razonamiento lógico de los estudiantes en el cuarto grado 

de primaria. 2018. 69 f.  Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós- 

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

El objetivo de este estudio fue investigar si los juegos interdisciplinarios pueden promover 

el mejoramiento del razonamiento lógico en las clases de educación física de los alumnos 

de 4 º primaria de un colegio ubicado en Gramacho, Duque de Caxias. Es la dificultad de la 

justificación de la clase en la organización de pensamiento para lograr los objetivos 

establecidos por las actividades aplicadas, especialmente en juegos que abogaba por la 

estrategia, grupo de trabajo, la relación entre lo concreto y lo abstracto y la reglas que se 

plantearon a un nivel superior de complejidad. En esta perspectiva figuran otros 

argumentos como la importancia y el fomento de interdisciplinario de enseñanza y 

aprendizaje en la escuela, especialmente en los primeros años de escuela primaria en 

relación con el papel del profesor de educación física y el uso de juegos en perspectiva 

interdisciplinaria en educación física. La investigación tiene un carácter cualitativo y se 

basa en la investigación acción.Se utilizó la observación participante y un cuestionario con 

preguntas abiertas y cerradas como instrumentos de recolección de datos. Como análisis 

teórico metodológico de los datos, se utilizan el análisis de contenido. Los resultados 

revelaron que la vida de los juegos interdisciplinarios para estudiantes contribuyeron al 

desarrollo del razonamiento lógico. La misma acción y la reflexión ofrecida por los juegos 

eran instrumentales en el desarrollo del razonamiento lógico debido a la estrategia, la 

organización del pensamiento, a la noción de cantidad, espacio, clasificación y exploración 

del material.A partir del análisis de los datos se concluyó que los juegos interdisciplinarios 

deben ser trabajados en clases de educación física de la escuela y en los diversos 

componentes curriculares de la educación básica, principalmente porque son herramientas 

importantes para la enseñanza y de aprendizaje. Se consideró que el desarrollo del 

razonamiento lógico de carácter interdisciplinario son acciones que se llevan a los 

estudiantes a la vida en sociedad y aprender a organizarse colectivamente, entender las 

diferencias y similitudes entre los objetos, creación de estrategias y cumplir con las normas 

establecidas. 

 
 

Palabras Chaves: Educación física de la escuela. Razonamiento lógico. Escuela primaria. 

Juegos interdisciplinarios. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quem não gosta de jogar? Quem nunca criou seu jogo? Quantos de nós não 

jogamos nas aulas de Educação Física escolar? Que contribuições o jogo pode trazer para a 

aprendizagem? O jogo por si só é interdisciplinar ou depende da nossa intervenção nas 

aulas? Quando jogamos, raciocinamos? Que tipo de raciocínio os jogos nas aulas de 

Educação Física escolar podem despertar?. 

Tais perguntas adequam-se ao entendimento de que nas aulas de Educação Física 

escolar (Efe) podemos usufruir de inúmeras possibilidades de questionamentos ao 

pensarmos no jogo como um dos elementos da cultura corporal, visto que, dentro de seu 

objeto de estudo, a Educação Física desenvolve conteúdos como os jogos, os esportes, as 

danças, a capoeira, as lutas, os conhecimentos do corpo e a ginástica (SOARES et al., 

1992). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física, PCN de EF (1997), 

contribuem nesse sentido afirmando que, por meio de tais conteúdos, a Educação Física 

escolar deve “introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de movimento, formando o 

cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la (...) em benefício do exercício 

crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida” (p.29). 

Nesse sentido, desenvolver conteúdos nas aulas de Educação Física exige 

aprofundamento e observação do seu público, bem como reflexão nas metodologias de 

ensino, estratégias e procedimentos para com a temática. Logo, as observações e 

intervenções nos espaços em que atuamos são fontes de perguntas que nos ajudam a 

questionar a prática pedagógica. 

No cotidiano da E.M. Cora Coralina em Duque de Caxias, uma perspectiva 

interdisciplinar começa a ser construída no diálogo com a professora regente da turma do 

4º ano do Ensino Fundamental em 2017. Nos espaços, nos tempos da escola, nas 

observações do cotidiano das aulas de Efe e durante o processo de ensino, observamos que 

alunos do 4º ano de uma turma apresentavam pouca coerência no cumprimento das regras  

e tarefas pertencentes aos jogos que enfatizavam capacidades relacionadas ao raciocínio 

lógico. 

Isso foi percebido ao longo das aulas pelas reflexões, linguagem e vivência da 

turma com jogos que exigiam a observação, exploração, comparação e classificação tanto 

dos materiais quanto das regras. Freire (2011) fala da curiosidade epistêmica como um 
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movimento na busca de esclarecimentos, perante as nossas inquietações a fim de tencionar 

a realidade, refletir sobre o mundo, os sujeitos, provocando a intervenção e transformação. 

Nesse sentido, há consciência de que se trata de um mundo dotado de múltiplos processos, 

sujeitos, diferentes níveis de aprendizagem, saberes, fazeres, desigualdades, consensos, 

conflitos, diferenças, emoções, espaços, carências, potências, corpos e culturas. 

Com isso, a partir do contexto apresentado aqui entende-se que optar pela 

construção de jogos em uma abordagem interdisciplinar é a estratégia de intervenção mais 

adequada. Temos por problema a seguinte questão: Como a vivência dos jogos 

interdisciplinares pelos alunos pode contribuir para o desenvolvimento do raciocínio 

lógico? 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 
 

Investigar se os jogos interdisciplinares podem promover a melhoria do raciocínio 

lógico nas aulas de Educação Física dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental. 

 

 
2.2 Objetivos Específicos 

 

 
• Verificar o que os alunos da turma do 4º ano entendem como raciocínio lógico. 

• Aplicar os jogos interdisciplinares. 

• Identificar as estratégias que os alunos utilizam nos jogos interdisciplinares. 

• Analisar a relação dos jogos interdisciplinares com o raciocínio lógico. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O cotidiano escolar é categoria básica e central para a realização desta pesquisa. A 

interdisciplinaridade sempre foi um fio condutor das aulas que planejava e um marco na 

minha formação profissional, principalmente ao lecionar em turmas do Ensino 

Fundamental. Durante as reuniões e encontros na escola, percebemos que não ocorria um 

diálogo interdisciplinar do corpo docente da E.M. Cora Coralina. A partir de observações e 

do contato com a professora regente da turma do quarto ano, estabelecemos possíveis 

intervenções acerca da temática do raciocínio lógico nas aulas em sala e na Educação 

Física escolar no ano de 2017. 

Percebemos que a turma demonstrava dificuldades em organizar o pensamento para 

alcançar os objetivos estabelecidos pelas atividades aplicadas, principalmente em jogos  

que preconizavam a estratégia, o trabalho em grupo, a relação entre o concreto e o abstrato 

e as regras que iam sendo elevadas a um nível maior de complexidade. 

Esses fatores corroboram inicialmente como relevância deste estudo, porém 

identificamos, pelas leituras, questões que solidificam essa observação no cotidiano 

escolar. Nessa perspectiva, enumeramos dois argumentos: 1) a importância e o incentivo 

da interdisciplinaridade na escola, principalmente nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, no que tange à atuação do professor de Educação Física; 2) a utilização dos 

jogos na perspectiva interdisciplinar na Educação Física escolar. 

A primeira contribuição está relacionada ao contexto dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e ao processo de ensino-aprendizagem mediado por professoras regentes. Os 

conteúdos abordados com os alunos são referentes às disciplinas: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências e Estudos Sociais. Vale mencionar que encontramos outros 

componentes curriculares como Arte, Música e a Educação Física em sua grade curricular, 

ministrados por professores com formação específica. 

Realizamos uma busca por trabalhos que dissertem sobre a interdisciplinaridade nas 

aulas de Educação Física escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental e a atuação do 

professor. Encontramos produções construídas por Tavares (1995), Pereira (2004), 

Almeida et al. (2005), autores que pisaram no chão da escola, pensando e defendendo o 

trabalho interdisciplinar em sua prática pedagógica, no envolvimento com a comunidade e 

na articulação com o currículo e sujeitos da escola. 
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Não podemos ignorar a articulação e a riqueza dos conhecimentos que podem ser 

(re) significados e criados na intervenção do professor de Educação Física nas etapas do 

processo de escolarização. As pesquisas mencionadas ratificam e sustentam a ideia do 

diálogo, o envolvimento na pluralidade de saberes e práticas, a participação e a busca da 

ampliação do conhecimento dentro e fora da sala de aula. 

Defendemos que os professores se aprofundem nos elementos e sinais 

demonstrados pelos alunos no espaço escolar. Perrenoud (2000) sinaliza que a noção de 

competência perpassa pela compreensão de mobilizar diversos recursos para enfrentar as 

situações. Nas aulas de Efe, podemos observar o quanto os alunos aprendem, os caminhos 

que utilizam para chegar aos objetivos estabelecidos, as estratégias que organizam para 

realizar as tarefas, os meios e fins de suas relações com os outros. 

A segunda contribuição está ligada ao fomento de trabalhos relacionados aos jogos 

interdisciplinares no campo da Educação Física. Na perspectiva de Almeida et al. (2005), 

ainda encontramos muitos posicionamentos baseados em opiniões pessoais sem a mínima 

fundamentação crítico-reflexiva, os quais compreendem a interdisciplinaridade como um 

meio de reforçar um determinado saber de uma disciplina. Destaca a Efe como um 

complemento para outras disciplinas, com fins de trabalhar com “atividades”, jogos ou 

brincadeiras que auxiliem o aprendizado de conteúdos de Matemática e Português. 

Esse quadro demonstra que é necessário um debate epistemológico sobre o tema 

dos jogos interdisciplinares. Legitimar seu desenvolvimento nas aulas de Educação Física 

deve envolver o currículo, o Projeto Político Pedagógico, a concepção de 

educação/educação física, os planejamentos e a comunidade escolar. Destacamos Ferreira e 

Santos (2017), que realizaram uma proposta de construção de jogos interdisciplinares para 

os anos iniciais e afirmam a necessidade de mudar o discurso perante a subserviência da 

Educação Física como meio para trabalhar conteúdos de outros componentes curriculares. 

Entendemos a necessidade de potencializarmos nossa atuação com os jogos nas 

aulas de Efe, bem como compreendermos a importância de diferentes enfoques no 

desenvolvimento desse conteúdo, para que haja sentido e intencionalidade ao trabalharmos 

com o eixo jogo no intuito de colaborar na forma de ver e problematizar essa temática e a 

perspectiva interdisciplinar na Efe. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 
 

4.1 Jogos Interdisciplinares 
 

Selecionamos autores que definem e tratam o tema jogo no contexto educacional, 

cultural e psicossocial. Os mesmos serão a base para a busca de elementos acerca do 

embasamento teórico para dialogarmos com os jogos interdisciplinares na Educação Física 

escolar. 

