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RESUMO 

 

 

O presente ensaio tem como objetivo apresentar e discutir subsídios filosóficos, teóricos 

e orientações práticas que possam sustentar a utilização intencional, no Ensino 

Fundamental, de ‘jogos de regras’ (tomando como referência a nomenclatura adotada 

por Jean Piaget) para estimular o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. 

Tendo como pano de fundo reflexões sobre o paradigma filosófico da pós-modernidade 

e os referenciais teóricos de abordagem interacionista sobre desenvolvimento humano 

e processo ensino-aprendizagem, os resultados de uma revisão bibliográfica realizada 

sobre o tema, as contribuições das neurociências sobre as relações razão/emoção e o 

modelo de classificação das competências socioemocionais desenvolvido pelo Instituto 

Ayrton Senna com base no Modelo Big Five, são tecidas reflexões que buscam ampliar 

a aplicabilidade desse modelo na Educação Básica por meio do potencial mobilizador 

dos jogos de regras para o desenvolvimento socioemocional. Uma classificação dos 

jogos de regras quanto ao campo relacional configurado pelas características de suas 

regras, elaborada por esta pesquisadora há mais de duas décadas, é apresentada e 

explorada. Levando-se em conta as especificidades do tipo de regras em cada 

categoria, são tecidas considerações, reflexões e análises sobre as habilidades 

socioemocionais e as funções executivas mobilizadas pelas experiências do jogar, 

levantando-se hipóteses sobre a possibilidade de essa taxonomia servir como base para 

que jogos de regras sejam utilizados, intencionalmente, pelos professores do Ensino 

Fundamental como recursos promotores do desenvolvimento integral dos seus 

estudantes, tal qual orienta a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). 

 

Palavras-chave: jogos de regras; desenvolvimento humano; habilidades 

socioemocionais; ensino fundamental; escola. 

 
  



 

ABSTRACT  

 

 

This essay aims to present and discuss philosophical and theoretical subsidies and 

practical guidelines that can support the intentional use, in elementary school, of 'rules 

games' (taking as reference the nomenclature adopted by Jean Piaget) to stimulate the 

development of social and emotional skills. Against the backdrop of reflections about the 

post-modern philosophical paradigm and the theoretical references of the interactionist 

approach to human development and the teaching-learning process, the results of a 

literature review conducted on the subject, the contributions of neuroscience on the 

reason/emotion relationship, the social-emotional skills classification model developed 

by the Ayrton Senna Institute based on the Big Five Model, reflections are made that 

seek to expand the applicability of this model in Basic Education through the mobilizing 

potential of rules games for socio-emotional development. A classification of rule games 

in terms of the relational field configured by the characteristics of their rules, developed 

by this researcher over two decades ago, is presented and explored. Taking into account 

the specificities of the kind of rules in each category, considerations, reflections, and 

analyses are made about the social-emotional skills and Executive Functions mobilized 

by the experiences raising hypotheses about the possibility of this taxonomy serving as 

a basis for rules games to be intentionally used by elementary school teachers as 

resources to promote the full development of their students, as guided by the BNCC 

(Base Nacional Comum Curricular). 

 

Key words: rule games; human development; socioemotional abilities; elementary 

school; school. 

 

 
  



 

RESUMEN 

 

 

Este ensayo tiene como objetivo presentar y discutir lineamientos filosóficos, teóricos y 

prácticos que puedan sustentar el uso intencional, en la Enseñanza Primaria, de 'juegos 

de reglas' (tomando como referencia la nomenclatura adoptada por Jean Piaget) para 

estimular el desarrollo de habilidades socioemocionales. En el contexto de reflexiones 

sobre el paradigma filosófico de la posmodernidad y los marcos teóricos de un enfoque 

interaccionista sobre el desarrollo humano y el proceso de enseñanza-aprendizaje, los 

resultados de una revisión bibliográfica realizada sobre el tema, los aportes de las 

neurociencias sobre la razón/emoción y el modelo de clasificación de habilidades 

socioemocionales desarrollado por el Instituto Ayrton Senna a partir del Big Five Model, 

se realizan reflexiones que buscan ampliar la aplicabilidad de este modelo en la 

Educación Básica a través del potencial movilizador de los juegos de reglas para el 

desarrollo socioemocional. Se presenta y explora una clasificación de los juegos de 

reglas en términos del campo relacional configurado por las características de sus 

reglas, desarrollada por esta investigadora durante más de dos décadas. Teniendo en 

cuenta las especificidades del tipo de reglas en cada categoría, se hacen 

consideraciones, reflexiones y análisis sobre las habilidades socioemocionales y las 

Funciones Ejecutivas movilizadas por las experiencias de juego, planteando hipótesis 

sobre la posibilidad de que esta taxonomía sirva de base para que los juegos de reglas 

son intencionalmente utilizados por los docentes de la enseñanza básica como recursos 

para promover el desarrollo integral de sus alumnos, orientados por la BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular). 

 

Palabras clave: juegos de reglas; desarrollo humano; habilidades socioemocionales; 

enseñanza fundamental; colegio.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Chamo-me Anita Lilian, nasci em maio de 1959. Uma intensa história pessoal 

e profissional me traz até este momento de finalização da tese de doutorado, 

marcando o lugar de onde eu falo. A explicitação dessa trajetória não é apenas o 

cumprimento de uma exigência acadêmica, é uma crença filosófica profundamente 

arraigada em mim, já que acredito que toda construção teórica se ancora nos 

paradigmas assumidos pelo seu autor, o que ainda é mais veemente quando a 

pesquisa realizada se caracteriza como um ensaio acadêmico. Como afirma 

Leonardo Boff, "Cada um lê com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os 

pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto." 

Sou psicóloga de formação (1977/1981, USP), especializada em 

Psicopedagogia (1994/1995, PUC-SP) e em Neuroeducação (2015/2016, CEFAC), 

Mestre em Psicologia (2000/2002, São Marcos). Dediquei 30 anos à prática clínica 

(em consultório particular), no início como psicoterapeuta de adultos. Quando me 

tornei psicopedagoga, ampliei minha atuação como psicoterapeuta para crianças e 

jovens, e o trabalho que realizava como professora particular transformou-se em 

atendimento psicopedagógico, especialmente (mas não só) nas dificuldades de 

aprendizagem da Matemática, uma paixão na minha vida (comecei a dar aulas 

particulares de Matemática aos 13 anos de idade). Nos últimos vinte anos, venho me 

dedicando à docência em cursos de Pós-graduação em Psicopedagogia em algumas 

instituições de ensino superior, principalmente nas disciplinas relacionadas ao uso 

de jogos e à Educação Matemática. 

Durante 10 anos (1996/2006), tive o privilégio de fazer parte do grupo de 

colaboradores do Núcleo Psicopedagógico Integração, coordenado pela Profa. Dra. 

Eloísa Quadros Fagali, uma das precursoras da Psicopedagogia no Brasil. Lá, 

desenvolvíamos vários projetos, para serem aplicados em escolas, usando recursos 

lúdicos e artísticos para estruturar caminhos que integrassem a construção do 

conhecimento ao autoconhecimento e propiciasse o desenvolvimento global dos 

estudantes.  
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De agosto de 2006 a maio de 2020, trabalhei como psicopedagoga na Mind 

Lab, colaborando para a criação e implantação de projetos, em escolas e outros 

espaços institucionais, com o objetivo de desenvolver habilidades cognitivas, sociais, 

emocionais e éticas. A Metodologia Mind Lab tem como pilares: a) a utilização de 

jogos de raciocínio como recurso didático; b) a construção de métodos 

metacognitivos e estratégias, que são utilizados inicialmente para jogar melhor e, a 

partir dessa vivência concreta e significativa, reflete-se sobre suas aplicabilidades 

nas mais diferentes situações da vida; c) a ênfase no papel do mediador, nas suas 

intervenções intencionais para promover, nos mediados, o desenvolvimento das 

habilidades.  

Quanto à trajetória como pesquisadora, meu trabalho de conclusão de curso 

na Psicopedagogia (1996) foi sobre o uso de jogos de regras na clínica 

psicopedagógica; minha dissertação de Mestrado (2002) sobre a utilização de 

recursos metafóricos no processo ensino-aprendizagem1; a pesquisa realizada na 

especialização em Neuroeducação (2016) foi sobre a aplicação de um projeto 

utilizando a Metodologia Mind Lab em adultos dependentes químicos internados para 

tratamento2. Entre 2009 e 2014, atuei como pesquisadora na Mind Lab, participando 

da elaboração, execução e escrita de artigos científicos3 de vários estudos sobre os 

impactos da aplicação do Programa MenteInovadora, um projeto da empresa 

destinado a instituições escolares, tanto privadas como públicas. Como consultora 

da UNESCO (2014), elaborei o estudo intitulado ‘O desenvolvimento das habilidades 

socioemocionais como caminho para a aprendizagem e o sucesso escolar de alunos 

da educação básica’, encomendado pelo Conselho Nacional de Educação para 

embasar as políticas públicas em relação a essa temática.  

A interface entre educação e saúde esteve presente ao longo de toda a 

minha trajetória, sempre com a preocupação em ‘re-unir’ ou ‘re-integrar’ as diversas 

facetas do humano. Desde o segundo ano da faculdade, nos idos de 1978, quando 

estudei pela primeira vez a Fenomenologia em uma disciplina chamada ‘Processos 

Cognitivos em Psicologia Social’, a questão dos paradigmas que estão por trás da 

 
1 O termo ‘ensino-aprendizagem’ será utilizado quando a intenção for se referir às inter-relações e 
implicações mútuas entre os processos de ensino e de aprendizagem.  
2 Artigo publicado na Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria (ABED et al., 2018) 
3 Disponíveis em: www.recriar-se.com.br. 

http://www.recriar-se.com.br/
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visão do humano, de conhecimento, de realidade, de ciência, de ensino e de 

aprendizagem me fascina. Acredito na necessidade de superar as dicotomias, as 

cisões, as fragmentações do pensamento cartesiano da Modernidade, os pilares que 

marcaram o nascimento e a consolidação da Ciência Clássica (segundo Edgar Morin: 

a separabilidade; a neutralidade dos conhecimentos científicos; o universo ordenado 

e imutável; a supremacia da razão) para que possamos avançar na direção de um 

conhecimento em rede, que traduza melhor a realidade que é complexa, 

multifacetada, dinâmica, em constante “construção, desconstrução e reconstrução” 

(Kincheloe, 1997).  

Olhando para a minha história pessoal, vejo que a busca da integração entre 

diferentes construções teóricas, o interesse pelo equilíbrio entre aspectos diversos e 

muitas vezes contraditórios de uma realidade, o esforço na (re)construção de redes 

e teias de significações antecedem a carreira acadêmica, têm suas raízes desde a 

minha chegada ao mundo. 

Na verdade, desde antes da minha chegada ao mundo. A escolha do meu 

nome – Anita Lilian – já veio impregnada de sentidos e contradições. Sou a terceira 

filha, tenho uma irmã nove anos mais velha e um irmão seis anos mais velho do que 

eu, e desde a gravidez do meu irmão minha mãe havia escolhido o nome ‘Lilian’ para 

batizar seu bebê, caso viesse uma menina. Entre o meu irmão e eu, minha mãe teve 

um aborto espontâneo em circunstâncias dramáticas: em um almoço de domingo, 

minha avó Annita, mãe de meu pai, morreu de infarto fulminante no colo da minha 

mãe. Ela, que nem sabia que estava grávida, teve uma hemorragia fortíssima, quase 

perdendo a vida. Minha mãe conta que no hospital ela chorava muito a morte do seu 

bebê, e a enfermeira a consolava dizendo que ela era muito jovem (tinha apenas 25 

ou 26 anos), que com certeza ainda teria filhos, ao que minha mãe respondia ‘Eu já 

tenho um casal, mas filho é filho...’ 