Identificamos que Kishimoto (2008) afirma a importância de sabermos de que tipo 

de jogo estamos falando, visto que é imprescindível que as diferenças existentes não sejam 

confundidas. A autora salienta, ainda, que alguns jogos recebem a mesma denominação, 

mas cada um possui sua especificidade. 

Tais diferenças são exemplificadas nos aspectos referentes ao faz-de-conta, pois há 

forte presença da imaginação. As regras são citadas pela mesma autora, visto que 

“padronizam” alguns jogos como os de tabuleiro no que tange à movimentação das peças. 

Nos jogos de construção, por exemplo, as representações mentais surgem e as habilidades 

manuais são trabalhadas. A estratégia também é mencionada como uma especificidade 

presente em diversos jogos, e, como não existe um padrão, a tática adotada pode ser 

pensada de acordo com os jogadores. 

Com isso, estabelecer essa organização é tarefa básica para o enriquecimento do 

processo interdisciplinar. Do ponto de vista da cultura, Huizinga (2007) entende o jogo 

como elemento da cultura e apresenta características tais como: seu caráter não sério, o 

prazer, a liberdade, as regras, a ficção e a limitação no tempo e espaço. 

Em Callois (1990), observamos que o jogo estimula a liberdade de ação do jogador, 

a separação do jogo em limites de espaço e tempo, a incerteza que predomina, o caráter 

improdutivo de não criar nem bens nem riquezas e suas regras. Todas essas características 

podem variar de acordo com a cultura daquele que vive o jogo. Para este mesmo autor, os 

jogos de estratégia representam o oposto do acaso. 

Já Brougère (1998) enfatiza a questão do prazer durante o jogo. Menciona que na 

maioria das vezes, o objetivo da criança será vencer o jogo. Porém, ainda que ela não 

vença, experimentará o prazer vivenciado ao longo da atividade. Para Freire (1992), o jogo 

de regras contribui na perspectiva da socialização do sujeito, facilitando a compreensão de 

relações mais amplas na sua vida. Essas regras vão sendo aprendidas e (re) significadas. 
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Esse comprometimento da criança com o jogo e do jogo com a criança é fundamental no 

processo de escolarização. 

Na compreensão de Chateau (1987), a regra nasce para a criança no sentido da 

afirmação do seu eu. Isso implica no processo de submissão dela à regra social como um 

dos meios que o eu utiliza para se realizar. Com isso, a regra é percebida como instrumento 

da personalidade, é a ordem colocada em nossos atos. 

Os autores supracitados dão consistência na identificação das características do 

jogo e sua importância na vida dos sujeitos, principalmente por trabalhar valores, questões 

morais, éticas e emocionais que favorecem a formação do indivíduo. Problematizar o jogo 

e sua relação com a educação é uma tarefa complexa, a qual já foi sinalizada por 

determinados autores. 

Piaget (2007) afirma que o jogo é a construção do conhecimento que se dá de 

acordo com cada etapa em que a criança se encontra. Agindo sobre os objetos, as crianças, 

desde pequenas, estruturam seu espaço e tempo, desenvolvem a noção de causalidade, 

chegando à representação e à lógica. 

Tal importância das atividades lúdicas na escola está relacionada à ideia do jogo 

não ser apenas interpretado na lógica do divertimento/brincadeira, pois também é 

fundamental no desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral do aluno. Ou 

seja, faz-se necessário considerar o jogo como recurso pedagógico que possui uma estreita 

relação com a aprendizagem. Concordamos com Lima (2008) ao analisar o jogo e a 

aprendizagem como atividades que, embora tenham naturezas diferentes, dialogam a todo 

o momento, afirmando, assim, a importância de conciliar o discurso perante as duas 

temáticas. 

Outra questão que reforçamos é o caráter lúdico como contexto favorável de 

aprendizagem, pois permite o exercício de uma ampla gama de movimentos que solicitam 

a atenção, o raciocínio, a participação, a socialização e a percepção do aluno na vivência. 

Com isso, fica evidente em Soares et al. (1992, p.45) que “o jogo satisfaz 

necessidades das crianças, especialmente a necessidade de ação”. Nesse sentido, o jogo 

constitui um momento de interação social bastante significativo, estimulando as questões 

de sociabilidade, motivacionais e de interesse pela atividade. Elas incluem, 

simultaneamente, a oportunidade de ter diferentes problemas para resolver. 

Os jogos educativos, didáticos, eletrônicos, de construção e populares são 

denominações constituintes de uma literatura que tematiza o jogo acerca dos papéis sociais 
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e culturais, dos conhecimentos, habilidades e competências que os jogos podem despertar 

nos sujeitos. 

Nosso foco de estudo está balizado nos jogos com características interdisciplinares. 

Encontramos algumas pesquisas que usam o termo jogo interdisciplinar como instrumento 

de intervenção na realidade escolar. Os trabalhos de Neuenfeldt et al. (2012) e Ferreira e 

Santos (2017) trazem esse termo em destaque e atividades voltadas para a atitude 

interdisciplinar. 

Para Menegazzo e Peres (2008) jogo interdisciplinar remete ao patrimônio lúdico 

cultural, valores traduzidos, usos e costumes, formas de pensar e agir, e maneiras de 

ensinar, que proporcionam ao educando, criança/adolescente, um universo de cultura 

motora fundamental ao crescimento, desenvolvimento e aprendizagem. 

Essa categoria de jogo exige um aprofundamento para além da definição do que é 

jogo em si, pois não estamos falando de qualquer jogo ou apenas no sentido do jogo pelo 

jogo. Os jogos interdisciplinares redimensionam as práticas exercidas nas aulas de 

Educação Física escolar constituindo-se como importante fonte de desenvolvimento, em 

todos os seus aspectos de modo que: 

 

[...] a criança deve desenvolver harmoniosamente o seu corpo, a inteligência, a 

afectividade, a criatividade e a sensibilidade, [...] contribuem para o 

desenvolvimento destes componentes da personalidade, cada qual à sua maneira 

em determinado aspecto e em determinada idade. (SOLÉ, 1992, p. 19). 

 

Os jogos interdisciplinares tem por características sua adequação para cada faixa 

etária, principalmente para o trabalho com crianças. Pensar nas relações entre o abstrato e o 

concreto, o simbólico e as regras constitui os processos de adaptação e construção desses 

jogos. Friedman (1996) faz reflexões sobre o jogo e sinaliza que o mesmo oferece 

importante favorecimento no desenvolvimento cognitivo pelo seu acesso às informações 

tornando mais rico o conteúdo do pensamento infantil. 

Com isso, os jogos interdisciplinares precisam ser utilizados nas aulas de Educação 

Física escolar no intuito de mobilizar diversos conhecimentos sem que a área perca sua 

especificidade. 

 

4.2 Raciocínio Lógico 
 

Buscar conceitos que definam o raciocínio lógico não é uma tarefa fácil, visto que o 

mesmo está presente em várias áreas do conhecimento. Iniciamos esse processo de busca 

através de um ponto de vista histórico sobre a ideia  de raciocinar, pois no “século XX o 

raciocínio das crianças forma uma das grandes metanarrativas da ciência" 

(WALKERDINE, 1995, p.210). 
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Nesse sentido, inicia-se um contexto em que apenas um argumento sobre o 

desenvolvimento e pensamento pretende ser verdadeiro em todas as épocas, em todos os 

lugares e espaços. O autor ratifica ainda que a ideia da criança raciocinando é nova, 

principalmente pelo contexto dos estudos da infância. 

Ao buscarmos definições para o raciocínio lógico encontramos autores como 

Ferreira (1999) que menciona a estruturação do pensamento e as normas da lógica como 

fatores fundamentais que permitem chegar a uma determinada conclusão ou resolver um 

problema. 

Esse contexto sinaliza que ao nos referirmos a este tema estamos delimitando um 

campo de estudo que exige referências de diferentes áreas do conhecimento. Copi (1978) 

afirma que a lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio 

correto do incorreto. Logo, evidenciamos que estabelecer de forma clara os objetivos no 

processo de ensino e aprendizagem contribuirá no desenvolvimento dessa capacidade. 

Para Avillano (2006) lógica é a “ciência do raciocínio e da demonstração, ou seja, 

um conjunto de leis, princípios e métodos que determinam um raciocínio coerente, 

induzindo a uma solução prática e eficaz do problema” (p.35). Percebemos que a palavra 

método esteve presente nas conceituações dos autores mencionados. Nesse sentido, o 

raciocínio pode estar ligado ao caminho e como construímos esse caminho. 

A partir de Piaget (2007) a compreensão dos mecanismos envolvidos na formação 

do pensamento lógico favorece a constituição do conhecimento. A lógica resulta de um 

processo da formação contínua de esquemas produzidos através da adaptação, assimilação, 

acomodação e organização. O mesmo autor estabelece estágios do desenvolvimento 

humano que implicam na contextualização do raciocínio lógico. Dentre eles, abordaremos 

o estágio das operações-concretas, visto que: 

 

A criança começa a utilizar conceitos como os números e relações. Esse estágio 

passa a manifestar-se de modo mais evidente o que coincide (ou deve coincidir) 

com o início da escolarização formal é caracterizado por uma lógica interna 

consistente e pela habilidade de solucionar problemas concretos.  Neste 

momento, o declínio no egocentrismo passa a ser mais visível. O declínio do 

egocentrismo se entende a linguagem que se torna mais socializada, e a criança 

será capaz de levar em conta o ponto de vista do outro, assim objetos e pessoas 

passam a ser mais bem explorados nas interações das crianças. (PIAGET, 2007, 

p. 56) 

https://www.significados.com.br/logica/
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As crianças de 7 a 11 anos são aquelas que estão nesse estágio. Aos poucos, a 

lógica vai ganhando espaço nos processos mentais infantis, bem como a habilidade de 

discriminar os objetos por similaridades e diferenças. A criança já pode dominar conceitos 

de tempo e número. 

O raciocínio lógico-matemático para Piaget (2007) liga-se a uma construção que 

resulta da ação mental da criança sobre o mundo, construído a partir de relações que a 

criança elabora na sua atividade de pensar o mundo, e também das ações sobre os objetos. 

Seus pressupostos defendem um raciocínio lógico-matemático que conduz à interpretação 

e compreensão, em detrimento da memorização. 

Fica evidente que estes autores apresentam características e conceitos que ratificam 

a importância do desenvolvimento e estímulo do raciocínio lógico nos processos 

educacionais. Raciocinar é responder a algo que nos é proposto. Um raciocínio lógico 

requer consciência e capacidade de organização do pensamento. 

 

 
4.3 Educação Física Escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental e a 

interdisciplinaridade. 
 

Este tópico tem como foco apresentar um panorama da Educação Física escolar nos 

anos iniciais a partir da análise de documentos, artigos e livros da área, além de analisar as 

suas implicações com a interdisciplinaridade. 

A presença da Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental é 

sinalizada por documentos como Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física 

PCN de EF (1997), Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB), Base 

Nacional Comum Curricular de 2016 (BNCC) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) Nº 9394/96 (BRASIL, 1996). 