Com a morte da minha avó, meu avô foi morar com meus pais (uma 

convivência não muito tranquila). Minha mãe engravidou novamente, eu nasci, e 

tornei-me ‘Anita Lilian’, em homenagem à minha avó Annita. Passei minha vida 

ouvindo um milhão de vezes essa história... Não, não apenas ouvindo, mas vivendo 

profundamente essa história, na pele, nas vísceras: para minha mãe, eu era aquele 

bebê que ela havia perdido (somos espíritas, e há toda uma justificativa para esta 
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ideia); para meu avô, eu era como uma substituta de sua amada, virei a ‘queridinha 

do vovô’. 

Pois é, desde o nascimento e desde a escolha de meu nome já vim 

simbolizando alguém que não era eu; meu início de vida, marcado duplamente pela 

morte. Vida e morte, metáfora das contradições dialeticamente integradas em mim, 

alguém que morre antes de nascer, um ser que se desenvolve sob o peso de ser 

como a sua avó morta, continuamente comparada a ela, e sob o peso de ser a 

‘queridinha do vovô’, despertando muitos sentimentos contraditórios, tanto em mim 

como em meus irmãos. Meu avô faleceu quando eu tinha 9 anos, portanto minha 

infância foi marcada por esse lugar simbólico. 

Minha mãe teve mais dois filhos, o que me tornou a ‘filha do meio’ de cinco. 

Uma mulher, um homem, uma mulher (eu), um homem, uma mulher. Vivi 

intensamente a experiência de ter todos os tipos de irmãos (menos o gêmeo), de 

estar no centro de um mosaico de forças. Mais uma metáfora simbolicamente 

fundante do meu interesse pelo pensamento complexo, pela busca de compreensões 

abrangentes e multifacetadas da vida: simbolizo na família o ‘ponto de equilíbrio’, de 

simetria, o mastro da balança, a ponderação, a conciliação, a ligação, a ponte entre 

os mais velhos e os mais novos, simultaneamente mais nova (que os dois mais 

velhos) e mais velha (que os dois mais novos). Sempre muito tímida, sempre muito 

inteligente e apaixonada pelo conhecimento, sempre pensativa, sempre imersa em 

um mundo de sensações e emoções nem sempre nominadas. 

As experiências com jogos de regras4 também começaram muito cedo na 

minha vida. Lembro-me perfeitamente que desde os meus 4 ou 5 anos, eu e meu 

irmão (um ano e meio mais novo) sentávamos nos finais de semana ao lado do meu 

pai e da minha mãe enquanto eles jogavam Buraco5 (em parceirada) contra meus 

irmãos mais velhos. Embora nós fôssemos ainda muito pequenos para compreender 

o jogo, era maravilhoso compartilhar esses momentos descontraídos, divertidos, 

recheados de acontecimentos intensamente ‘socioemocionais’, e também de muitas 

construções e descobertas cognitivas. Meus pais nos deixavam comprar as cartas, 

da mesa ou do monte, o que era uma grande emoção! Conforme fomos crescendo, 

 
4 Utilizo o termo ‘jogo de regras’ conforme o referencial teórico de Jean Piaget. 
5 Um jogo de baralho bastante conhecido. 
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tanto meus pais como meus irmãos foram nos ensinando as regras e as estratégias 

do jogo. E assim, eu já jogava antes mesmo de jogar.  

Essa é uma tradição na família. Repetimos essa prática com minha irmã 

caçula, meus sobrinhos, minha filha, todas as crianças que foram chegando. Todos 

os agregados, cunhados, cunhadas, foram introduzidos no hábito familiar de nos 

divertirmos jogando. Competição saudável, ética, envolvente. O importante não era 

vencer ou perder (embora vencer seja mais gostoso, é claro!), o principal era 

‘consumir espaço-tempo’, como diria Winnicott (1975), com uma atividade grupal 

prazerosa e rica. 

E assim, aos 6 ou 7 anos eu já jogava Buraco, Rouba-Monte, Mico, Ludo, 

Damas, Xadrez Chinês e outros jogos, principalmente de cartas e de tabuleiro. Ser a 

filha do meio colocou-me em uma posição privilegiada: herdei dos meus pais e dos 

irmãos mais velhos o gosto e o hábito de jogar, e posteriormente os transmiti aos 

mais novos. E depois aos sobrinhos, à minha filha, aos meus clientes, aos meus 

alunos de pós-graduação. 

Em meados da década de 1970, a empresa GROW estabeleceu-se no Brasil 

e começou a lançar jogos, um mais interessante que o outro, que comprávamos 

assim que saíam no mercado. Em geral, fazíamos algumas alterações nas regras, 

ou por considerar as originais injustas (como por exemplo no War, em que os 

objetivos não têm o mesmo grau de dificuldade) ou para tornar o jogo ainda mais 

interessante e desafiador. E assim, minha adolescência também foi marcada pelo 

hábito de jogar – nunca a dinheiro ou outra vantagem qualquer, sempre por prazer.  

Em síntese, cresci e me desenvolvi em um contexto familiar onde os jogos 

faziam parte do dia a dia e delineavam momentos de divertimento, de convívio social, 

exercitando a mente, mobilizando as relações interpessoais, colaborando no 

amadurecimento de várias habilidades, tanto cognitivas como socioemocionais. 

No âmbito profissional, o jogo esteve presente nas minhas atividades como 

professora particular desde a adolescência e como regente de sala no Ensino 

Fundamental Anos Iniciais na época em que ainda estava na faculdade. Como 

psicóloga e psicopedagoga clínica, a utilização de recursos lúdicos sempre foi uma 

tônica importante, fonte de muitos estudos, anos e anos de observações sobre os 

seus potenciais efeitos nos processos de reorganização psíquica, de 
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amadurecimento socioemocional, no estabelecimento de relações mais saudáveis e 

eficientes com a aprendizagem. 

No trabalho monográfico da pós-graduação em Psicopedagogia (1996), 

intitulado ‘Os jogos de regras em Psicopedagogia Clínica: explorando suas 

possibilidades de uso’, apresentei, sistematizei e refleti sobre o uso que vinha dando 

aos jogos no atendimento às dificuldades de aprendizagem. Na época, construí uma 

proposta de classificação tomando como critério o fato de que as diferentes 

estruturas das regras dos jogos configuram o campo relacional entre os jogadores 

(no caso, o cliente e eu), possibilitando intervenções promotoras do desenvolvimento 

de vários aspectos do psiquismo, tanto cognitivos como socioemocionais. Essa foi a 

gênese do projeto de pesquisa do doutorado, que teve como objetivo inicial estudar 

a aplicação intencional, pelo professor, dessa classificação dos jogos de regras, 

revista e ampliada, com alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais. 

O interesse pelas habilidades socioemocionais é mais recente, remonta ao 

trabalho que desenvolvi na Mind Lab. Eu era integrante da área de ‘Soluções 

Pedagógicas’ da empresa, atuando na concepção e estruturação dos projetos e na 

elaboração dos materiais, desde o Plano de Curso e os slides para a formação dos 

profissionais que iriam aplicar os projetos até a escrita dos livros e outros materiais 

(físicos e digitais) para uso dos professores, alunos, familiares e das nossas equipes 

internas. 

Em 2013, o Conselho Nacional de Educação / Ministério da Educação (MEC) 

encomendou um estudo à UNESCO sobre o desenvolvimento de ‘habilidades não-

cognitivas’ na Educação Básica. O objetivo era subsidiar cientificamente as políticas 

públicas em relação a esse tema. Foi aberta uma licitação pública, da qual participei, 

e assim me tornei Consultora da UNESCO. Em minha primeira reunião com o 

conselheiro do CNE (Conselho Nacional de Educação) que havia encomendado o 

estudo, Prof. Dr. Mozart Neves, me foi solicitado um levantamento bibliográfico 

mapeando as pesquisas mais recentes sobre habilidades não-cognitivas na escola. 

Fiz uma contraproposta, que foi amplamente aceita por ele e era muito mais 

condizente com o meu posicionamento teórico e filosófico: em primeiro lugar, alterar 

a nomenclatura para ‘habilidades socioemocionais’, uma vez que a cisão entre 

cognição e emoção que o termo ‘não-cognitivo’ sugere é artificial, calcada em uma 
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visão fragmentada de realidade; em segundo lugar, dedicar um espaço menor para 

o levantamento bibliográfico para que fosse possível incluir: 

a)  Uma discussão filosófica, paradigmática, capaz de elucidar os motivos 

pelos quais a educação se estruturou em torno dos estoques cognitivos e qual é o 

sentido de, neste momento histórico, preocupar-se em inserir o socioemocional como 

intencionalidade no espaço escolar; 

b) A exploração de algumas das grandes teorias de desenvolvimento 

humano e processo ensino-aprendizagem, localizando o que estamos chamando de 

‘socioemocional’ nas contribuições desses autores; 

c)  Alguns suportes teóricos e práticos que pudessem trazer direcionamentos 

para o professor realizar essa inserção em suas ações e posturas, ou seja, algumas 

dicas sobre o ‘como’. Dentre esses caminhos, destacaram-se a utilização de jogos, 

metáforas e o professor como mediador. 

Estávamos em janeiro de 2014 e o prazo para a entrega era 22 de abril 

daquele ano. Lembro-me perfeitamente de ele me perguntando ‘seria ótimo, mas 

você consegue nesse tempo?’ Como eram temas em que eu vinha me debruçando 

já há algumas décadas, respondi sem titubear que sim. E assim foi feito. 

Desde então, venho aprofundando meus estudos e ministrando palestras 

sobre a inserção das habilidades socioemocionais como intencionalidade no espaço 

escolar – não só na Educação Básica, mas também no ensino profissionalizante e, 

mais recentemente, no Ensino Superior. 

O desejo de ingressar no Doutorado teve suas primeiras sementes em uma 

dessas palestras. Em 2016, tive o privilégio de ministrar a conferência magna na 

abertura do ‘II Simpósio Nacional Adolescência: Vulnerabilidade, Protagonismos e 

Desafios’ (organizado pela UNIFESP) com o tema: ‘Promovendo o protagonismo 

adolescente através das habilidades socioemocionais’. 

No ano seguinte, fui convidada a integrar a Comissão Científica do ‘III 

Simpósio sobre Adolescência: Vulnerabilidade, Protagonismos e Desafios e I Fórum 

(Re)Pensando a Educação’ (UNIFESP). Uma das atividades do evento foi o ‘almoço 

com as estrelas’: os palestrantes e membros das comissões convidaram os 

participantes para trocar ideias em um almoço. Três pessoas se inscreveram para 
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almoçar comigo – acabamos nos tornando amigas e almoçamos juntas todos os dias 

do Simpósio. Foi em um desses almoços que contei sobre a minha primeira pesquisa, 

lá nos idos de 1996, sobre o uso intencional de jogos de regras no espaço 

terapêutico. E então surgiu a ideia: por que não pensar em instrumentalizar os 

professores para usarem jogos com objetivos direcionados ao desenvolvimento 

socioemocional? 

Construí um pré-projeto de pesquisa-ação, submeti à apreciação e fui aceita 

no Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde da UNIFESP. Que alegria! 

No começo de 2018, iniciei as atividades do doutorado, matriculei-me em duas 

disciplinas, comecei o processo de pós-graduação, na maior empolgação. 

Entretanto, alguns fatos ocorreram ao longo do percurso, fatos impositivos e 

fora do meu controle, fazendo com que eu não pudesse dar continuidade ao projeto 

original de pesquisa nem cumprir o planejamento proposto inicialmente. 

Quando ingressei no Programa de Pós-Graduação, a intenção era realizar 

uma pesquisa de campo sobre a utilização intencional de jogos de regras como 

ferramentas para a promoção do desenvolvimento socioemocional em escolas de 

educação básica, Ensino Fundamental Anos Iniciais. Eu ainda não tinha clareza de 

como iria realizar a pesquisa, se seria em escolas públicas e/ou privadas, que 

instrumentos utilizaria, se o foco seria nos professores ou nos alunos. Só tinha claro 

para mim que seria uma pesquisa de campo que daria continuidade àquele estudo 

realizado em 1996, na conclusão da Pós-Graduação Lato Sensu em Psicopedagogia 

na PUC-SP, e que traria reflexões sobre a aplicabilidade em sala de aula da 

classificação elaborada, naquela época, em função dos aspectos socioemocionais 

que as diferentes estruturas das regras dos jogos potencializam ao configurar o 

campo relacional entre os jogadores. 

No cronograma original, estava previsto, para o segundo semestre de 2018, 

o amadurecimento da proposta de campo: tomar as decisões metodológicas 

cabíveis, ultimar os detalhes, preparar os materiais necessários e buscar as escolas 

e/ou redes públicas de ensino para a coleta de dados. A intenção era submeter a 

proposta ao Comitê de Ética em outubro/novembro de 2018 e iniciar o trabalho de 

campo em março ou abril de 2019.  

Mas em julho de 2018 fui diagnosticada com um câncer de mama. Fui 
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obrigada a parar tudo para me tratar. Operei no dia 6 de agosto, realizei sessões de 

quimioterapia de setembro a novembro e radioterapia em janeiro e fevereiro de 2019.  

Os planos ficaram adiados em um ano, já que o desenho da intervenção que 

definimos envolvia uma formação com os professores logo no início do ano letivo, 

com: a) fundamentação filosófica e teórica sobre o tema; e b) apresentação da 

classificação dos jogos, com vivência e reflexões de pelo menos dois ou três jogos 

de cada tipo, sempre pensando em jogos de fácil confecção e utilização em sala de 

aula. Durante os meses de abril a setembro, os professores aplicariam estes e outros 

jogos em suas aulas, registrando os dados das experiências vividas em sala, com 

suas turmas, em um caderno com questões fechadas e um espaço aberto para contar 

as suas impressões, se assim o desejassem. Ao longo da aplicação, eu estaria de 

plantão uma vez ao mês para suporte, troca de ideias e experiências (com registros 

realizados por mim), e um grupo focal finalizaria a coleta de dados no mês de outubro. 

O ano de 2019 foi dedicado ao cumprimento de todos os créditos, tanto das 

disciplinas obrigatórias como optativas, ao amadurecimento do projeto de 

intervenção, à preparação de materiais, à busca de redes de ensino para a aplicação 

da pesquisa, à obtenção dos documentos de anuência e à submissão na Plataforma 

Brasil e no Comitê de Ética da UNIFESP.  

As redes municipais de ensino das cidades de Suzano e São Vicente 

firmaram a parceria e o projeto foi aprovado pelos órgãos competentes em fevereiro 

de 2020. Todos os aspectos operacionais foram acordados com as municipalidades: 

cronograma, número de vagas, inscrição dos professores no curso de formação (por 

adesão, realizada em fevereiro de 2020), data e local dos encontros, equipamentos 

necessários, configuração das salas, enfim todos os detalhes para que o projeto 

pudesse ocorrer. Desenvolvi e imprimi todos os materiais que seriam distribuídos aos 

professores, além dos documentos e instrumentos de registro.  

Em Suzano, a formação dos professores ocorreria em dois sábados pela 

manhã, dias 14 e 21 de março, e em São Vicente em uma única jornada de 8 horas, 

no dia 28 de março. A primeira aula em Suzano aconteceu no dia 14 de março. Em 

16 de março de 2020, foi decretado o início da quarentena e o fechamento das 

escolas para conter o avanço da pandemia da Covid-19. 

De início, ainda não sabíamos quanto tempo a quarentena iria durar, 
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tínhamos esperança que em breve as escolas retomariam suas atividades e as 

pessoas poderiam se aproximar umas das outras novamente. Mas isso não ocorreu. 

O projeto de pesquisa que vinha sendo construído precisou ser abandonado, não 

havia outro jeito. O que fazer agora? Algumas possibilidades foram pensadas e 

ponderadas junto à minha orientadora, mantendo-se o tema principal: o uso de jogos 

na promoção do desenvolvimento socioemocional no âmbito da Educação Básica. 

Até que fechamos na elaboração de um ensaio acadêmico. O sonho da pesquisa de 

campo fica adiado para um pós-doc, quem sabe... 

Para completar os desafios que tive que enfrentar durante o doutorado, no 

final de abril de 2020, e em função da pandemia, fui desligada da empresa para a 

qual prestava serviço como profissional terceirizada, deixando-me em uma situação 

financeira no mínimo delicada e me obrigando a buscar outras fontes de renda, 

mesmo fechada em casa, já que faço parte do grupo de risco. 

Com tantos lutos, não é de se estranhar ter sido diagnosticada com 

depressão em agosto de 2020. O tratamento com psicoterapia e antidepressivo teve 

boa evolução, mas a escrita não fluía como costumava acontecer.  

Por todo o exposto, a versão apresentada para a qualificação, em abril de 

2021, ainda era bastante inicial, contendo apenas a introdução, uma revisão da 

literatura sobre o tema de estudo e a indicação do que se pretendia desenvolver ao 

longo da tese. Os arguidores, Prof. Dr. Lino de Macedo e Profa. Dra. Maria Sylvia de 

Souza Vitalle, trouxeram reflexões importantes que colaboraram na escolha, junto à 

minha orientadora, do desenho final desta pesquisa. 

Um apontamento extremamente relevante disse respeito à caracterização do 

estudo como um ensaio: o que foi apresentado como intencionalidade não parecia 

condizer com esse gênero de texto acadêmico. Isso nos levou à busca de uma maior 

compreensão sobre ensaio acadêmico, delineando escolhas e consolidando o 

desenho de pesquisa nessa direção. Inclusive a opção de escrita da tese em primeira 

pessoa, já que “escrever uma tese em forma de ensaio expressa e revela um sujeito 

que reflete, possui opinião, está inserido numa cultura e se posiciona frente às 

dificuldades, aos anseios e às perspectivas emergentes na esfera humana” (MAIA; 

ROSA; OLIVEIRA, 2016). 

Outra questão levantada foi a abrangência teórica que se pretendia 
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desenvolver, uma vez que percorrer as ideias de muitos autores traria os riscos de 

uma apresentação muito sintética e/ou superficial. Sugeriu-se, então, realizar um 

recorte teórico mais bem definido que possibilitasse aprofundar e sistematizar os 

aspectos que fossem considerados mais relevantes. Levando-se em conta a decisão 

de elaborar, de fato, um ensaio acadêmico, decidimos privilegiar o processo reflexivo, 

propositivo e autoral que caracteriza esse gênero de pesquisa, procurando articular, 

ao longo do ensaio, referências teóricas que pudessem enriquecer e fortalecer as 

discussões apresentadas. 

Muitas foram as contribuições dos membros da banca de qualificação, mas 

gostaria de ressaltar mais uma: a importância das palavras-chave. Dos cinco termos 

escolhidos inicialmente, três deles (‘pós-modernidade’, ‘jogos de regras’ e 

‘habilidades socioemocionais’) não constavam do DeCS (Descritores em Ciências da 

Saúde), o que deve ser considerado, já que esta pesquisa se insere na interface entre 

Educação e Saúde. Assim, optou-se por retirar ‘pós-modernidade’, embora seja uma 

referência bastante relevante. Já os termos ‘jogos de regras’ e ‘habilidades 

socioemocionais’ foram mantidos, pois compõem o ‘core’ do estudo. Em agosto de 

2021, foram tomadas providências quanto a isto, por meio de mensagens postadas 

no site da Plataforma da BIREME, para que os termos fossem inseridos nos referidos 

Descritores:  

• Ticket 12905: o pedido de inserção dos termos ‘jogos de regras’ e ‘jogos 

físicos’ foi respondido por e-mail (livezilla.bireme@gmail.com)  em 05/08/2021, 

informando a seguinte mensagem “Podemos inserir esses termos ‘Jogos de 

Regras’ e ‘Jogos Físicos’ como termos alternativos (sinônimos) de 

Ludoterapia. Os termos alternativos ou sinônimos recuperam documentos da 

mesma forma que os descritores. O termo Ludoterapia encontra-se em dois 

ramos hierárquicos na árvore conceitual do DeCS/MeSH: * PSIQUIATRIA E 

PSICOLOGIA | Disciplinas e Atividades Comportamentais | Psicoterapia | 

Ludoterapia; * TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS, 

DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS | Terapêutica | Terapias 

Complementares | Terapias Sensoriais através das Artes | Ludoterapia. Por 

favor, veja se concorda com a possibilidade aqui apresentada.” Respondi que 

“Embora a rigor não sejam sinônimos, a possibilidade de recuperar 

mailto:livezilla.bireme@gmail.com
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documentos por essas expressões resolve a necessidade do pesquisador de 

um termo mais preciso em relação ao estudo que desenvolve.” 

• Ticket 12917: o pedido de inserção do termo ‘habilidades socioemocionais’ foi 

respondido por e-mail (livezilla.bireme@gmail.com) no dia 10/08/21 

informando a seguinte mensagem “O termo foi inserido no conceito 

‘Habilidades Sociais’ como termo alternativo, já que, por ser um termo da 

categoria sob a gestão da NLM, não podemos inserir descritores nem 

hierarquias novas”. 

 

  

mailto:livezilla.bireme@gmail.com
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1. Introdução 

 

 

O presente ensaio é resultado de mais de quarenta anos de estudos sobre o 

psiquismo humano, focando principalmente o desenvolvimento humano e o processo 

ensino-aprendizagem, e de atuação profissional como psicoterapeuta, professora e 

psicopedagoga. Uma trajetória marcada pelo interesse na interface entre a educação 

e a saúde mental; educação que acontece em diferentes espaços de aprendizagem, 

formais e não formais; saúde mental compreendida como uma construção pessoal 

em direção a um certo bem-estar psíquico, o que ocorre por meio do 

autoconhecimento, da autoaceitação, do exercício do protagonismo sobre os rumos 

da própria vida nas relações consigo mesmo, com os outros e com o conhecimento. 

As inquietações filosóficas me acompanharam e continuam acompanhando 

durante todo esse percurso. Coerente com meu posicionamento paradigmático 

ancorado no pensamento complexo de Edgar Morin, considero essencial explicitar 

(em especial em ciências humanas) as concepções que estão na base das escolhas 

teóricas e metodológicas assumidas por um pesquisador. E a opção pela realização 

de um ensaio acadêmico condiz com as premissas das bases filosóficas que 

norteiam as minhas construções, tanto teóricas como práticas, ao longo de toda uma 

vida de pesquisadora, de profissional e de ser-no-mundo.  