Destacamos de início a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

que ratifica a Efe como componente curricular da Educação Básica. Essa legislação 

fomenta a participação e autonomia da disciplina no trabalho integrado ao currículo escolar 

– o que favorece problematizar questões que as crianças apresentam durante as aulas, 

reflexões perante as práticas pedagógicas desenvolvidas, novos olhares e metodologias que 

proporcionem diversificadas intervenções. 

Nas DCNEB, a Educação Física escolar a parece situada pelo contexto dos 

componentes curriculares obrigatórios como os referidos pela LDBEN. No PCN de EF 
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(1997) existem diversas propostas de trabalho para o segundo ciclo
1
 estabelecidos para a 

Educação Física escolar. Dentre elas, destacamos um fragmento pois: 

 

As habilidades e capacidades podem receber um tratamento mais específico, na 

medida em que os alunos já reúnem condições de compreender determinados 

recortes que podem ser feitos ao analisar os tipos de movimentos envolvidos em 

cada atividade. É possível sugerir brincadeiras e jogos em que algumas 

habilidades mais específicas sejam trabalhadas, dentro de contextos 

significativos. É possível ainda solicitar que as crianças criem brincadeiras com 

esse objetivo (PCN, 1997, p. 53). 

 

Nas aulas de Efe, os alunos devem pensar no que, porquê, como, para quê estão 

fazendo determinada atividade. Essa perspectiva liga-se ao sujeito que queremos formar 

perante o contexto social, cultural, econômico e político. 

Ou seja, vivenciar e atribuir sentido/significado nas práticas pedagógicas na Efe são 

ações que sustentam as atividades, os objetivos e as propostas de ensino na Educação 

Básica, especificamente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em Sousa Junior (1999) 

percebemos a veracidade em encontrarmos mecanismos para levar o aluno a compreender 

a existência dos elementos da cultura corporal, pensando na ampliação desse viés. Quando 

mencionamos propostas de ensino, estamos nos referindo à trabalhos e metodologias que 

estejam para além do senso comum. 

Diversos autores trataram e ainda tratam a interdisciplinaridade como um dos 

caminhos para ampliar a formação, o currículo, o diálogo entre as disciplinas e ciências. 

Japiassu (1976) que é considerado um dos pioneiros nas produções referentes a este tema, 

sinaliza como a metodologia interdisciplinar sempre irá exigir de nós uma reflexão mais 

profunda e mais inovadora sobre “o próprio conceito de ciência e de filosofia, obrigando- 

nos a desinstalar-nos de nossas posições acadêmicas tradicionais das situações adquiridas, 

e abrir-nos para perspectivas e caminhos novos”(p.42). 

Em seu livro “Interdisciplinaridade e Patologia do Saber”, o autor disserta sobre a 

interdisciplinaridade no processo de ensino a partir de argumentos consistentes que 

facilitam a compreensão desse movimento dentro do sistema educacional. O primeiro se 

relaciona com a constatação de que o trabalho interdisciplinar na escola ainda não está 

adequado, sendo preciso fomentar intervenções consistentes para desconstruir práticas 

fragmentadas. 

 
 

1
De acordo com o PCN, os anos que compõem o segundo ciclo são referentes às antigas terceira e quarta 

série que atualmente correspondem ao quarto e quinto ano. Nosso foco de pesquisa está relacionado a uma 

turma do quarto ano do ensino fundamental. Por isso fazemos referência a esta etapa. 
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Japiassu (1976) aponta como os currículos ainda caminham lentamente na direção 

da mudança, pois estão organizados e orientados por uma fundamentação teórica estanque 

e tradicional. Enquanto a perspectiva interdisciplinar não for incorporada no cotidiano 

escolar, as metodologias dogmatizadas, reprodutoras e fragmentárias estarão presentes na 

escola. Assim, usa a palavra desafio para dizer que precisamos nos lançar definitivamente 

em outros campos do conhecimento para sair da lógica formal dos conceitos. 

O ato de questionar é uma atitude epistemológica básica para começarmos o 

trabalho interdisciplinar no âmbito de compreender quais lacunas existem no processo de 

ensino aprendizagem, como podemos dialogar com outros saberes sem perdermos a 

especificidade do ensino crítico e reflexivo, bem como não apenas amarrar os fios, mas 

entrelaçá-los de modo que se constitua em uma espiral. 

Essa perspectiva interdisciplinar também é vista em Fazenda (2008) que solidifica o 

debate defendendo que: 

 

O primeiro passo para a aquisição conceitual interdisciplinar seria o abandono 

das posições acadêmicas prepotentes, unidirecionais e não rigorosas que 

fatalmente são restritivas, primitivas e "tacanhas", impeditivas de aberturas 

novas, camisas-de-força que acabam por restringir alguns olhares, taxando-os de 

menores. Necessitamos, para isso, exercitar nossa vontade para um olhar mais 

comprometido e atento às práticas pedagógicas rotineiras menos pretensiosas e 

arrogantes em que a educação se exerce com competência. (p.13) 

 

Vale salientar que a atitude interdisciplinar é o movimento que deve ser perseguido 

a todo o momento ao pensarmos nesse diálogo. Utilizar a interdisciplinaridade somente no 

discurso não garante sua inserção no processo de escolarização. É preciso pensar na práxis, 

pela práxis, com a práxis e para a práxis. 

No contexto da prática pedagógica, Thiesen (2007) estreita seu pensamento com a 

interdisciplinaridade. Na práxis cotidiana, ela deve ser o movimento fundante que “bate de 

frente” com os valores e pressupostos teóricos que se estruturam no cartesianismo e 

positivismo. Com isso, assumir a postura, o ser, o querer interdisciplinar amplia e (re) 

significa os saberes e fazeres, os espaços, as práticas e as iniciativas de trabalho na escola. 

A partir dessa compreensão, foi estabelecido o diálogo com as contribuições desses 

autores no contexto da interdisciplinaridade e seus parâmetros no contexto científico. 

Devemos instituir uma prática que nos estimule a sair da zona de conforto ou do chamado 

quadrado mágico
2
. No campo da Efe, encontramos alguns artigos que conversam com a 

 

2
Na linguagem popular da Educação Física escolar seria os esportes coletivos mais tradicionais na escola, tais 

como: futsal, basquete, handebol e voleibol. 
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interdisciplinaridade, como nos casos de: Barros et al. (2010),Tavares Filho (2012) e Silva 

e Morés (2014). 

Estes trabalhos partem das observações e reflexões de professores de Educação 

Física escolar no que diz respeito à aplicação de propostas interdisciplinares em escolas. 

Além disso, apresentam um contexto em que o diálogo é o guia para se chegar às propostas 

interdisciplinares, seja através do jogo, da dança, do esporte, das lutas, dentre outras 

possibilidades. 

Ao buscar livros que tematizam a Educação Física e a interdisciplinaridade, 

encontrou-se González e Fraga (2012), que se dedicam ao tópico “Educação física e 

Interdisciplinaridade: é possível?” ao realizarem problematizações referentes à 

complexidade do trabalho cooperativo no que se refere à perspectiva de formar um 

cidadão, articular os conhecimentos específicos da Efe a um projeto mais amplo e a 

inserção da Educação Física nos projetos interdisciplinares. Aqui é defendida a validade da 

disciplina e sua inserção nesses projetos pensando a forma, o como e o porquê de 

abordarem determinado assunto nas aulas. 

No livro “Para ensinar a educação física na escola: possibilidades de intervenção 

na escola”, Darido e Sousa Junior (2007) fazem menção à interdisciplinaridade na seção 

metodológica, visto que: 

 

A interdisciplinaridade deve ir além da justaposição das disciplinas e deve evitar 

ao mesmo tempo a diluição delas em generalizações. Parte-se do princípio de 

que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com os outros: a relação 

entre as disciplinas pode ir além da simples comunicação de ideias até a 

integração mútua de conceitos, da epistemologia, da terminologia, da 

metodologia, e dos procedimentos e coleta e análise de dados. (p.19) 

 

Percebemos que existem diferentes caminhos para a abordagem da 

interdisciplinaridade. Os documentos e leis ratificam a importância e as especificidades da 

Educação Física no contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental. É evidente que a 

proposta interdisciplinar é válida para a Educação Física escolar, mas é preciso articulá-la 

com os currículos, leis, Projetos Políticos Pedagógicos, planejamentos e metodologias. 

As discussões relacionadas ao contexto da Educação Física nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e articulações perante a temática da interdisciplinaridade nos 

sinalizaram que o diálogo, a fuga da fragmentação dos saberes, o debate epistêmico e a 

atitude interdisciplinar são tópicos recorrentes quando o tema é a interdisciplinaridade. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 
Esta pesquisa possui abordagem qualitativa e funda-se na pesquisa-ação (COSTA; 

COSTA, 2012). No que tange à abordagem qualitativa, o pesquisador tem contato direto 

com o ambiente e o objeto de estudo, o que favorece um trabalho mais intenso quando vai 

a campo. Assim, as questões são estudadas no ambiente em que elas se apresentam sem 

qualquer manipulação intencional do pesquisador e ainda ocorre a valorização do processo. 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Segundo Thiollent (2009), a pesquisa-ação envolve a participação e o engajamento 

coletivo dos sujeitos no processo a fim de construir estratégias para resolver problemas. 

Compreendemos que este tipo de pesquisa é usado em diversas áreas do conhecimento, 

principalmente nas Ciências Sociais. 

Os sujeitos dessa pesquisa são alunos do 4º ano da E. M. Cora Coralina, localizada 

no bairro de Gramacho, no município de Duque de Caxias. A amostra é composta de 38 

alunos, sendo 13 meninos e 25 meninas. A média de idade desses alunos gira em torno dos 

9 a 11 anos, porém existem 3 alunos com 13 anos e um com 12 anos. Os critérios de 

inclusão são sujeitos que pertencem a essa turma, que, de forma geral, apresentam 

dificuldades em classificar, sequenciar e diferenciar materiais implicando no 

desenvolvimento do raciocínio lógico. 

Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados: o questionário e a 

observação participante. Segundo Gil (2002), o questionário é entendido como um 

conjunto de questões apresentadas por escrito pelos pesquisados, podendo ser aberto ou 

fechado. No caso desta pesquisa, foi aplicado um questionário com perguntas abertas e 

fechadas. 

A observação participante se encerra na participação real do conhecimento na vida 

da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada. Nesse caso, o observador 

assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo (GIL, 2002). 

Como referencial teórico de análise dos dados, a Análise de Conteúdo, proposta por 

Laurence Bardin (2009) que objetiva: 1) ultrapassar as incertezas das mensagens  

analisadas e 2) enriquecer os conteúdos através da descoberta de estruturas. Tal referencial 

prevê três etapas distintas: a pré-análise, a exploração do conteúdo e o tratamento dos 

resultados. 
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A pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira se relacionou com a  

identificação dos conhecimentos dos alunos sobre o que seria o raciocínio lógico. Nesse 

momento, usou-se a observação participante, realizando registros para captar o máximo de 

informações. 