Embora seja possível encontrar, em vários momentos do presente estudo, 

características metodológicas que diferem de um ensaio acadêmico clássico, como 

por exemplo na revisão de literatura ou na investigação sobre as origens dos jogos 

escolhidos para compor a análise, optou-se por manter o termo ‘ensaio’ como 

essência metodológica para ressaltar o caráter autoral, reflexivo, questionador e 

argumentativo das proposições apresentadas. 

Rodríguez (2012, p. 92) define ensaio como “uma composição textual 

argumentativa que permite enunciar elementos concretos e abstratos com suficiente 

conflito, a fim de facultar que o leitor acompanhe o processo de combinação e 

transformação de ideias, podendo complementá-las ou delas duvidar, por conta de 

seu estilo de exposição."  No presente ensaio, são lançadas várias ideias, 
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questionamentos e considerações que, espero, poderão provocar no leitor reflexões, 

experimentações, construções pessoais e profissionais em relação aos principais 

temas aqui abordados: o uso de jogos como recurso pedagógico e a estimulação do 

desenvolvimento socioemocional em sala de aula. 

Para Adorno (2003, p. 25), o ensaio “não almeja uma construção fechada, 

dedutiva ou indutiva”. A base de um ensaio é a interação recíproca entre os conceitos 

na experiência intelectual de reflexão e argumentação do ensaísta, conceitos que 

“não formam um continuum de operações, o pensamento não avança em um sentido 

único; em vez disso, os vários momentos se entrelaçam como num tapete. Da 

densidade dessa tessitura depende a fecundidade dos pensamentos” (ADORNO, 

2003, p. 30). Assim, mais do que provar algo, a pretensão do presente ensaio é 

justamente construir tessituras compostas por conhecimentos teóricos, vivências, 

inquietações e elucubrações, costurando neste tapete os vários fios advindos dos 

meus estudos nos campos da Filosofia, da Psicologia e da Educação com os frutos 

das minhas experiências profissionais e pessoais. 

A produção científica em ciências humanas, quando realizada sob forma de 

ensaio acadêmico, busca articular, de modo reflexivo, original, inédito, criativo, 

fundamentado e coerente, as contribuições advindas da bibliografia pré-existente e 

as proposições e argumentações do ensaísta, objetivando a ampliação de 

questionamentos geradores de conceitos e de saberes. A ‘razão corrente’ (ADORNO, 

2003), isto é, o conjunto de saberes já estruturados e organizados, serve como ponto 

de partida para novas camadas de entendimento, ou seja, o ensaio objetiva 

transcender ao que já foi dito, inaugurando novas possibilidades.  

Nessa modalidade de pesquisa teórica, não se pretende chegar à “Verdade” 

(se é que isso existe, em ciências humanas) ou a generalizações.  

No ensaio, o pensamento liberta-se da ideia tradicional de verdade, 
o pensamento ganha autonomia por ser algo inerente ao ensaísta (...) 
por permitir que a subjetividade do ensaísta ganhe força e 
importância na ação de compreender o objeto colocado em análise. 
(...) o ensaio permite que os sujeitos relacionados a ele desenvolvam 
sua autonomia intelectual e formem seu próprio conhecimento 
(MENEGHETTI, 2011, p. 330). 

 

A pretensão de um ensaio é, assim, estimular, cultivar, fomentar a produção 
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de saberes e conhecimentos por meio da proposição de novos arranjos, inquietações 

e rotas argumentativas. “A originalidade pode estar na argumentação, na escolha do 

objeto de análise, no recorte dado à análise, na abordagem epistemológica, na 

subversão da racionalidade dominante, relacionada ao tema” (MENEGHETTI, 2011, 

p. 324). 

O objetivo do presente ensaio é lançar pedrinhas de inquietudes, reflexões, 

ponderações e ideias, na esperança de que sejam capazes de provocar ondas de 

conhecimentos e de experimentações práticas em relação ao desenvolvimento de 

habilidades socioemocionais no espaço escolar, com foco no potencial de jogos de 

regras para mediar esse desenvolvimento e no papel do professor na construção das 

novas gerações que habitarão nosso planeta. 

 

 1.1 Reflexões sobre o contexto de produção deste ensaio 
 

As instituições escolares do mundo inteiro sofreram uma ruptura inesperada, 

abrupta e inimaginável logo no começo do ano 2020, com a pandemia provocada 

pelo então chamado ‘novo coronavírus’ e sua imensa capacidade de espalhamento, 

de contaminação, de poder destrutivo. O isolamento social, o uso de máscaras e a 

higiene constante das mãos eram as principais ferramentas para tentar conter o 

crescimento exponencial do número de infectados e de óbitos pela Covid-19, doença 

causada por esse vírus. 

Muitos estudiosos vêm refletindo sobre as implicações, nos rumos da 

educação do século XXI, da adoção do ensino remoto durante a pandemia 

(principalmente por meio de tecnologias digitais) e da perspectiva de o ensino híbrido 

ter vindo para ficar, após a pandemia. Uma das hipóteses bastante discutida foi a 

pandemia ter funcionado como um ‘catalisador’, um elemento que acelerou 

processos que já vinham acontecendo no cenário educacional desde o final do século 

passado, mas ainda a passos lentos.    

Desde a segunda metade do século XX, a sociedade vem sofrendo 

transformações profundas e velozes. O aprimoramento dos meios de comunicação 

e de transporte, segundo Morin (2000), encurtou o planeta, colocando a diversidade 

cultural em estreito contato. A partir desse novo grau de aproximação, a humanidade 
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se viu diante da necessidade de conviver com formas diversas de apreender e 

compreender a realidade. Interagir com a diversidade, com respeito e ética, exige 

não só capacidades cognitivas como também (e, talvez, principalmente) habilidades 

socioemocionais como empatia, resiliência, flexibilidade, respeito mútuo, humildade, 

interesse pelo novo, dentre outras. 

Iniciando o século XXI, a escola permaneceu ainda bastante calcada no 

modelo pós-iluminista, em que os estoques cognitivos e a transmissão de conteúdos 

eram (ou ainda são?) prioridades. Para Morin & Le Moigne (2000), essa configuração 

da educação formal sustenta-se em pilares que marcaram as concepções de ciência 

e de conhecimento válidas na Modernidade: a separabilidade; a neutralidade dos 

conhecimentos científicos; o universo ordenado e imutável; a supremacia da razão. 

A escola moderna nasceu organizando-se em disciplinas isoladas com a função de 

transmitir, às próximas gerações, o conhecimento consagrado como ‘a Verdade’, 

produzido por essa ‘ciência única e inquestionável’ da Modernidade, garantindo a sua 

manutenção.  

O acesso cada vez mais democrático às mídias digitais vem alterando 

substancialmente as relações do ser humano com o conhecimento. Com milhares de 

informações (tanto convergentes quanto divergentes) sendo produzidas e 

disponibilizadas a cada instante pela internet, cabe refletir sobre o papel da escola 

para as nossas crianças e jovens. A escola não é mais o principal canal pelo qual as 

novas gerações entram em contato com o arcabouço de saberes acumulados ao 

longo da história. A cada segundo, milhares de conhecimentos são postados nos 

meios digitais, possibilitando a todos acessar rapidamente dados, fatos, teorias, 

tecnologias inovadoras e muitas vezes revolucionárias que passam a fazer parte do 

dia a dia de todos nós. Nesse contexto, não se sustenta mais a noção de escola 

como espaço que apenas transmite conhecimentos e do professor como aquele que 

os entrega ao aluno. É necessário e essencial que os profissionais da educação 

assumam seu papel nessa conjuntura, comprometendo-se (sem isentar a família) 

com a formação integral dos estudantes e com o desenvolvimento de habilidades 

não só cognitivas como também socioemocionais.  

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular), promulgada em dezembro de 

2017, explicita diretrizes para que as instituições escolares se ocupem da formação 
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integral das crianças e jovens. Sua parte introdutória apresenta uma concepção de 

ensino que responde a essas demandas do século XXI e harmoniza com as bases 

filosóficas da Pós-Modernidade. Em especial nas 10 Competências Gerais, que 

devem permear todos os componentes curriculares em todos os segmentos da 

Educação Básica, está presente de maneira clara o compromisso da escola frente 

ao desenvolvimento socioemocional dos estudantes. 

 

1.2 Os rumos da escola no século XXI 
 

Cabe destacar duas publicações, realizadas na passagem dos séculos, que 

representam bem as preocupações, desde aquela época, com os rumos que a 

educação deveria tomar para atender as necessidades impostas pelas 

transformações cada vez mais velozes e profundas na sociedade humana.  

No livro Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, o filósofo 

francês Edgar Morin (2000) preconiza o enfrentamento de problemas complexos e 

planetários (vinte anos antes da pandemia que assolou o mundo). O autor reflete 

sobre os perigos, para a raça humana, do desenvolvimento de uma “ciência sem 

consciência” (MORIN & LE MOIGNE, 2000) e ressalta a necessidade de a escola 

preparar as novas gerações para o convívio com a diversidade (de pessoas, de 

saberes) e com as incertezas inerentes à vida. 

Marcando também a virada do milênio, o relatório Delors (1999), elaborado 

por um grupo seleto de estudiosos de várias nacionalidades, colocou como pilares 

da educação para o século XXI: ‘aprender a conhecer’, ou seja, incorporar 

instrumentos e conteúdos que permitam ampliar a compreensão sobre o mundo; 

‘aprender a fazer’, que se refere às possibilidades de utilizar esses conhecimentos 

para atuar no entorno, na realidade social e natural do indivíduo; ‘aprender a 

conviver’, salientando-se assim a importância da cooperação, do trabalho em equipe 

e, por fim, ‘aprender a ser’, que integra os pilares anteriores em torno da formação 

humana do aluno.  

O século XXI foi aberto, portanto, com preocupações e reflexões que 

explicitavam a perspectiva de uma escola comprometida com a formação integral do 

ser humano. Mas como realizar essa transformação? Em artigo publicado há pouco 
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mais de uma década (ABED, 2010), trago reflexões sobre alguns aspectos que 

considero essenciais:  

• A necessidade de uma mudança paradigmática, de postura e de entranhas, 

que traduza as essências que estão na base da construção dessa nova 

proposta de escola. Nesse sentido, o pensamento complexo proposto por 

Edgar Morin, que integra subjetividade e objetividade, compreensão e 

explicação, pode colaborar de maneira bastante significativa; 

• A ampliação da função da escola para além dos conhecimentos 

historicamente construídos, o que hoje vemos contemplado nas diretrizes da 

BNCC, especialmente quando analisamos as 10 Competências Gerais que 

estão expressas na introdução do documento; 

• O entendimento do professor como mediador do processo ensino-

aprendizagem e do aluno como protagonista da sua aprendizagem;  

• A intencionalidade da educação formal na promoção do desenvolvimento 

global dos estudantes (o que inclui o desenvolvimento socioemocional);  

• A utilização das artes e do lúdico como ferramentas pedagógicas. 

Já se passaram duas décadas do terceiro milênio, mas a escola ainda 

engatinha na concretização dos desenhos propostos para a educação. Para construir 

os ‘sete saberes’ citados por Morin (2000), e desenvolver as ‘habilidades do século 

XXI’ indicadas pelo Relatório Delors (1999), as instituições de ensino precisariam se 

reestruturar, se reinventar, ultrapassando os paradigmas que as desenharam como 

espaço para a transmissão de conhecimentos consagrados como ‘verdades’ pelo seu 

meio cultural. A compreensão do conhecimento ensinado na escola como algo 

complexo, multifacetado e transdisciplinar ainda está longe do dia a dia da escola. 

Ainda são bastante atuais as reflexões de Kincheloe (1997, p. 13-21) sobre a escola 

como instituição comprometida com a perpetuação de ‘verdades científicas’: 

Esta visão moderna do conhecimento, esta epistemologia da verdade 
única afetou todos os aspectos da vida ocidental, todas as 
instituições. [...] As escolas da era pós-iluminista enfatizaram não a 
produção do conhecimento, mas a aprendizagem daquilo que já 
havia sido definido como conhecimento. [...] em nome da 
neutralidade, uma visão particular do propósito educacional, que 
afirma que as escolas existem para transmitir cultura sem 
comentários.  
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1.3 Desenvolvimento socioemocional na escola 
 

No meio acadêmico, estudos e pesquisas sobre as habilidades 

socioemocionais na escola vêm se intensificando. O estudo longitudinal, iniciado na 

década de 1960 pelo economista James Heckman e sua equipe, foi pioneiro em 

demonstrar a importância de se investir no desenvolvimento socioemocional na 

primeira infância: aqueles que haviam sido atendidos no projeto ‘Perry’, que oferecia 

um trabalho pedagógico diferenciado para crianças de 3 a 5 anos, apresentaram 

menores taxas de abandono escolar, desemprego, envolvimento em crimes e 

gravidez na adolescência (ABED, 2014).  

Nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI, vários 

estudiosos vêm pesquisando as relações entre as condições socioafetivas vividas 

durante a infância/adolescência, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais 

no ambiente familiar, social e escolar e a prevenção de problemas na vida futura, 

principalmente nas populações em situação de vulnerabilidade e risco social. Alguns 

desses estudos foram relatados pelo jornalista Paul Tough em seu livro Uma Questão 

de Caráter, que reúne informações coletadas por meio de entrevistas com médicos, 

assistentes sociais, educadores, estudantes e pesquisadores de diferentes áreas 

(TOUGH, 2014). O livro traz relatos verídicos que evidenciam relações entre as 

condições vividas na infância/adolescência e a vida adulta, tanto do ponto de vista 

pessoal como educacional, profissional e de saúde. Entrelaçando a apresentação de 

pesquisas científicas e a narrativa de casos reais, o jornalista vai consolidando, com 

argumentos sólidos, a ideia que está a defender: mais importante do que a 

inteligência e a obtenção de ‘notas altas’, uma educação de sucesso e para o 

sucesso futuro deve contemplar qualidades como determinação, curiosidade e 

persistências, que podem e devem ser ensinadas no meio educacional.  

Em 2013, sensível à necessidade de inserir objetivos relacionados ao 

desenvolvimento socioemocional nas diretrizes para a Educação Básica, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), 

encomendou para a UNESCO um estudo sobre o tema, que foi apresentado por mim 

ao CNE em maio de 2014 e aprovado como texto-base para a elaboração de 

pareceres e resoluções normativas para as políticas públicas brasileiras (ABED, 

2014).  
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Nesse estudo, discuti a necessidade de um olhar cuidadoso para os 

paradigmas por trás das práticas que ocorrem na escola. Defendi, com base 

principalmente nas contribuições do filósofo Edgar Morin, que as noções de 

complexidade, pensamento em rede, inter-relações e interdependência entre 

diferentes aspectos e dimensões presentes no mundo, próprias do paradigma da 

Pós-modernidade, oferecem sustentação filosófica para a reconfiguração do espaço 

escolar em direção ao desenvolvimento global dos estudantes, o que inclui, como 

intencionalidade, o foco no desenvolvimento socioemocional. Nesse sentido, para 

que a escola se transforme, defendo que é preciso investir na mudança 

paradigmática do meio sociocultural, especialmente dos principais atores 

responsáveis pelas ações concretas que nela ocorrem: os professores. 

Sob a coordenação do MEC, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular, 

2017) foi elaborada de maneira democrática e colaborativa, contando com a 

participação de centenas de especialistas e amplo processo de consulta pública. A 

partir das referências acordadas na BNCC, devem ser alinhadas políticas e ações, 

nos âmbitos federal, estadual e municipal, em relação à formação e capacitação dos 

professores e apoio aos sistemas de educação para a adequação de seus currículos 

escolares no que diz respeito aos conteúdos educacionais e processos de avaliação. 

A BNCC é apresentada como:  

[...] um documento de caráter normativo que define o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os 
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 
Educação Básica [...] e indica os conhecimentos e competências que 
se espera que todos os estudantes desenvolvam [...] direcionam a 
educação brasileira para a formação humana integral e para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva 
(BNCC, 2017, p. 7, grifos no original). 

 

A parte introdutória da BNCC procura explicitar as concepções por trás da 

proposta de educação que está sendo assumida no Brasil: como o processo de 

ensino e de aprendizagem é concebido, que noções de Homem, de desenvolvimento 

humano, de conhecimento e de realidade sustentam as propostas pedagógicas. 

Apreende-se de sua leitura uma visão integradora de ser humano, tanto do ponto de 

vista cognitivo como socioemocional e ético.  O aluno é colocado na centralidade do 

seu próprio processo, entendido como um sujeito ativo na construção do 
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conhecimento, um protagonista que, ao interagir com o conhecimento, com os 

professores, com os colegas, com o mundo circundante e consigo mesmo, constrói 

tanto os saberes do seu meio sociocultural quanto o seu próprio ‘ser-no-mundo’. E o 

futuro da humanidade.   

São explicitadas 10 Competências Gerais que:  

[...] se inter-relacionam e perpassam todos os componentes 
curriculares ao longo da Educação Básica, sobrepondo-se e 
interligando-se na construção de conhecimentos e habilidades e na 
formação de atitudes e valores, nos termos da LDB6 (BNCC, 2017, p. 
18).  

 

Analisando essas Competências Gerais que, segundo a BNCC, devem estar 

presentes, enquanto intencionalidade, na prática pedagógica em geral, observa-se a 

preocupação com o desenvolvimento global dos estudantes, contemplando 

explicitamente várias habilidades socioemocionais integradas à construção do 

conhecimento. A atribuição de sentidos pessoais para a aprendizagem e o 

compromisso democrático e ético com a construção da realidade social ao longo da 

escolaridade estão presentes em todas as competências gerais. Algumas delas 

focam de maneira mais específica o desenvolvimento socioemocional: a 

Competência 8, por exemplo, ressalta a necessidade de fortalecer o 

autoconhecimento e a capacidade de lidar com as emoções (tanto as próprias como 

as dos outros); a Competência 9 versa sobre as relações interpessoais e o trabalho 

em equipe; a Competência 10 reforça o compromisso com ações voltadas para a 

construção de uma sociedade justa, ética, solidária, democrática. 

 

1.4 O jogo e a mobilização do desenvolvimento socioemocional na 
escola 

 

O estudo-base para a elaboração das políticas públicas sobre habilidades 

socioemocionais (ABED, 2014) abrangeu não somente os subsídios filosóficos e 

teóricos como também indicou alguns caminhos para concretizar, no dia a dia da 

escola, a inserção, com intencionalidade, do desenvolvimento socioemocional na 

 
6 A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (9394/96), é a legislação que regulamenta 
o sistema educacional (público ou privado) do Brasil, da Educação Básica ao Ensino Superior. 
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prática pedagógica. Salientou-se a necessidade de investir na formação do 

professor, pois é ele o grande ‘maestro’ das cenas pedagógicas que compõem o dia 

a dia da escola. Na formação inicial e continuada, é preciso construir espaços para 

que o educador traga à consciência os paradigmas subjacentes às diferentes teorias 

e práticas pedagógicas, para que possa fazer suas escolhas de maneira responsável 

e consistente. É preciso aprofundar seus conhecimentos teóricos sobre o 

desenvolvimento humano e os processos de ensino e de aprendizagem, bem como 

do seu papel como mediador das relações entre o aluno e o conhecimento. E é 

essencial instrumentalizá-lo com ferramentas e estratégias que possam colaborar 

para promover novos cenários de ensino-aprendizagem que lhe possibilitem 

trabalhar as habilidades socioemocionais, integrando o desenvolvimento humano à 

construção do conhecimento. 

Dentre essas ferramentas e estratégias, ressaltou-se o uso de jogos e de 

recursos metafóricos que, por sua natureza, favorecem a integração entre os 

aspectos cognitivos e socioemocionais na construção do conhecimento. 

Metáfora é uma figura de linguagem na qual as palavras são usadas para 

designar outras coisas que não são elas mesmas, por analogias ou semelhanças. 

Como aponta Ricoeur (1992), a linguagem metafórica tem o poder de integrar na 

comunicação, a um só tempo, o pensamento, a emoção e a imaginação 

(compreendida como a produção de imagens mentais). Na dissertação de mestrado, 

procedendo a uma pesquisa qualitativa na modalidade ‘estudo de caso’ (ABED, 

2002), pude observar que a utilização de recursos metafóricos (ou seja, em que a 

aproximação de diferentes campos semânticos é explorada) promove, entre outras 

vantagens, a integração entre os aspectos objetivos e subjetivos, entre cognição e 

emoção, na construção do conhecimento. 

O jogo pode ser considerado como um recurso metafórico. “Todo jogo 

verdadeiro é uma metáfora da vida” (ANTUNES, 2014, p. 11), pois os jogos simulam 

situações e condições presentes no cotidiano: objetivos a serem alcançados, 

problemas a serem resolvidos, decisões a serem tomadas, planos de ação e 

estratégias para buscar as metas desejadas, limitação de tempo e de espaço, 

competição e colaboração.  

Macedo (1995) destaca que, ao mesmo tempo em que jogar é uma atividade 
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envolvente na qual o jogador se engaja intensamente, o fato de ser apenas uma 

brincadeira possibilita a vivência de processos internos e externos (habilidades, 

conceitos, valores, raciocínios, sentimentos, comportamentos, atitudes) dentro de um 

‘contexto de folga’. Essa ‘seriedade lúdica’ (Macedo, 1995) é promotora do 

desenvolvimento global dos jogadores, pois aciona processos neurológicos, 

cognitivos, emocionais, sociais, psicomotores, éticos em um ambiente de simulação 

da vida. “Quando brinca, a criança toma certa distância da vida cotidiana, entra no 

mundo imaginário” (KISHIMOTO, 2011, p. 27). 

O jogo sempre esteve presente na história da humanidade, sendo 

compreendido e utilizado de maneiras distintas e com objetivos diversos em 

diferentes contextos socioculturais em diferentes tempos e espaços (SANTOS, 

2015). Jogar provoca inúmeras emoções, pois os participantes são obrigados a lidar 

com as alegrias da vitória e as dores da derrota; com a frustração de um plano não 

realizável em função da jogada do outro; a considerar as imposições de realidades 

que não são controláveis, como por exemplo o resultado do lançamento de dados; a 

respeitar os limites impostos pelas regras do jogo, entre outros fatores inerentes à 

experiência lúdica mediada por jogos. 

 

1.5 Uma proposta de classificação dos jogos de regras 
 

No trabalho monográfico realizado para a conclusão do curso de Pós-

graduação em Psicopedagogia (ABED,1996), analisando sequências de sessões de 

seis clientes entre 8 e 12 anos, propus uma classificação dos jogos de regras em 

função do seu uso terapêutico durante o atendimento psicopedagógico a estudantes 

com dificuldades de aprendizagem. Essa classificação não pretendeu esgotar a 

análise, mas trazer à tona o fato de os diferentes tipos de jogos carregarem em si 

características que podem ser facilitadoras para fazer emergir conteúdos ou aspectos 

diversos do psiquismo, em seus níveis cognitivo, afetivo e social.  