A segunda etapa aconteceu a aplicação dos jogos interdisciplinares com os alunos. 

Na terceira etapa foi aplicado o questionário a fim de identificar as estratégias que os 

alunos organizaram durante a vivência e analisar o raciocínio lógico nesses jogos. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Depois de abordarmos os delineamentos desta pesquisa, discutimos os dados 

coletados a partir da realidade exemplificada. Dialogamos com os objetivos e com o 

problema estabelecido e ainda apresentamos as respostas dadas pelos alunos do 4º ano 

no questionário aplicado, bem como as questões que surgiram nas 10 aulas através da 

observação participante e das imagens captadas, problematizando com os autores. 

 

 
6.1 Descrição e análise das aulas 

 

Através da observação participante, foram tecidas discussões e apontamentos 

referentes às aulas aplicadas. Um dos objetivos da pesquisa é verificar o que os alunos 

da turma do 4º ano entendem como raciocínio lógico. 

Para responder a esse objetivo, na primeira aula realizou-se uma conversa com os 

alunos no sentido de captar a compreensão dos mesmos acerca do raciocínio lógico. 

Na imagem a seguir, é possível observar esse momento com os alunos: 

Figura 1: Conversa sobre o raciocínio lógico. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

Na figura 1 está registrado um momento de verbalização em que os alunos 

apresentaram falas recorrentes ao serem perguntados sobre o que seria raciocínio 

lógico, tais como: “É quando pensamos”, “Tio, tem a ver com o nosso pensamento”, 

“É o raciocínio”. De acordo com Ferreira (1999), a definição de raciocínio se liga à 

questão do pensamento e estruturação de ideias. Interpretou-se que os alunos tinham 
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um entendimento de raciocínio lógico próximo ao que os autores que buscamos 

apresentam no sentido de estar relacionado ao pensamento. 

Posteriormente, teve início a aplicação prática dos jogos interdisciplinares que, 

através da observação, foi possível identificar as estratégias utilizadas. Realizou-se 

uma atividade programada chamada “Agarre o Amigo”. Nesse jogo a regra básica era 

memorizar o número designado pelo professor e ir atrás do “amigo” com o mesmo 

número a partir do número falado. Com isso, os alunos iniciaram o jogo estabelecendo 

relações de igualdade entre os números. 

A turma compreendeu a regra desta atividade, visto que a dificuldade inicial foi 

em memorizar seu número e imediatamente pegar o amigo. Essa primeira regra 

funcionou após a repetição da atividade e conversa com os alunos. Houve a ampliação 

da regra fazendo operações matemáticas e dividindo os alunos em grupos de ímpares e 

pares. Se desse par, os pares deveriam fugir dos ímpares e vice versa. Na primeira 

rodada, todo mundo saiu correndo atrás de todo mundo. 

 

Figura 2: Agarre o Amigo. 

 

Fonte: próprio autor, 2018. 

O jogo foi interrompido e retomado novamente após a explicação da regra. 

Esse desdobramento foi positivo no sentido de que os alunos ficaram motivados com a 

verbalização em relação à operação (adição ou subtração) e a qual resultado poderia 

dar. Freire (1992) ratifica a relação das regras nos jogos e sua contribuição no processo 

educativo, principalmente por estimularem o processo de socialização da criança com 

o mundo. 
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Sobre as estratégias, alguns alunos entenderam que deveriam ficar em silêncio 

para ouvir a operação e “pensar rápido” como alguns disseram. Outra estratégia foi 

“ameaçar a corrida” mesmo sabendo que era o outro que deveria pegar. 

Nesse primeiro momento com os alunos, o raciocínio lógico surgiu refletido 

pelas ações destacadas aqui inicialmente, principalmente pelo diálogo manifestado na 

turma e as interações coletivas do grupo. 

Na segunda aula o jogo trabalhado foi o “Pique Bandeira Numérico”. Ao falar 

a palavra “pique bandeira” muitos alunos disseram que já conheciam o jogo. Huizinga 

(2007) nos sinaliza o quanto o jogo faz parte da nossa cultura, mas que sua 

organização e constituição podem variar de acordo com a região, regras e geração. 

Entretanto, quando mencionamos os números, os mesmos estranharam e perceberam 

que era fundamental atentar aos detalhes e modificações das regras em comparação ao 

jogo tradicional. 

Nesse jogo, cada integrante da equipe recebeu uma folha com números de 0 a 

10. Cada aluno pôde escolher qual número queria ser. A permanência dos alunos na 

zona de pontuação caracterizou a marcação dos pontos que se deu através da entrada 

neste espaço e a soma correta da quantidade sinalizada pelo professor. A atividade 

terminou quando o número determinado foi formado pelos alunos na zona de 

pontuação. 

Os times estavam divididos e posicionados nos seus respectivos espaços para 

colocar os números. Alguns alunos puxaram com mais força o barbante e já rasgaram 

o papel com os números. Após alguns ajustes, a atividade foi iniciada. 

Figura 3: Pique Bandeira Numérico. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

O primeiro número falado foi 31 e os alunos deveriam pensar como iriam 

conquistar o território a partir da soma dos respectivos números de cada membro. 
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Nessa primeira rodada, muitos alunos não compreenderam a proposta e saíram 

correndo sem pensar coletivamente nos seus grupos. Foi estabelecido que cada time 

tivesse um minuto para construir as possíveis combinações e estratégias, pois, ao 

ouvirem o sinal, poderiam correr. 

Percebeu-se que para os alunos formar números menores como 12,15 e 18 eram 

mais palatáveis. Como estratégias, identificou-se que um grupo usava as mãos para 

contar e ver qual número daria. O outro grupo usava o corpo do outro em sua 

totalidade para contar. A questão dos líderes também foi manifestada, porém de forma 

mais tranquila e sem causar muitos conflitos. 

Nessa atividade os alunos tiveram melhor compreensão quando a explicação 

partia do concreto e curiosamente foram os alunos mais novos da turma, com idade 

entre 9/10 anos, sendo justamente os que tinham mais dúvidas sobre a regra. 

Dialogando com Piaget (2007) percebe-se que, nessa faixa etária, a demonstração com 

o corpo corrobora com os processos de pensamento lógico no que se refere à 

capacidade de serializar, ordenar e agrupar coisas em classes, com base em 

características comuns. 

Este jogo estimulou o raciocínio lógico, principalmente o matemático, havendo 

entendimento por parte dos alunos bem como o pensar junto que se destacou turma 

nesse primeiro momento. 

O terceiro jogo interdisciplinar aplicado na turma foi o “Jogo da Torre”. O 

objetivo do jogo era que nos grupos os alunos pensassem estratégias para equilibrar os 

materiais em cima do cone, formando a “torre”. Foram usados tapetes tipo E. V. A., 

bolas de handebol, basquete, futsal, cones pequenos e grandes. 

Os grupos foram divididos através da escolha dos alunos. Essa forma de divisão 

demorou alguns minutos para ser concluída. Foi estabelecido que cada grupo teria um 

cone pequeno para se posicionar. Foi proposto que os alunos realizassem testes com os 

cones pequenos, pensando na sequência e ordem que a torre seria construída no cone 

maior. 

Kishimoto (2008), ao falar dos jogos de construção, ratifica o aparecimento das 

representações mentais que surgem e são exteriorizadas pelas habilidades manuais 

trabalhadas. Nesse primeiro momento, os alunos sentiram o peso do material e 

observaram o tamanho para empilhá-los. 

Ao término dessa primeira parte de conhecimento e testes dos materiais, o jogo 

foi iniciado. Cada membro do grupo escolheu um material para levar até o cone maior. 
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Durante as primeiras rodadas, os alunos se preocuparam mais em chegar primeiro, 

deixando de qualquer jeito o material em cima do cone. Na imagem, apresentamos um 

momento em que os alunos equilibraram os materiais na torre. 

Figura 4: Jogo da Torre. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 

 

Com isso, as intervenções foram no sentido de estimular o raciocínio lógico, 

principalmente pela regra do jogo, sendo estabelecido que somente marcaria ponto 

aquele grupo que realizasse a sequência de maneira consciente e conseguisse construir 

a torre sem deixá-la cair. 

Os alunos responderam bem a essa abordagem, o que pôde ser notado, 

inclusive, através de declarações como: “Gente, temos que pensar mais no que  

estamos fazendo.”, “Acho que o tapete maior tem que vir primeiro e depois os 

menores.,” “Os tapetes menores ficam melhor na frente”. 

Essa verbalização revelou que a lógica mencionada por Copi (1978) esteve 

presente nesse jogo, principalmente ao dizer que existe um raciocínio correto ligado a 

um determinado princípio. Compreendeu-se que o raciocínio inicial dos alunos foi 

colocar o material em cima do cone de forma aleatória sem estabelecer uma sequência 

pensando na ordem, tamanho, largura e peso. 

A organização dos grupos melhorou consideravelmente na rodada seguinte. 

Foram colocados a meia distância outros materiais no jogo (bolas de basquete, futsal e 

handebol) e concedido um tempo para discutirem qual bola eles pegariam para formar 

e acrescentar na torre. Um aluno de cada grupo correu para pegar a bola de sua 

escolha. A maioria foi em direção à bola de basquete. 
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Em seguida, cada grupo teria os tapetes de diferentes tamanhos mais a bola. Com 

a introdução da bola, a motivação
3
 dos alunos se destacou. Foram feitas mais três 

rodadas a partir da introdução desse material. Ao final, realizou-se uma roda de 

conversa no intuito de perceber as estratégias adotadas. 

As estratégias que predominaram nesse jogo foram percebidas através dos 

comentários dos alunos, que foram pensando a partir do tipo de material. Segundo 

Kishimoto (2008, p.40): 

 

Para se compreender a relevância das construções é necessário considerar 

tanto a fala como a ação da criança que revelam complicadas relações. É 

importante, também, considerar as ideias presentes em tais representações, 

como elas adquirem tais temas e como o mundo real contribui para essa 

construção.   

A partir desse contexto percebeu-se nas falas dos alunos estratégias como: “O 

maior tem que vir primeiro, tio!”, “O quadrado menor tem que vir por cima!”, “Os 

mais pesados têm que vir primeiro!”, “O meu grupo fez um maior e outro menor.” 

Com a adição das bolas: “Tio, com a bola de basquete fica mais fácil por ela ser 

grande.”, “Mesmo com a bola de handebol, nós conseguimos.”, “Meu grupo não 

pensou bem.” 

Estas ações também correspondem aos pressupostos de Piaget (2007) sobre a 

fase operatória-concreta, especificamente acerca da noção de espaço, peso, 

classificação e a realidade concreta em que a criança vai descobrindo essas diferenças 

e semelhanças. Nas considerações de Copi (1987) acerca da lógica, percebemos que a 

noção de sequência exteriorizada pelas falas dos alunos se afilia ao raciocínio correto 

perante a dinâmica do jogo. 