Ancorada nas contribuições teóricas de Piaget (1975), Winnicott (1975), 

Macedo (1992, 1995) e Fernández (1990), parti do pressuposto de que a estrutura 

da regra do jogo configura o campo relacional que se instala nas relações 

interpessoais dos jogadores, justificando-se assim a necessidade de compreender 

melhor essa estrutura para que o(a) psicopedagogo(a) clínico(a) pudesse usar os 
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jogos com maior intencionalidade. 

A classificação proposta (ABED, 1996) compreendeu 5 tipos de jogos: 

1. Jogos de Controle. São aqueles que requerem precisão de movimento, um 

controle muscular refinado. Alguns exemplos: Pega-varetas, Torre de Palhaços, 

Futebol de Botão.  

2. Jogos de Rapidez de Reflexos. Nessa categoria, o que é solicitado ao jogador 

é a rapidez com que a resposta correta deve ser dada, como acontece, por 

exemplo, nos jogos Tapa Certo, Lince, Diga Logo, Tapão. 

3. Jogos de Ataque e Defesa. São jogos que se caracterizam por uma dinâmica 

em que atacar o oponente e dele se defender é vital para alcançar a vitória. São 

jogos que envolvem uma ‘morte simbólica’: comer peças um do outro, destruir o 

‘inimigo’. São exemplos: Damas, Ludo, Batalha Naval.  

4. Jogos de Expressão. São aqueles que solicitam aos jogadores que passem 

mensagens através de desenho, mímica ou outra linguagem. Exemplos: Mímica, 

Imagem & Ação, Jogo do Gugu.  

5. Jogos de Sorte e Azar. Existem vários jogos em que o grande determinante 

para a vitória ou a derrota é estar com sorte ou estar com azar, como por exemplo 

Roleta, jogos com lançamento de dados, como Escadas e Serpentes, muitos 

jogos que usam baralho comum, como a série de jogos Batalha, ou ainda outros 

tipos de cartas, como o Uno.  

Cabe ressaltar que neste modelo, os jogos podem ser classificados 

simultaneamente em mais de uma categoria. Por exemplo: o jogo de Futebol de 

Botão, por suas características, é um Jogo de Controle e também um Jogo de Ataque 

e Defesa.  

Para além das cinco categorias elencadas em 1996, estou propondo o 

acréscimo de mais uma: 

6. Jogos lógicos. São jogos que dependem quase que exclusivamente da 

capacidade de analisar a situação e elaborar planos de ação baseados na 

linguagem e no raciocínio lógico, como por exemplo Palavras Cruzadas, Sudoku, 

e outros quebra-cabeças, e jogos de oponentes como o Lig 4, Quarto! ou 

Mancala. 
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Durante cerca de 20 anos de experiência clínica, em psicoterapia e em 

atendimento psicopedagógico, essa classificação de jogos mostrou-se bastante útil 

e eficiente para orientar procedimentos terapêuticos utilizando jogos de regras. A 

grande questão que me coloco agora é: será que seria útil também para o professor 

do Ensino Fundamental? 

Diante de todo o exposto, as perguntas que norteiam a elaboração do 

presente ensaio são: O que o educador precisa conhecer e refletir sobre habilidades 

socioemocionais para subsidiar suas intervenções para a promoção do 

desenvolvimento integral dos seus alunos? Essa proposta classificatória para os 

jogos de regras pode servir como recurso norteador para que o professor escolha de 

maneira intencional e planejada, que recursos utilizar para mobilizar as habilidades 

socioemocionais dos estudantes? A proposição intencional de um certo tipo de jogo 

pode ser uma estratégia para o professor mediar situações (relacionadas ao clima 

emocional da turma e às interações entre os alunos) que ocorrem no dia a dia da 

sala de aula? Poderá colaborar no desenvolvimento de práticas pedagógicas 

voltadas à construção do conhecimento integrada ao desenvolvimento global dos 

estudantes, atendendo às orientações da BNCC quanto às competências gerais que 

cabe à escola promover?  

Na busca de possíveis respostas a essas perguntas, o presente estudo 

estrutura-se em duas partes. A primeira (capítulo 2) apresenta uma revisão 

bibliográfica em que se buscou mapear pesquisas recentes, publicadas sob forma de 

artigo científico, sobre o uso de jogos como recurso para o desenvolvimento 

socioemocional no Ensino Fundamental. A segunda parte consiste no ensaio 

propriamente dito, abordando primeiramente o campo das habilidades 

socioemocionais (capítulo 3): os conceitos de emoção, sentimento, competência e 

habilidade socioemocionais; um breve histórico sobre a aprendizagem 

socioemocional nas escolas e dos modelos de taxonomia mais utilizados; a 

apresentação e discussão do modelo escolhido como base para este ensaio. Por fim, 

chega-se ao cerne deste estudo (capítulo 4), lançando-se um olhar socioemocional 

para a classificação proposta por esta pesquisadora para os jogos de regras, com 

reflexões e análises de alguns exemplos de jogos em cada uma das categorias. 

Espera-se, com este estudo, contribuir com o aprimoramento contínuo da 
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educação do terceiro milênio, oferecendo aos professores parâmetros que possam 

alimentar a sua prática com um olhar mais apurado para os alunos em sua 

integralidade e com a ampliação das ferramentas de que dispõem para cumprir seu 

papel enquanto educadores, responsáveis pela formação nas próximas gerações.  

 

1.6 Síntese do projeto de pesquisa 
 

Título: Ensaio sobre a utilização de jogos de regras como recurso mobilizador do 

desenvolvimento socioemocional no ensino fundamental 

 

Problemas práticos 

• Que reflexões e cuidados são essenciais nas proposições de ações 

pedagógicas para a mobilização do desenvolvimento socioemocional na 

escola? 

• O reconhecimento dos diferentes tipos de campo relacional configurados 

pelas regras do jogo pode ser um instrumental para o(a) professor(a) promover 

intencionalmente as habilidades socioemocionais nos estudantes?  

• Uma classificação elaborada para o uso terapêutico de jogos de regras (em 

Psicopedagogia) é aplicável para orientar a intencionalidade do(a) 

professor(a) na promoção intencional do desenvolvimento de habilidades 

socioemocionais na escola? 

Problemas teóricos 

• Apresentar, explorar e questionar conceitos relacionados às habilidades 

socioemocionais, refletindo sobre o seu desenvolvimento no âmbito da 

educação escolar.  

• Analisar a classificação proposta para os jogos de regras em relação ao seu 

potencial para a mobilização e promoção do desenvolvimento socioemocional 

nos estudantes.  

Justificativas 

• Transformações na sociedade colocam a escola em um lugar privilegiado para 
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a promoção do desenvolvimento integral dos estudantes. 

• As Competências Gerais explicitadas pela BNCC colocam o desenvolvimento 

socioemocional como parte integrante dos objetivos da escolarização. 

• O desenvolvimento socioemocional na infância e adolescência previne 

problemas como criminalidade e envolvimento drogas na vida adulta, entre 

outros benefícios (James Heckman). 

• É necessário instrumentalizar o professor para atuar intencionalmente nesta 

nova função, que vai além do compromisso com os conteúdos programáticos 

ensinados. 

• A utilização de jogos pode ser uma alternativa, por isso é necessário avançar 

na compreensão do potencial dos jogos no desenvolvimento humano, na 

aprendizagem, na mobilização das habilidades socioemocionais. 

Hipóteses 

• A escola é um local privilegiado para estimular o desenvolvimento global dos 

estudantes, integrando a mobilização de habilidades e a construção dos 

objetos do conhecimento dos componentes curriculares. 

• O professor pode exercer um papel mediador importante para a mobilização 

do desenvolvimento socioemocional. 

• Diferentes tipos de jogos de regras configuram espaços relacionais com certas 

características específicas que potencializam a mobilização do 

desenvolvimento de habilidades socioemocionais nos estudantes. 

• A classificação proposta para o uso terapêutico dos jogos de regras pode ser 

um norteador para o professor utilizar intencionalmente os jogos em sala de 

aula. 

Objetivo geral da pesquisa 

Elaborar um ensaio teórico que ofereça subsídios para refletir sobre a utilização 

intencional, pelos professores no contexto da educação formal, de diferentes 

estruturas de jogos de regras com o objetivo de desenvolver habilidades 

socioemocionais. 
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Objetivos específicos  

• Realizar um levantamento de pesquisas recentes sobre os três eixos deste 

estudo: habilidades socioemocionais – jogos de regras – escola; 

• Refletir sobre o que são habilidades socioemocionais e como podem ser 

intencionalmente mobilizadas no ambiente escolar; 

• Explorar as diferentes estruturas de jogos de regras, aprimorando a 

compreensão dos campos relacionais que essas diferenças configuram; 

• Subsidiar os educadores na escolha de recursos lúdicos com maior clareza e 

intencionalidade; 

• Oferecer referenciais de como a escola pode utilizar jogos para contemplar os 

aspectos socioemocionais expressos nas “Competências Gerais” da BNCC 

(Base Nacional Comum Curricular).
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2. Revisão Bibliográfica 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados da revisão bibliográfica, de 

caráter qualitativo e narrativo, realizada sobre o tema deste estudo, que buscou situar 

as pesquisas sobre a utilização intencional, no Ensino Fundamental, de jogos de 

regras (jogos físicos) com o objetivo específico de promover o desenvolvimento das 

habilidades socioemocionais dos estudantes.  

 

2.1 Método 
 

Na revisão de literatura, optou-se por trabalhar apenas com artigos 

científicos. Segundo Fabbri & Latour (1995), esse é um gênero textual que centraliza 

a difusão do conhecimento científico, sendo o seu alcance mais amplo e rápido do 

que dissertações, teses e livros. 

A consulta a vários bancos de dados utilizando somente as palavras centrais 

do escopo da pesquisa (jogo, habilidades socioemocionais ou competências 

socioemocionais, escola), realizada em 2018 e repetida em 2019, 2020 e início de 

2021 (para a finalização da versão apresentada na qualificação), sugeriu que este 

recorte específico não vem sendo pesquisado, já que não foi identificado nenhum 

artigo. Ampliando-se a busca para ‘jogo, habilidades, ludicidade, educação’, foi 

constatado que a grande maioria dos artigos se refere a estudos relacionados à 

Educação Infantil, Educação Física e ao jogo como recurso didático para o ensino de 

conteúdos programáticos de Matemática e outros componentes curriculares, além do 

uso na Educação em Saúde (especialmente na Enfermagem). Restringiu-se a busca 

para a utilização de jogos no Ensino Fundamental com finalidade outra que não a 

estritamente acadêmica (conteúdos programáticos de diferentes áreas do 

conhecimento). 

A busca por artigos foi realizada nas seguintes bases de dados: Scielo, Eric, 

Periódicos CAPES, Fapesp, Worldcat, SIBI, BVSalud. As bases de dados voltadas a 

publicações na área de saúde (Cochrane, Lilacs, Bireme, Embase e Chinahl) também 

foram consultadas, entretanto não foram encontradas publicações próximas ao tema 
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desta pesquisa. Optou-se por buscar textos em português, inglês e espanhol, 

publicados entre 2009 e 2020, com artigos disponíveis em sua versão completa. 

Em todos os bancos de dados, foram utilizadas inicialmente apenas as 

palavras-chave do foco da pesquisa: ‘jogo AND habilidades socioemocionais (ou 

competências socioemocionais) AND escola’ (e o correlato em inglês, ‘game AND 

soft skills AND school’). Nenhum artigo foi encontrado. Outros termos foram 

sistematicamente utilizados (sempre com os correlatos em inglês): ‘jogo AND 

habilidades AND escola’, ‘jogo AND habilidades’, ‘jogo educativo’, ‘jogo em 

educação’, ‘ludicidade AND escola’, ‘lúdico AND escola’. A leitura dos títulos (e, em 

caso de dúvida quanto à pertinência, dos resumos) indicou a necessidade de excluir 

textos relacionados à saúde (NOT saúde), à Matemática (NOT Matemática) e à 

Educação Infantil (NOT infantil), por não serem temas relacionados ao cerne deste 

ensaio.  

Os resumos de todos os artigos que estavam disponíveis em sua versão 

completa foram lidos, sendo excluídos aqueles que tratavam do uso do jogo como 

apoio para a construção de algum objeto do conhecimento, fosse escolar ou na área 

da saúde (há vários exemplos de utilização na enfermagem); os que versavam, de 

maneira mais específica, sobre trabalhos realizados com crianças pequenas ou 

idosos, já que o ensaio pretende se debruçar no Ensino Fundamental; os 

relacionados diretamente com o ensino da Educação Física e de esportes; pesquisas 

sobre jogos digitais, tecnologia e mídias sociais; outros que não se enquadravam no 

cerne deste estudo. Um artigo sobre Educação Infantil e um sobre Educação 

Matemática foram mantidos, por trazerem reflexões pertinentes ao recorte proposto, 

ou seja, a utilização do jogo para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais.  

Foram lidos, na íntegra, 37 textos selecionados, buscando-se construir, a 

partir da leitura, categorias que pudessem organizar os principais assuntos tratados 

e delinear o caminho da análise da presente revisão. Esse processo resultou em uma 

seleção de 24 artigos (incluindo um de minha autoria, publicado em 2010), que 

versam sobre: o uso de jogos em diferentes tempos e espaços (4); reflexões sobre o 

potencial do jogo na promoção do desenvolvimento humano (3) e das interações 

sociais (5); considerações filosóficas (2) e sociológicas (2) acerca do jogar/brincar; 

intervenções lúdicas na escola (3) e as visões de professores (3) e de alunos (2) 

sobre o uso do jogo no espaço escolar. A análise dos artigos foi realizada dentro das 
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seguintes categorias:  

1. Histórico: o jogo, o tempo e o espaço 

2. O jogo e o desenvolvimento humano 

3. Jogos, interações e comunicação 

4. Considerações filosóficas sobre o jogo 

5. Considerações sociológicas sobre o jogo 

6. Intervenções no espaço escolar utilizando jogos 

7. Visão de professores e alunos em relação o uso de jogos 

 

2.2 Apresentação e discussão dos resultados 
 

Iniciando a apresentação dos resultados, em cada categoria há uma tabela 

contendo os títulos, autores, ano de publicação (do mais antigo para o mais recente) 

e foco de cada artigo, seguida de análises e reflexões que procuram relacionar o 

conteúdo das pesquisas ao tema do presente ensaio: o uso intencional de jogos para 

a promoção do desenvolvimento de habilidades socioemocionais no Ensino 

Fundamental. 

 

2.2.1 Histórico: o jogo, o tempo e o espaço  

 

Título Autor(es) Ano Foco 

Jogos, brinquedos e 
brincadeiras do Brasil 

Tizuko Kishimoto 

2014 

Variantes ambientais, 
sociais e culturais nas 
brincadeiras versus 
atributos comuns.  

Memórias do lado divertido 
da escola primária 
portuguesa 

M. Manuela 
Rodrigues 2015 

O brincar percebido como 
contexto de aprendizagem 
apenas na ‘hora do 
recreio’, no início do 
século XX 

Crianças e games na 
escola: entre paisagens e 
práticas Monica Fantin 2015 

Jogos físicos e digitais – 
aproximações e 
diferenciações na 
atualidade 

O jogo e a "Escola Nova" 
no contexto da sala de 
aula: Maceió, 1927-1931 

Rogério Grillo 
Elaine Prodócimo 
Edivaldo Góis Jr. 2016 

O jogo no movimento da 
‘Escola Nova’, no início do 
século XX. 

Quadro 1: Histórico: o jogo, o tempo e o espaço 
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A obra de Tizuko Kishimoto, pesquisadora da Universidade de São Paulo, 

traz contribuições valiosas para percorrer os diferentes sentidos atribuídos ao 

brincar/jogar em diversos momentos históricos, variados contextos socioculturais e 

visões distintas de autores que se dedicaram ao tema (KISHIMOTO, 1994; 2010). No 

artigo selecionado para análise (KISHIMOTO, 2014), a autora discute as 

especificidades do brincar: o que é variável em relação ao tempo e espaço geográfico 

e sociocultural dos brincantes e o que se mantém como característica do lúdico.  

Embora os conteúdos das brincadeiras e jogos tenham grandes variações 

decorrentes do meio físico, das tradições e da cultura em que as crianças, jovens e 

adultos estão inseridos, segundo a autora há cinco atributos constantes que servem 

como critérios para diferenciar uma atividade lúdica: 1) a simulação de realidades, 

uma “reprodução representativa” (KISHIMOTO, 2014, p.83) que insere o brincante 

no imaginário e possibilita a ele pensar sobre aspectos aplicáveis a situações do dia 

a dia; 2) o processo de tomada de decisões, desde a opção por entrar na 

brincadeira/jogo às ações em si no seu transcorrer; 3) as regras externas que são 

impostas àquele que participa da brincadeira/jogo, que podem (ou não) ser 

construídas ou negociadas ao longo da experiência; 4) a “frivolidade” (p. 84) com 

que se joga/brinca, ou seja, a ausência ou minimização de consequência das ações 

na ‘vida real’; 5) a incerteza, pois as ações lúdicas dependem das decisões dos 

brincantes, tornando difícil a previsão do fluxo dos acontecimentos. O referido artigo 

segue analisando diversas manifestações culturais reveladas pelos jogos e 

brincadeiras em diferentes culturas, bem como o papel do lúdico (incluindo-se os 

jogos competitivos, os esportes) em relação à ética da diversidade, do respeito 

mútuo, da aproximação entre os povos: “Divulgar variantes evita práticas de 

dominação. Conhecer as diferentes formas de brincar e especificar as regras de uso 

para cada cultura é respeitar o outro, a cultura original” (KISHIMOTO, 2014, p. 95). 

A utilização do jogo no processo de ensino e de aprendizagem não é algo 

novo, remonta à antiguidade (KISHIMOTO, 1994; 2010). Mesmo no Brasil, observa-

se que a chamada ‘Escola Nova’, nas décadas de 1920/1930, já recomendava o 

‘ensino lúdico centrado na criança’, como aponta a pesquisa realizada por Grillo, 

Prodócimo & Góis Jr (2016). A partir da análise documental de periódicos da época, 

os autores propõem que o jogo era concebido, nessa perspectiva pedagógica, como 

tendo basicamente três funções: a) uma “ação livre voltada para a formação integral” 

(p. 346); b) um recurso didático, ou seja, um meio para ensinar conteúdos 
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curriculares; c) uma ferramenta para ‘treinar’ habilidades físicas e intelectuais. 

Os teóricos da época salientavam o fato de o jogo ser “algo peculiar da 

cultura infantil” (GRILLO et al, p. 348), ressaltando seu potencial pedagógico por ser 

um recurso convidativo, que desperta o interesse e a motivação da criança, 

promovendo espaços de interação entre os sujeitos que participam da cena 

pedagógica. Nos contextos vividos com jogos, a participação do aluno é ativa, livre, 

promovendo aprendizagens e treinando habilidades. A ênfase, segundo o estudo, 

recai mais no ensino dos conteúdos, mas termos como ‘alegria’, ‘evitar o fastio’, 

‘incutir valores morais’, ‘formação integral da criança’, ‘formação do caráter’; ‘estímulo 

à felicidade’ e ‘respeito mútuo’ sugerem uma visão de jogo como um elemento capaz 

de promover o que hoje está sendo chamado de ‘habilidades socioemocionais’. 

Ao jogar, a ‘criança torna-se senhor de si mesmo’, ou seja, tem 
autonomia intelectual para decidir e resolver problemas de jogo ou 
conflitos relacionais durante a realização dos seus jogos e/ou 
brincadeiras (GRILLO et al, 2016, p. 355). 
 

Na Escola Nova, defendia-se de maneira contundente a utilização do 

jogar/brincar tanto na modalidade ‘jogo livre’ como ‘jogo direcionado’. As relações 

entre as atividades lúdicas, o desenvolvimento da cognição e o aprimoramento do 

corpo também são amplamente tratadas nos documentos consultados por Grillo, 

Prodócimo & Góis Jr. (2016). O referido artigo termina com reflexões sobre o caráter 

‘inovador e moderno’ desses discursos na época, que já salientavam a necessidade 

da formação dos professores para concretizar os novos ideais no chão da escola. 

Não é possível deixar de refletir que hoje, cerca de um século depois, essas questões 

ainda sejam bastante relevantes. 

Analisando relatos de dois entrevistados idosos sobre suas memórias de 

atividades recreativas na escola no início do século XX, bem como um estudo 

realizado também por meio de entrevistas e um livro que contém uma coletânea de 

cerca de 70 testemunhos de vários profissionais portugueses, Rodrigues (2015) 

localiza a brincadeira e o jogo, na época, como atividades da hora do intervalo.   

Na escola o recreio é o local por excelência destinado aos jogos e às 
brincadeiras e o tempo a eles destinado é o intervalo das aulas [...] O 
tempo do jogo começa e acaba quando se dá um sinal [...] [os 
recreios] foram povoados, ao longo dos anos, por risos e 
gargalhadas, misturados com choros e desilusões, emoções próprias 
de quem experienciava esses espaços em jogos e brincadeiras 
(RODRIGUES, 2015, p. 223-224). 
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As escolas em Portugal, na época, não eram mistas, e as brincadeiras eram 

ou exclusivamente femininas (principalmente boneca, comidinha) ou exclusivamente 

masculinas (pião, carro, bola). Para as meninas, as brincadeiras tinham um sentido 

de prepará-las para as funções do lar e para os meninos, para ampliar força e 

destreza. “Os brinquedos das raparigas destinam-se a imitar condutas próximas, 

realistas, domésticas, enquanto os dos rapazes apela para actividades distantes, 

romanescas, inacessíveis ou até francamente irreais” (CALOIS, apud RODRIGUES, 

2015, p. 219). 

Em suas considerações finais, Rodrigues (2015) reflete que o jogo, no 

espaço escolar, poderia ser um importante elemento para romper a dicotomia ensino-

trabalho versus recreio-jogo, argumentando que a atividade lúdica é vital ao 

desenvolvimento da criança, os brinquedos e jogos são objetos da cultura e 

instrumentos de inserção social, pois pressupõem regras e normas comportamentais 

do meio sociocultural.  A brincadeira restrita à hora do recreio não é diferente das 

praticadas em outros espaços “onde fosse possível ser-se apenas criança” 

(RODRIGUES, 2015, p. 225). 