No quarto encontro ocorreu o “Jogo da Velha”. Muitos alunos já conheciam o 

jogo, facilitando o desenvolvimento. Apresentou-se aos alunos o desenho feito na 

quadra e dividiu a turma em dois grupos, sendo que cada coletivo recebeu coletes para 

colocar dentro das casas do jogo da velha. A regra básica era observar o jogo e no 

grupo estabelecer a estratégia para formar a fileira de três para pontuar no jogo da 

velha. 

Os alunos só poderiam sair para colocar os coletes quando o colega voltasse e 

batesse na mão do próximo. Na primeira rodada, essa regra não foi cumprida. 

 

3
Para Magill (1984), a motivação está associada a motivos, que são definidos como força interior, 

impulso ou intenção, para realizar algo ou agir de certa forma. Logo, todo o comportamento é motivado, 

é impulsionado por motivos. Com isso, pensar a motivação requer compreender os fatores e questões 

envolvidas nesse contexto. 
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Enfatizou-se que seria importante bater na mão do colega, bem como não sair antes. 

Corroborando com as ideias de Soares et al. (1992) sobre o contexto anterior, 

dialogamos com a passagem a seguir. 

 

Quando a criança joga, ela opera com o significado das suas ações, o que a 

faz desenvolver sua vontade e ao mesmo tempo tornar-se consciente das 

suas escolhas e decisões. Por isso, o jogo apresenta-se como elemento 

básico para a mudança das necessidades e da consciência. (p.45) 

 

Nesse sentido, as ações demonstradas pelos alunos na descrição anterior 

problematizam essa tomada de decisão no que tange ao cumprimento da regra do jogo, 

bem como a mobilização que este jogo trouxe logo de início. A figura 5 exemplifica o 

momento em que os alunos depositaram os coletes no jogo. 

Figura 5: Jogo da Velha. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

Como variação, optou-se por colocar os alunos como peças do jogo, ou seja, 

quem corresse deveria permanecer para formar o trio e pontuar. Kishimoto (2008) 

sinaliza que quando “as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto a 

partir da manutenção das condições de expressão do jogo, o educador está 

potencializando as situações de aprendizagem” (p.36). Essa nova maneira de jogar 

motivou a turma. Entretanto, a questão do sair para se posicionar veio à tona. 

Novamente a atividade foi interrompida para explicar aos alunos que era 

fundamental esperar o apito para correr. Dois alunos, um de cada grupo, estavam 

posicionados perto do desenho do jogo para orientar os que corriam. No primeiro 

momento, eles seguiram as orientações, mas após algumas rodadas voltaram para o 

grupo de origem. Callois (1958) disserta sobre a liberdade de ação que o jogo pode 

estimular, o que ficou evidente na iniciativa desses alunos em se posicionarem mais a 

frente para ajudar aos colegas. 
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Os alunos relataram que nunca tinham jogado o “Jogo da Velha” dessa forma. O 

grupo azul comentou que achou fácil, divertido e legal. O grupo laranja disse que foi 

prazeroso e legal. O grupo azul pensou em ocupar o centro da estrutura do “Jogo da 

Velha” primeiro e depois as pontas. 

O time laranja disse o contrário, visto que era melhor pelo canto e depois pelo 

centro. Alunos dos dois grupos relataram que era fundamental correr mais rápido para 

ocupar as casas de imediato. A turma realizou a atividade com sucesso, apesar dos 

conflitos iniciais e decisões dos alunos com relação ao cumprimento das regras. 

No quinto encontro o jogo desenvolvido foi o “Jogo Stop”. Na quadra, foi 

desenhada uma tabela com temas como, por exemplo: esportes, países, cores, materiais 

e frutas. Sorteou-se uma letra e os alunos nos grupos pensaram na sequência de 

palavras de acordo com cada categoria. Os grupos escolheram os integrantes que iriam 

escrever as palavras na tabela, visto que ao final os mesmos gritariam “stop”. Os 

alunos verbalizaram que foi a primeira vez que tinham visto esse jogo nas aulas de 

Efe. 

A primeira rodada foi coma letra F, mas os alunos confundiram a regra do stop. 

Falavam antes de montar sua sequência de palavras. A atividade foi interrompida para 

conversar a respeito da importância de seguir essa regra para o jogo acontecesse. 

Dessa forma, reiniciamos o jogo com a letra C. Em determinadas letras como V, I e T 

os alunos tiveram mais dificuldades no que diz respeito à organização e à escrita das 

palavras. 

Figura 6: Jogo Stop. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 

Os alunos pronunciavam as palavras que estavam organizando em um tom alto, 

dando oportunidade aos outros grupos de escreverem a mesma palavra. Refletindo 

com Menegazzo e Peres (2008), identificou-se que os jogos interdisciplinares exigem 
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variadas formas de agir e pensar e que muitas possibilidades de resolução surgem em 

um primeiro contato com esses jogos. Porém, como podemos ver, a situação acima  

não foi percebida inicialmente pelos alunos, mas aos poucos os mesmos foram criando 

suas estratégias para diminuir essa questão, principalmente sobre controle do tom de 

voz. 

No que tange às estratégias na realização da atividade, percebeu-se que os alunos 

realizaram comentários ao final da aula que apresentavam a categoria fruta e cores 

como as mais fáceis. Em seguida, esportes e países, visto que a categoria material foi 

considerada a mais difícil pela maioria dos alunos. Ficou nítido que com o passar do 

tempo no jogo os alunos escreviam nas categorias consideradas mais fáceis e após essa 

etapa partiam para as mais difíceis. 

No sexto encontro, ocorreu o “Jogo das Formas e Figuras”. Foi desenhado na 

quadra diversas formas geométricas, números e os nomes das cores. Nesse sentido, os 

alunos foram divididos em vários grupos. Em cada rodada acharam o nome da cor, 

forma e número correspondente à fala do professor, por exemplo, a figura a seguir tem 

quatro lados, está desenhada na cor azul e está situada no lado esquerdo da quadra. 

Como estratégia e intenção dessas aulas relacionadas ao raciocínio lógico, os 

alunos foram reunidos para ratificar o tema e explicar a atividade. Japiassu (1976) e 

Fazenda (2008) em seus estudos ratificam a atitude interdisciplinar como estratégia no 

ser e estar no trabalho com a interdisciplinaridade. Com isso, dúvidas surgiram como: 

“Tio, quando tenho que correr para achar a figura?”, “Tio, devemos pensar separado 

ou em conjunto?”. 

Cada grupo organizaria sua estratégia, mas sabiam que, ao comando do 

professor, teriam que correr e achar a figura falada. A primeira pista verbalizada foi 

uma figura com quatro lados, desenhada na cor azul e situada no lado esquerdo da 

quadra. Na outra, o objetivo era identificar uma figura parecida com a pirâmide do 

Egito, com três lados. A outra figura era redonda e parecida com uma bola de futebol. 

A seguinte era a palavra verde escrita na cor azul, depois uma palavra que possuía a 

letra A duas vezes. 

Identificamos que o raciocínio lógico nessa atividade aparecia com clareza, 

principalmente por Piaget (2007) destacar a importância do processo de interpretação e 

compreensão que este tipo de raciocínio exige da criança. 

Essa dinâmica de organização dos grupos foi considerada satisfatória, apesar  

de que em alguns momentos os alunos demonstraram estar mais agitados e 
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provocativos. Esses momentos foram identificados nas falas após as rodadas, 

principalmente quando um grupo alcançava o objetivo do jogo primeiro. Na figura 7, 

exemplificamos o momento em que os alunos acharam a figura correta na quadra: 

Figura 7: Jogo das Formas e Figuras. 

 

Fonte: próprio autor, 2018. 

Uma roda de conversa foi realizada, na qual os alunos (re) pensaram o jogo e 

as estratégias. Nenhum aluno tinha vivenciado esta atividade. Em relação às 

estratégias que predominaram, todos os grupos disseram que era fundamental fazer 

silêncio para ouvir os comandos; dois grupos relataram que observaram o espaço 

primeiro para depois correr, todavia outros grupos correram assim que a regra para 

achar a figura foi pronunciada. Essa atividade funcionou dentro do estabelecido 

como organização e cumprimento de objetivos pela turma. 

No sétimo encontro, foi planejada a “Queimada de palavras”, no entanto, o 

desenvolvimento desse jogo não foi possível. Nessa aula, a quadra estava molhada 

devido à chuva e não houve outro momento para aplicar esta atividade devido ao 

calendário apertado. 

O planejamento seguiu e avançou para a oitava aula, que tematizou o “Jogo 

Teste”. A regra básica era que os alunos nos grupos se organizassem para construir 

estratégias acerca dos materiais que poderiam carregar em cima do tapete sem derrubá-

los, de modo que todos contribuíssem. 

A atividade foi iniciada através da explicação sobre as etapas e 

desenvolvimento. O discurso foi voltado para o estímulo do raciocínio lógico, através 

da contagem dos materiais, número de alunos e como a turma poderia ser dividida de 

maneira que todos participassem. Para Thiesen (2007), a postura interdisciplinar é um 

movimento fundante desse conceito. Essa postura e diálogo foram vivenciados no 
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momento da explicação do jogo e, como podemos observar na figura 8, na realização 

do jogo pelos alunos. 

Figura 8: Jogo Teste. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

No segundo momento, os alunos se posicionaram nos cones de acordo com as 

respectivas cores: azul, amarelo, vermelho, verde, laranja. Em cada base já haviam 

dois materiais obrigatórios (um cone pequeno e um grande), visto que a intenção era 

de que eles começassem a raciocinar e ponderar se precisariam pegar mais materiais 

com essa característica. 

No terceiro momento, cada grupo observou a quadra, pois foram espalhados 

diversos materiais, tais como: cones pequenos, bolas de vôlei, bolas de basquete, bola 

de iniciação de handebol e bola de futebol. Os alunos demonstraram compreender esse 

momento de observação e reflexão para iniciar a próxima parte da atividade. 

No quarto momento, após pensar coletivamente, cada aluno no seu grupo 

deveria buscar os materiais de sua escolha. De maneira geral, cada grupo, nas 

primeiras rodadas, buscava sempre um cone e uma bola com característica diferente. 

Isso foi ratificado na roda de conversa, pois os relatos eram de que o cone poderia 

ajudar a estabilizar a bola no tapete. 

Na última rodada, existiam apenas três materiais na quadra. A intervenção feita 

foi no sentido de provocar os alunos com a seguinte questão: A quantidade de 

materiais pegos irá beneficiar ou dificultar na organização em cima do tapete?. Nesse 

sentido, um grupo se absteve e não quis buscar mais um material. Porém, os outros 

optaram por trazer aqueles que restavam. 
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No quinto momento, os alunos organizariam em grupo os materiais no tapete 

E.V.A. de modo que pudessem carregar pela quadra. Os mesmos tiveram um tempo de 

3 minutos nessa etapa. Após esse tempo, os alunos começaram a se deslocar pela 

quadra com o tapete. A ideia era que os grupos não o deixassem cair, mas alguns 

alunos levaram para o sentido da competição e acabaram correndo, fazendo com que 

os materiais caíssem. 

Nas reflexões de Darido e Sousa Junior (2007) compreendemos que o 

conhecimento mantém um diálogo permanente com os outros desde a relação entre as 

disciplinas, a simples comunicação de ideias até a integração mútua de conceitos. 

Depois de 5 rodadas, reunimos a turma para conversar sobre a atividade. 

Aproximadamente 23 alunos gostaram da atividade, os outros dois disseram ter sido 

“chata”, alegando estar muito calor. Posteriormente, a seguinte pergunta foi feita: 

“Como vocês pensaram o jogo, desde a busca dos materiais até a organização no 

tapete?”. Os grupos relataram que se atentaram mais para o tamanho e o peso do 

material de maneira geral. 

O grupo vermelho pontuou que optou por recolher as bolas mais pesadas e os 

cones maiores, pensaram que o peso e a forma da bola ajudariam na estabilidade. O 

grupo verde entendeu que pegando uma bola pesada e outra leve poderia facilitar o 

deslocamento, bem como um cone pequeno para apoiá-la. 

O grupo amarelo pensou que se pegasse mais cones do que bolas contribuiria 

para a estabilidade, facilitando o deslocamento. Já o grupo azul misturou todos os 

materiais, ou seja, bolas grandes e pequenas, cones grandes e pequenos, pensando que 

esses materiais encaixariam no cone. A aplicação do jogo foi considerada positiva, 

uma vez que trouxe pontos interessantes que procuramos discutir aqui, como a questão 

das estratégias e a temática do raciocínio lógico. 

O último jogo interdisciplinar vivenciado pela turma do 4º ano foi “Dama 

Numérica”. Os alunos foram divididos em dois grupos (time com colete e time sem 

colete). Os alunos foram as peças do jogo. O tabuleiro foi desenhado no chão da 

quadra de acordo com o número de alunos. 

Os alunos teriam a possibilidade de escolher um jogador para orientá-los ao 

longo do jogo. Venceria o jogo aquela equipe que conseguisse conquistar as casas com 

pelo menos dois integrantes do outro lado do tabuleiro. A forma de movimentação foi 

realizada pela verbalização dos números desenhados no tabuleiro. 

Os alunos chegaram à quadra com o tabuleiro já desenhado. Imediatamente 

foram conhecer e reconhecer o espaço, sem que o professor tivesse falado. Esse 
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reconhecimento foi importante na hora do jogo, pois os alunos perceberam a forma 

que as casas estavam desenhadas e numeradas pelo lado de fora. 

Realizaram-se os seguintes questionamentos para turma: Quem sabe jogar 

dama? Quem já vivenciou a dama na quadra de aula? Quem sabe as regras do jogo? 

Grande parte da turma conhecia o jogo e já tinha vivenciado no tabuleiro. Foram 

explicadas as regras, posições dos jogadores, formas de movimentação dos alunos nas 

casas. Em seus estudos Ferreira (1993, p.85) considera que: 

 

O efeito essencial da implantação do jogo de damas nas escolas possui três 

aspectos: ético: controle de si mesmo, paciência, perseverança, respeito ao 

próximo, modéstia, honestidade; intelectual: desenvolvimento da 

capacidade de análise e de síntese, estruturação do raciocínio; escolar e 

pedagógico: exercícios de memória e atenção.  

 

Nesse sentido, estabeleceu-se que a maneira dos alunos conseguirem as peças 

do outro grupo seria com um colega abaixando e o outro pulando para a casa seguinte. 

Muitos sabiam que a movimentação do jogo deveria ocorrer na diagonal. Outros 

questionaram se daria certo dessa forma e sugeriram que a movimentação fosse para 

frente. 

Figura 9: Dama Numérica. 

 

Fonte: próprio autor, 2018. 

Os grupos foram divididos a partir da escolha dos alunos. Esse momento durou 

cerca de 5 minutos. Um dos grupos usou o colete para facilitar a identificação das 

peças do jogo. Os dois grupos optaram por ter um colega guiando o jogo do lado de 

fora do tabuleiro. Essa organização facilitou o desenvolvimento da atividade. 

Com relação às movimentações de cada grupo, na roda de conversa, o grupo 

sem colete optou por ocupar o meio e as laterais na medida em que as jogadas eram 

realizadas. Já o grupo com colete, realizou jogadas pelo meio e ao longo do jogo foi 
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ocupando as laterais. Para Goulart (2004), o desenvolvimento do jogo juntamente com 

a integração das peças e os cálculos das jogadas exercitam o raciocínio lógico e a 

imaginação, assim como a escolha do próximo lance valoriza sua iniciativa e 

autonomia. 

Os alunos verbalizaram de forma positiva na hora de pular o colega que não 

saía do jogo, apenas ficava abaixado. Essa maneira pensada no momento da atividade 

favoreceu a inclusão de todos os alunos na atividade. Com os alunos pulando somente 

para frente, a organização do jogo funcionou de maneira positiva. 

Consideramos que a aplicação da atividade funcionou como pretendido, apesar 

da interferência de alguns fatores como o calor e agitação dos alunos em determinados 

momentos, principalmente pelo tempo que as jogadas demoraram a acontecer. 

O décimo encontro com a turma do 4º ano foi realizado em sala de aula, pois a 

quadra estava molhada por causa da chuva. O objetivo foi dialogar e aplicar o 

questionário com perguntas abertas e fechadas (GIL, 2002). 

Falou-se sobre a aplicação do questionário. A maioria associou o questionário a 

uma avaliação, como se fosse uma prova ou teste. Novamente foi explicado aos alunos 

que se tratava de uma pesquisa e que o intuito era compreender o processo de vivência 

dos jogos interdisciplinares. 

Figura 10: Aplicação do questionário. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

No quadro foram apresentadas duas questões do questionário (uma aberta e 

outra fechada) que representavam os modelos das outras na perspectiva dos alunos 

compreenderem a estrutura e as possibilidades de resposta que a questão lhe oferecia. 

Algumas dúvidas surgiram: “Tio, tenho que marcar uma opção apenas?”, “Tio, onde 

coloco a minha idade?”. As dúvidas foram esclarecidas e os alunos responderam o 

questionário. 
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6.2 Análise do Questionário 
 

Através da aplicação do questionário, foi posta em análise a relação dos jogos 

interdisciplinares com o raciocínio lógico. Um perfil da turma do 4º ano foi 

estabelecido, a fim de que se traçasse a faixa etária e o sexo. No total foram 38 alunos, 

sendo que apenas 30 responderam ao questionário. 

A não participação de alguns alunos deveu-se ao fato dos mesmos terem 

faltado por duas semanas consecutivas, não tendo, portanto, contato com esse 

instrumento. O gráfico 1 representa a distribuição da idade dos alunos do 4º ano. 

 
Gráfico 1– Idade dos alunos do 4º ano. 

 

Fonte: próprio autor, 2018. 

 

Podemos observar no gráfico 1 que 73% dos alunos da turma de 4º ano tem 

idade relativa ao período que Piaget (2007) chamou de operações concretas (7 e 11 

anos). Nessa etapa, ocorrem as primeiras relações com o raciocínio lógico, visto que 

os processos cognitivos dialogam com o concreto, bem como o aparecimento do 

raciocínio lógico matemático. Portanto, ratifica-se a importância da aplicação das 

atividades propostas por esse estudo. 

Em relação ao perfil de sexo da turma, apresentamos o gráfico 2, que traz 

algumas questões as quais discutiremos posteriormente: 
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Gráfico 2 - Sexo dos alunos do 4º ano. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 
A maioria dos alunos desta turma é do sexo feminino, que durante as atividades 

demonstraram ter iniciativa na condução das regras e liderança em seus grupos. 

Segundo Sousa e Altman (1999, p. 56): 

 

Não se pode concluir que as meninas são excluídas de jogos apenas por 

questões de gênero, pois o critério de exclusão não é exatamente o fato de 

elas serem mulheres, mas por serem consideradas mais fracas e menos 

habilidosas que seus colegas ou mesmo que outras colegas. Ademais, 

meninas não são as únicas excluídas, pois os meninos mais novos e os 

considerados fracos ou maus jogadores frequentam bancos de reserva 

durante aulas e recreios, e em quadra recebem a bola com menor 

frequência até mesmo do que algumas meninas. 

 

Essa linha de raciocínio das autoras corrobora com a realidade vivenciada nas 

aulas, principalmente pelos meninos quando verbalizavam que as meninas “lideravam 

muito” ao longo das atividades e queriam espaços para essa função dentro do jogo. 

Durante as aulas, essa questão foi sendo minimizada em razão da proposta 

colaborativa de cada jogo. Em relação às respostas do questionário aplicado, serão 

apresentadas as respostas das questões fechadas. 

Os Gráficos 3, 4 e 5 apresentam os dados obtidos através das respostas às 

questões fechadas, números 2, 3 e 6 do questionário. 

Masculino 
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53% 
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17% 
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Gráfico 3 - Jogo que chamou mais atenção. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 
O “Jogo Stop”, considerado por 32% dos alunos, foi o jogo que chamou mais 

atenção da turma do 4º ano, sendo justamente um dos jogos em que os alunos 

demonstraram maior cuidado na sua organização enquanto grupo. Entendemos graças 

à alguns relatos – como em “Tio, nunca vivenciei este jogo na quadra”, “primeira vez 

que jogo esse jogo tio”. Foi a primeira que os alunos tiveram com esse jogo. Este fator 

explica a porcentagem baseado nas respostas e no relato citado pelos alunos. 

Em relação ao “Jogo da velha” e ao “Jogo da Torre” que tiveram, cada um, 25% 

da escolha dos alunos, inferimos que são jogos que fazem parte da nossa cultura e do 

repertório de materiais ligado às vivências das crianças nas aulas e que, através das 

adaptações e mudanças de regras, os alunos também os consideraram por lhes serem 

chamativos. 

Outro fator que pode ter contribuído para este resultado foi a organização do 

espaço para essas atividades. Os desenhos na quadra foram percebidos como aspectos 

que favoreceram a constituição de estratégias pelos alunos. Dialogando com 

Kishimoto (2008, p.20), constatamos que: 

 

[...] a disponibilidade de matérias, o nível de verbalização entre adultos e 

crianças e aspectos educativos e corporais para estimular brincadeiras e os 

jogos (…). A verbalização do professor deve incidir sobre a valorização de 

características, possibilidades e possíveis estratégias de exploração.  
 

Com isso, estes resultados são reflexos da articulação entre o contexto em que 

a pesquisa foi desenvolvida, a construção do jogo pensando a organização do espaço 

pedagógico. Para Campos (2011), o espaço e preparação da aula devem ser precedidos 

de uma série de rituais, por parte do professor, necessários ao seu bom 

desenvolvimento. Salientamos que as intervenções realizadas no conjunto de aulas 
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planejadas perspectivaram esses detalhes dialogando com a metodologia e os objetivos 

desta pesquisa. 

Gráfico 4 - Dificuldade na Vivência. 

Fonte: próprio autor, 2018. 

 
Podemos observar que o jogo “Pique Bandeira Numérico” teve 22% e “Dama 

Numérica” contou com 21 % da porcentagem de votos dos alunos da turma do 4º ano. 

Entendemos a partir da observação participante que os alunos sinalizaram algumas 

questões que foram confirmadas pela aplicação do questionário no que tange às 

dificuldades, dentre elas: a demora na movimentação em algumas jogadas – visto que 

os alunos eram as peças do jogo – a temperatura no dia em que a aula ocorreu, o fato 

dos números estarem presos ao corpo e rasgarem antes do início do jogo. 

Gráfico 5 - O raciocínio lógico nos Jogos. 

 
4% Jogo da Torre 

8% 
                     23% Jogo da Velha 

12% Dama Numérica 

Stop 
15% 

23% P. Bandeira Numérico 

15% Jogo Teste 

Agarre o Amigo 

Fonte: próprio autor, 2018. 

Observamos no gráfico 5 novamente um empate com relação à percepção por 

parte dos alunos acerca do raciocínio lógico nos jogos. O “Jogo da Torre” e o “Jogo da 

Velha”, que obtiveram 23% de escolha dos alunos, cada um. Estes são jogos em que o 

processo de classificação, exploração e organização do grupo e dos materiais estão 

presentes. 
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Compreendemos que a consonância do perfil etário com as estratégias que os 

alunos da turma pensaram, refletiu o resultado que estamos analisando. No diálogo 

com Piaget (2007), os esquemas de ação seriam as formas que os seres humanos 

interagem com o mundo, organizando a realidade a fim de entendê-la. 

Consideramos que as interações coletivas e individuais dos alunos nesses jogos 

nos revelaram que o raciocínio lógico foi desenvolvido através do conhecimento 

prévio acerca das noções de espaço, quantidade, tempo, número e organização do 

pensamento. 

Os outros jogos, como “Dama Numérica” e “Stop” tiveram 15% dos votos dos 

alunos. Já o jogo “Pique Bandeira Numérico” teve 12% seguido do “Jogo Teste” com 

8% e “Agarre o Amigo” com 4%. Dessa forma, entendemos que o jogo “Agarre o 

Amigo” foi o menos votado pela questão de ter sido o primeiro jogo aplicado para a 

turma, visto que alguns alunos, durante a aplicação do questionário, perguntaram os 

nomes de alguns jogos. 

Com relação às perguntas abertas do questionário, analisamos as respostas dos 

alunos baseados nos pressupostos de Bardin (2009) acerca do tratamento dos dados. A 

pré-análise, a exploração do conteúdo e o tratamento dos resultados são etapas que a 

autora estabelece como fundamentais no processo de análise. 

A partir do contato inicial com esse material, inferimos as primeiras 

interpretações realizando uma leitura flutuante das respostas recorrentes, visto que a 

categorização se deu pela recorrência desses termos. O gráfico 6 demonstra os fatores 

que os alunos mais gostaram durante a vivência dos jogos interdisciplinares. 

Gráfico 6 - Fatores preferenciais durante a vivência dos jogos interdisciplinares. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

Como podemos observar o Raciocínio Lógico foi o primeiro termo recorrente 

na escrita de 44% dos alunos. Pensando na análise do raciocínio lógico nos jogos 

interdisciplinares aplicados, evidenciamos que essa capacidade foi desenvolvida 
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através desses jogos. Percebemos que ao longo das aulas os alunos foram organizando 

seus pensamentos e criando suas estratégias. Isso se relaciona com o que Kishimoto 

(2008) estabelece sobre como determinados fatores dos jogos influenciam no 

desenvolvimento do raciocínio lógico: 

 
Observar, perceber, nomear os atributos dos objetos; estabelecer relações de 

semelhança e diferença; formar classes pela discriminação e generalização 

dos atributos observados; levantar critérios, estimulando a consistência na 

manutenção do critério levantado; a tonalidade de cor, distância, 

consistência, tamanho, peso, comprimento, largura, espessura, transparência 

e altura. (p.101) 

 

Esses fatores foram observados e inseridos na construção dos jogos 

interdisciplinares vivenciados pela turma do 4º ano. A complexidade presente nesse 

contexto implicou na percepção, sistematização e análise dos alunos. 

Outro destaque situa-se no contexto da Atividade em Grupo sinalizada pelos 

alunos com 33% dos votos. Através da observação participante, identificamos que a 

coletividade esteve presente em diversos momentos, principalmente na construção e 

no estabelecimento das estratégias. Em outros, alguns alunos manifestaram certa 

liderança quanto à organização das equipes. 

As regras, com 13%, foram o terceiro termo mais recorrente nas respostas dos 

alunos. Ficou evidente que quando partíamos do concreto para explicar as regras, a 

compreensão acontecia de maneira positiva. Para Freire (1992), as regras contribuem 

para a socialização do sujeito, a compreensão de relações mais amplas na sua vida. A 

aprendizagem e criação das regras estimulam o comprometimento da criança com o 

jogo e o coletivo. 

Alguns alunos escreveram os “nomes dos jogos” nas respostas acerca do 

processo de vivência dos jogos interdisciplinares. A denominação dos jogos era 

recebida com surpresa. O gráfico 7 apresenta a satisfação dos alunos no exercício de 

pensar estratégias para os jogos. 
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Gráfico 7 - Satisfação em pensar estratégias durante os jogos. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

Ao interpretarmos o gráfico 7, entendemos que a maioria dos alunos gostou de 

pensar estratégias ao longo dos jogos, visto que 93% assinalaram que sim e apenas 7% 

sinalizaram que não. Na segunda parte da questão, perguntamos o porquê e as 

respostas que predominaram geraram o gráfico 8: 

Gráfico 8 - Justificativas em relação à satisfação em pensar estratégias. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 

Ao buscarmos os autores que solidificaram essa pesquisa sobre o raciocínio e o 

raciocínio lógico, constatamos que Copi (1978), Ferreira (1999) e Avillano (2006) 

trazem definições ligadas à estruturação do pensamento, uma linha correta de 

raciocínio perante a atividade. O raciocínio afirmado pelos alunos foi colocado no 

sentido da construção do pensamento e uma ação necessária para a vivência dos jogos 

e na sua formação. 

A questão 5 do questionário se configurou como o último tópico de discussão 

referente ao gráfico9. 
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Gráfico 9 - Lembrança das estratégias dos jogos. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

O gráfico 9 mostra que 60% dos alunos lembraram das estratégias referentes 

aos jogos interdisciplinares. As estratégias que surgiram foram analisadas a partir do 

gráfico 10. 

Gráfico 10 - Estratégias lembradas pelos alunos da turma do 4º ano. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

Percebemos que a descrição no questionário dos alunos sobre as estratégias 

estavam relacionadas aos seguintes jogos: “Jogo da Torre”, “Jogo da Velha”, “Jogo 

Stop” e “Pique Bandeira Numérico”. Esta interpretação está materializada nas 

estratégias lembradas e nas observações realizadas neste estudo. 

Para Caillois (1990), os jogos de estratégia representam o oposto do acaso. 

Com isso, joga-se a partir de regras estabelecidas e cria-se a estratégia por meio do 

cálculo, da análise, do desejo de medir forças, sem a interferência de fatores externos. 

Seguimos o raciocínio de Grillo (2012), que defende os jogos com estratégias 

formadas pelas equipes, visto que cada uma tece sua própria estratégia, criando suas 

“armadilhas” e tomando decisões diante dos problemas decorrentes durante a partida. 
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Nesse contexto, Macedo, Petty e Passos (2008) sinalizam que o 

desenvolvimento e a aprendizagem não estão nos jogos em si, mas principalmente nas 

ações que são desencadeadas a partir das intervenções e dos desafios propostos, 

corroborando para a aquisição de conhecimento. 

As reflexões presentes nesse contexto traduziram a abordagem da estratégia 

que esteve presente em todos os jogos aplicados. Tecemos comentários e 

interpretações acerca da relação dos objetivos e os dados coletados durante o processo 

de aplicação dos jogos interdisciplinares na turma do 4º ano. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, são apresentadas as considerações finais acerca do tema da 

pesquisa. O lócus desse estudo revelou o problema, os objetivos, os pressupostos 

teóricos, os dados, e a análise dos resultados. 

Em relação à verificação do que os alunos da turma do 4º ano entendem como 

raciocínio lógico, percebeu-se que a turma, desde a primeira aula, manifestou através 

da verbalização e organização das estratégias nos jogos que o raciocínio lógico liga-se 

à estruturação e à organização do pensamento. Esta interpretação está baseada nas 

falas exemplificadas durante os jogos e nas rodas de conversas antes e depois das 

aulas. 

Quanto ao processo de aplicação dos jogos interdisciplinares, foram aplicados 

jogos que muitos alunos não conheciam e nunca tinham vivenciado. Entretanto, as 

adaptações realizadas para a perspectiva interdisciplinar favoreceram a exteriorização 

do trabalho coletivo, a autonomia e a capacidade de estabelecer relações nas regras e 

materiais utilizados. 

Compreendeu-se neste estudo que os jogos interdisciplinares foram uma 

ferramenta na intervenção para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Dessa forma, 

destacaram-se questões acerca da identificação das estratégias que os alunos utilizaram 

nos jogos interdisciplinares. Constatou-se que, durante a vivência, os alunos criaram e 

pensaram estratégias que exploraram a melhor organização dos grupos, principalmente 

aqueles que corriam mais rápido ou escreviam com mais facilidade. 

A classificação e as ordens no uso dos materiais foram identificadas como 

estratégias formuladas. Em diversos momentos a verbalização dos alunos foi no 

sentido de formular uma sequência do mais pesado primeiro e depois do mais leve, 

bem como do maior para o menor e ainda pensaram a constituição dos objetos e dos 

espaços delimitados. 

O trabalho coletivo também foi uma estratégia percebida nessa turma. Na 

observação participante e no questionário, os alunos sinalizaram as ações e percepções 

que predominaram acerca da preocupação com o outro e como este poderia contribuir 

durante o processo. 

Sobre a análise da relação dos jogos interdisciplinares com o raciocínio lógico, 

verificou-se que durante o processo todos os jogos foram constituídos de regras que 

favoreceram o desenvolvimento do referido tipo de raciocínio. Isto é confirmado pela 
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análise das estratégias mencionadas e pelos gráficos apresentados neste estudo. A 

afinidade que os alunos demonstraram em perceber o raciocínio lógico nos jogos foi 

recorrente nas respostas. 

Os dados encontrados e as discussões realizadas fornecem subsídios para 

responder ao problema apresentado na introdução. Tais resultados permitem pensar 

como a vivência dos jogos interdisciplinares pelos alunos pode contribuir para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, o que reafirma o quanto a própria ação de 

vivenciar os jogos se tornou um aspecto fundamental. 

Além disso, a atitude interdisciplinar destacada por Japiassu (1976) e Fazenda 

(2008) esteve presente a todo o momento na explicação dos jogos, favorecendo a 

ampliação da estruturação do pensamento dos alunos percebida na vivência das 

estratégias, na organização para atingir o objetivo do jogo, no cumprimento das regras, 

na constatação da importância de classificar, descobrir, explorar os materiais e espaços 

delimitados para os jogos interdisciplinares. 

As questões estruturais interviram nesse processo de vivência, principalmente o 

fato da quadra ser descoberta, visto que em dias de chuva ficava impossibilitado 

aplicar os jogos. Este fato comprometeu a aplicação de um jogo interdisciplinar, visto 

que foram aplicadas somente nove aulas das dez planejadas inicialmente. 

Em suma, os jogos interdisciplinares devem ser trabalhados nas aulas de Efe e 

nos diversos componentes curriculares da Educação Básica, principalmente por serem 

importantes ferramentas de ensino e aprendizagem. Com isso, o desenvolvimento do 

raciocínio lógico pelo jogo insere ações que os alunos levarão para a vida em 

sociedade, como aprender a se organizar coletivamente, perceber as diferenças e 

semelhanças entre os objetos, criar estratégias e atender às regras estabelecidas. 
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APÊNDICE A – PLANOS DE AULA 

 

Tema: Jogos interdisciplinares nas aulas de Educação Física 

Nº de aulas: 9 

Tempo: 50 min. 
 

Aula 1 

Objetivos 

 Identificar o que os alunos entendem como raciocínio lógico 

 Iniciar a vivência dos jogos interdisciplinares. 

 Observar a turma. 

Procedimentos metodológicos 

 

1) Roda de conversa / chuva de ideias 

Nesse momento os alunos falarão sobre suas percepções do que possa ser o raciocínio 

lógico e registraremos no caderno de observação. 

 

2) Agarre o amigo 

 

Os alunos em duas filas direcionadas por cones deverão observar os alunos da outra 

fila, visto que o professor irá falar um determinado número. Em seguida, os alunos com 

os mesmos números terão que sair para pegar os outros de acordo com o número falado 

pelo professor. Após essa parte o professor irá realizar operações com os números 

(3+2=5) e cada grupo receberá a denominação de ser par ou impar. Aquele que ganhar 

deverá fugir do outro grupo até uma área delimitada no caso a parede da quadra para se 

salvar. 

Materiais 

Cartolina, Caneta e Cones. 
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Aula 2 

Objetivos 

 Vivenciar jogos interdisciplinares em grupo. 

 Acentuar o comportamento colaborativo. 

 Estimular o raciocínio lógico-matemático. 

Procedimentos metodológicos 

Pique Bandeira com números 

A turma será dividida em dois times, onde cada participante terá um número de 0 a 10. 

Os alunos deverão avançar com o objetivo de conquistar o espaço delimitado, visto 

que se um colega do time adversário tocá-lo o mesmo deverá ficar parado e só poderá 

se movimentar quando um integrante da sua equipe tocá-lo. Os alunos ficarão na zona 

de pontuação, caracterizando a marcação dos pontos que se dará através da soma de 

determinada quantia dita pelo professor. A atividade só acaba quando o número 

determinado pelo professor for formado. 

 

Zona Zona 

de Time A Time B de 

Pontos   
pontos 

Time 
Time 

B 
A 

 
Fonte ilustrativa (quadra de aula) 

Materiais 

Giz, jornal, caneta, papel ofício, barbante. 
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Aula 3 

Objetivos 

 Vivenciar jogos interdisciplinares de estafeta a partir de diferentes materiais. 

 Estimular o desenvolvimento de estratégias. 

Procedimentos Metodológicos 

Jogo da torre 

Os alunos serão divididos em 4 grupos de modo que cada grupo terá um cone pequeno, 

um cone maior e materiais do tipo E.V.A (Quadrado médio, quadrado menor e 

retângulo). Com isso, o professor estipulara um tempo para os alunos pensarem a partir 

do peso, forma, consistência do material a sequência mais adequada para empilha-los e 

formar a torre em cima do cone maior. Os grupos poderão fazer teste nos cones 

menores. 

Variação: Na medida em que os alunos forem criando as sequências e estratégias para 

a resolução dos problemas acrescentaremos no jogo bolas de diferentes tamanhos e 

pesos. 

Materiais 

Mini Tapetes tipo E.V.A. 

Bolas de basquete. 

Bola de handebol. 

Bola de futsal. 

Cones. 
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Aula 4 

Objetivos 

 Vivenciar jogos interdisciplinares com estafeta/circuito. 

 Incentivar a solução de problemas. 

Procedimentos Metodológicos 

Jogo da velha 

Os alunos serão divididos em duas filas de modo que na metade da quadra estará 

desenhado a estrutura do jogo da velha. Ao sinal do professor os alunos deverão correr 

individualmente de maneira que um vai coloca o material e volta. Ganha o jogo aquele 

grupo que fizer três pares iguais, ou seja, colocar o mesmo material (coletes azuis e 

laranjas) na sequência. 

Variação 

No decorrer da atividade, vamos fazer sem a utilização de materiais. Os alunos serão 

as peças do jogo, escolhendo fazer uma figura corporal para diferenciar cada grupo. 

Materiais 

Giz, Cones e Coletes. 



62 
 

 

Aula 5 

Objetivos 

 Vivenciar jogos interdisciplinares 

 Estimular a construção de estratégias 

Procedimentos metodológicos 

 

 
Jogo do stop 

A turma será dividida em 5 grupos. Na quadra desenharemos uma tabela com temas 

como, por exemplo: esportes, países, cores, materiais e frutas. O professor irá sortear 

uma letra e os alunos nos grupos terão que pensar na sequência de palavras de acordo 

com cada categoria. Cada equipe terá que pensar coletivamente nas palavras e 

escolherá um integrante para escrevê-las no chão da quadra. Quando o integrante da 

equipe terminar de escrever as palavras no chão deverá falar stop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(fonte ilustrativa) 

Materiais 

Giz e Cones. 

Temas G1 G2 G3 G4 G5 

Esportes      

Países      

Cores      

Materiais      

Frutas      
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Aula 6 

Objetivos 

 Vivenciar jogos interdisciplinares 

 Ampliar a noção de espaço. 

Procedimentos metodológicos 

Jogos das formas/números e cores 

O professor desenhará na quadra diversas formas geométricas, números e escreverá o 

nome das cores. Nesse sentido, os alunos serão divididos em vários grupos. Os grupos 

formarão filas e em cada rodada os alunos terão que achar na quadra o nome da cor, 

forma e número correspondente à fala do professor, por exemplo, a figura a seguir tem 

quatro lados, está desenhada na cor azul e está situada no lado esquerdo da quadra. A 

partir das orientações os alunos terão que localizar as figuras ao apito do mesmo. 

Pode ocorrer uma variação no que tange a escrita da cor, por exemplo, a cor verde 

pode ser escrita na cor amarela, visto que o professor irá pedir para os alunos 

localizem o nome da cor. 

Materiais 

Giz e Cones. 
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Aula 7* 

Objetivos 

• Vivenciar jogos interdisciplinares 

• Perceber o uso do raciocínio lógico no jogo. 

Procedimentos metodológicos 

Queimada de palavras * 

Os alunos serão divididos em dois grupos, visto que cada grupo terá alunos com letras 

no peito. Dessa forma, em cada rodada o professor irá falar uma palavra e os alunos 

para vencerem o jogo deverão acertar os alunos da equipe adversária com as letras 

correspondentes para formar a palavra pedida. Esses alunos irão para o “poço”, mas 

não poderão voltar para o lugar de origem. 

Materiais. 

Papel ofício, caneta, bola, cones. 
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Aula 8 

Objetivos 

 Desenvolver o trabalho em grupo. 

 Criar estratégias. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Jogo teste 

Os grupos serão formados de modo que o professor trará tarefas que os alunos 

deverão testar no jogo. A ideia é que cada grupo a partir dos seus conhecimentos, 

possam pensar nas possibilidades apresentadas pelo professor, como por exemplo, 

qual material é mais fácil de transportar pela quadra em cima do tapete de modo que 

todos levem juntos?. Em qual ordem os materiais podem ser organizados no tapete 

de modo que facilite o transporte dos mesmos? e etc. 

Materiais 

Tapete E.V.A. 

Cones pequenos e grandes. 

Bolas. 
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Aula 9 

Objetivos 

 Estimular o raciocínio lógico. 

 Trabalhar em grupo. 

Procedimentos metodológicos 

Dama Numérica 

Os alunos serão divididos em dois grupos (Time de colete e time sem colete). Os 

alunos serão as peças do jogo. O tabuleiro será desenhado no chão da quadra de 

acordo com o número de alunos. Os alunos poderão escolher um jogador para 

orientá-los ao longo do jogo ou não. Vence o jogo aquela equipe que conseguir 

conquistar as casas com pelo menos dois integrantes do outro lado do tabuleiro. 

Observação 

Mais de um aluno poderá ficar na casa do tabuleiro, dependendo do número de 

alunos. 

Materiais 

Giz, colete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(fonte ilustrativa representando o tabuleiro) 

E1 E1 E1 E1 E1 

     

     

     

     

E2 E2 E2 E2 E2 
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Aula 10 

Objetivos 

 Aplicar o questionário na turma 

 Identificar as estratégias dos jogos interdisciplinares 

Procedimentos metodológicos 

Roda de conversa 

Realizaremos uma roda para pensarmos como foi esse processo de vivencia e contato 

com os jogos interdisciplinares. Os alunos responderão um questionário a fim de 

apresentar as estratégias que utilizaram durante os jogos interdisciplinares. 

Materiais 

Papel, caneta 



68 
 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

Idade: 

Sexo: M ( ) F ( ) 

1) O que você mais gostou na vivência dos jogos interdisciplinares? 

2) Qual jogo lhe chamou mais atenção? 

( ) Agarre o Amigo 

( ) Jogo da Torre 

( ) Par ou Ímpar 

( ) Pique Bandeira Numérico 

( ) Jogo das Figuras e Formas 

( ) Stop 

( ) Jogo Teste 

( ) Dama Numérica 

() Jogo da Velha 

 

3) Qual jogo foi o mais difícil? 

( ) Agarre o Amigo 

( ) Jogo da Torre 

( ) Par ou Ímpar 

( ) Pique Bandeira Numérico 

( ) Jogo das Figuras e Formas 

( ) Stop 

( ) Jogo Teste 

( ) Dama Numérica 

() Jogo da Velha 

 
4) Você gostou de pensar estratégias durante os jogos? ( ) SIM ( ) NÃO. Por quê? 

 
 

5) Você lembra de alguma estratégia ? ( ) SIM ( ) NÃO. Qual? 

6) Em qual desses jogos você acha que o raciocínio lógico esteve mais presente? 

( ) Agarre o Amigo 

( ) Jogo da Torre 

( ) Par ou Ímpar 

( ) Pique Bandeira Numérico 

( ) Jogo das Figuras e Formas 

( ) Stop 

( ) Jogo Teste 

( ) Dama Numérica 

() Jogo da Velha 