A partir dessas reflexões sobre as memórias que rementem à escola 

portuguesa do início do século XX, cabe pensar se a exclusão das atividades lúdicas 

do processo ensino-aprendizagem formal não acaba por afastar a criança de si 

mesma, de sua essência e de suas necessidades. O que, um século depois, continua 

sendo uma questão bastante atual. 

Na contemporaneidade, não somente os jogos e brincadeiras ‘analógicos’ 

poderiam ser vistos como recursos utilizáveis na prática pedagógica em sala de aula, 

mas também os digitais. Em seu artigo, Fantin (2014) aborda as características 

comuns entre ‘jogos’ e ‘games’7, bem como as suas especificidades, situando 

algumas ‘paisagens teóricas’ e possibilidades práticas nos cenários da mídia-

educação. 

Os jogos e brincadeiras são elementos da cultura, ou seja, fazem parte do 

contexto sociocultural em que ocorrem. Em um movimento contínuo de perpetuação 

 
7 Os termos são adotados pela autora, de forma explicita, para diferenciar o “físico” do “digital”: 
“neste texto, a especificidade dos jogos tradicionais será nomeada como jogos e a especificidade 
dos videogames, jogos eletrônicos, computacionais ou digitais será identificada com games” (p. 197) 



50 

 
 

 

e ruptura, entre o que permanece e o que se altera, as sociedades e os sujeitos 

históricos que as habitam vão se transformando. “[...] o brincar se constitui pela 

interação de diversos fatores presentes em determinados contextos históricos que 

são transformados pela própria ação dos indivíduos e por suas produções culturais 

e tecnológicas” (FANTIN, 2014, p. 197). 

Os chamados ‘nativos digitais’ de hoje em dia, nossas crianças e jovens, 

estão mergulhados em tecnologia digital desde sempre. “[...] hoje elas são crianças 

leitoras, telespectadoras, produtoras de conteúdos postados e compartilhados em 

rede, navegadoras do ciberespaço, internautas etc.” (FANTIN, 2014, p. 197). 

Games são, antes de mais nada, jogos. E como acontece com qualquer outro 

jogo, colocam quem o pratica em uma posição protagonista e ativa, promovem 

interações entre as pessoas e delas com a cultura, desenvolvem o pensamento 

científico (“sondagem, hipótese, nova sondagem, novo pensamento”, [FANTIN, 2014, 

p. 298]), a tomada de decisões, desenvolvem contextos em que se aprende a pensar 

estrategicamente, a ganhar e a perder, a se organizar e a se relacionar, a resolver 

problemas. 

A especificidade dos games é o ambiente, mediado pelas tecnologias 

digitais, que possibilita ampliar os limites espaço-temporais para além das relações 

face a face, criando novas formas de interação e sociabilidade, percepções e 

representações.  

Para pensar os games no ensino, a autora traz o conceito de “eduteinement” 

(FANTIN, 2014, p. 201), criado em 1970 por Bob Heyman para designar processos 

e produtos em que o entretenimento e a educação (formal e não formal) acontecem 

juntos. “[...] pressuposto de que experiências divertidas e prazerosas potencializam 

aprendizagens. Nesses casos, divertir-se é indissociável do conhecer...” (p. 201).  

Fantin (2014) tece considerações acerca de sete desafios da presença dos games 

na escola e suas possibilidades de mediação pedagógica: 

1. Retórica do jogo: superar os consensos, preconceitos e ideologias sobre os 

games e os jogos.  

2. Análise da prática: Analisar as ações e os sentidos das ações das crianças ao 

jogar, para buscar entender o que elas fazem e o que aprendem quando 

jogam. “Isso envolve uma realidade complexa que articula dimensões 
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objetivas e subjetivas” (p. 202). 

3. Questão metodológica: como observar e que ferramentas usar, como por 

exemplo técnicas de observação e registro, entrevistas e grupos focais. 

4. Aprendizagem dos e através dos jogos e games: questionamentos do tipo 

‘como jogam?’; ‘o que é necessário saber para jogar?’; ‘como evoluem no jogo’ 

possibilitam apreender aprendizagens advindas ao praticar jogos. 

5. Aprendizagens informais e espaços formais: situar a questão educativa dos 

jogos e games tanto em contextos formais, enquanto atividades organizadas 

para o aprender, como informais, em que as aprendizagens têm caráter 

fortuito, casual, não programado e não controlado. 

6. Participação e compromisso:  ao jogar, as crianças aprendem atuando e 

participando com os outros, em situações que envolvem o pertencimento, a 

implicação e o comprometimento em relação ao grupo.  

7. Frivolidade e ‘não-produtividade’ dos games: a atividade lúdica é frívola e 

gratuita e, ao mesmo tempo, benéfica para a criança. O jogo é um “lugar 

potencial de aprendizagem por permitir à criança fazer experiências com certa 

liberdade de ação, é a própria frivolidade que permite o quadro mais amplo de 

tais experiências” (FANTIN, 2014, p. 204). 

8. Possíveis efeitos de certos videogames: considerar e analisar os usos e os 

conteúdos dos videogames, em relação a dimensões éticas (valores) e 

estéticas (imagens). Por exemplo, no que se refere à violência. 

Em suas considerações finais, a autora do referido artigo reflete sobre a 

necessária problematização da concepção de escola e de atividades de ensino para 

que sejam superadas as dicotomias entre aprendizagens formais e informais no 

espaço escolar, com cuidados para não “correr o risco de ‘escolarizar o jogo’ ou 

‘aligeirar e banalizar o ensino’ ” (FANTIN, 2014, p. 205).  

Nos artigos selecionados, é possível apreender diversas formas de perceber 

e conceituar o brincar/jogar na escola, com aproximações e divergências em 

diferentes tempos históricos e contextos sociais. Entretanto, as atividades lúdicas, 

sejam associadas aos conteúdos programáticos das diferentes disciplinas ou não, 

seja em sala de aula ou no ‘recreio’, seja em formato físico ou digital, são sempre 

reconhecidas como um recurso promotor do desenvolvimento de várias habilidades 
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nos estudantes. 

 
2.2.2 O jogo e o desenvolvimento humano 

 

Título Autor(es) Ano Foco 

O jogo como recurso de 
aprendizagem 

Luciana Alves           
Maysa Bianchin 

2010 Reflexões sobre o valor 
do jogo como recurso 
facilitador de 
aprendizagem 
(abordagem piagetiana). 

Algumas aprendizagens 
construídas durante a 
brincadeira de pipa: o 
que está em jogo 

Maria de Fátima 
Melo 

2010 Análise de relações 
entre o brincar e a 
aprendizagem 
(abordagem sócio-
histórica). 

Características 
atribuídas a jogos 
educativos: uma 
interpretação Analítico-
Comportamental 

Mariana Panosso 
Silvia Souza 
Verônica Haydu 

2015 Revisão bibliográfica. 
Identificação de 
características atribuídas 
aos jogos (abordagem 
behaviorista). 

Quadro 2: O jogo e o desenvolvimento humano 

 

Os três artigos acima referidos apoiam-se em três perspectivas teóricas 

diferentes para discutir o valor do jogo na promoção do desenvolvimento humano: 

Alves & Bianchin (2010) estão ancoradas na epistemologia genética, Panoso, Souza 

e Haydu (2015), na abordagem comportamental e Melo (2010), na vertente socio-

histórica. 

Para Alves & Bianchin (2010), o jogo está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento social, afetivo, criativo, histórico, cultural, comunicacional, cognitivo. 

As crianças quando jogam são estimuladas a experimentar, inventar e descobrir 

maneiras de lidar com realidades em mudanças constantes e repletas de objetos que 

elas ainda não conhecem ou dominam. O contexto de jogo é gratificante e atraente, 

estimula o interesse, a motivação, o desenvolvimento psicomotor e habilidades como 

atenção, afetividade, concentração, dentre outras. Nas Considerações Finais, 

ressalta-se o importante papel do professor, pois cabe a ele “analisar e avaliar a 

potencialidade educativa dos diferentes jogos, permitindo assim um trabalho 

pedagógico mais envolvente” (ALVES; BIANCHIN, p. 286). 

Ancorada na perspectiva analítico-comportamental, a pesquisa bibliográfica 
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realizada por Panosso, Souza e Haydu (2015) indica que os jogos educativos 

“apresentam características de estratégias de ensino e motivadoras e podem 

contribuir para a programação de contingências de ensino eficazes e eficientes” (p. 

233).  

Os argumentos encontrados nos artigos analisados por Panosso, Souza e 

Haydu (2015) sugerem que seu caráter motivador se deve à oportunidade de 

estabelecer relações entre eventos, informando à criança as modificações que ela 

provocou no ambiente e reforçando naturalmente os comportamentos. Nas situações 

lúdicas, são oferecidas regras para a compreensão do jogo e dos problemas por ele 

colocados, possibilitando a ampliação das aprendizagens, ou seja, a aquisição de 

repertórios. A resolução dos desafios vividos durante os jogos tem efeito reforçador: 

O comportamento de resolver problemas, bem como a atenção, a 
observação e a discriminação dos estímulos relevantes para a 
resolução dos problemas são comportamentos operantes. [...] Assim, 
solucionar problemas envolve seguir instruções, emitir 
comportamentos que alteram os eventos do ambiente, discriminar os 
estímulos produzidos por essa modificação, alterar novamente o 
ambiente fazendo nova discriminação e assim por diante, até que se 
obtenha como resultado a solução do problema que é o reforço 
(PANOSSO, SOUZA E HAYDU, 2015, p. 238). 

 

Nas Considerações Finais, as autoras do referido artigo salientam a 

importância de o professor conhecer os princípios que fundamentam os jogos para 

usá-los em tarefas de ensino com objetivos de aprendizagem acadêmica. “O jogo 

pode ser utilizado como uma ferramenta para o ensino por meio do qual respostas 

corretas podem ser reforçadas, enquanto os erros ficariam reduzidos ao mínimo” 

(PANOSSO, SOUZA E HAYDU, 2015, p. 240). 

Por meio da análise do brincar de pipa8, Melo (2010) reflete sobre as 

brincadeiras populares e tradicionais como forma espontânea e privilegiada de 

transmissão cultural, muitas vezes de criança para criança (transmissão horizontal).  

Com base na abordagem socio-histórica de Vygotsky, é discutido o valor do 

brincar, do brinquedo e da mediação em pares para impulsionar a aprendizagem que 

se dá na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), compreendida como o espaço 

existente entre o nível real de competência (sem ajuda) e o nível potencial (com ajuda 

 
8 Essa brincadeira tem outros nomes em diferentes regiões do país: papagaio, raia, pandorga. 
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externa). 

Melo (2010) cita Newman, Griffin e Cole (1989, apud MELO, 2010, p. 93), 

que ampliam a noção de ZDP para uma ‘zona de construção’, um espaço de troca 

em que ambos, tanto os novatos quanto os experientes, transformam-se e ampliam 

suas aprendizagens. “No jogo ou na ação lúdica, essa ideia tem um sentido essencial 

pelo fato de que crianças, mais velhas e mais novas, sempre obterão ganhos em 

seus respectivos papéis” (MELO, 2010, p. 93).  

O brinquedo e o brincar são, simultaneamente, disparadores de 

aprendizagens e resultados de várias aprendizagens do grupo. Para aprender, os 

sujeitos afetam-se e são afetados uns pelos outros, criando e recriando 

constantemente tanto a si mesmos como ao mundo.  

[...] na transmissão de um saber ou uma prática, tanto aquele que 
ensina quanto aquele que aprende precisam encontrar pontos de 
passagem para tornar a tradução possível, para tornar o aprendido 
parte de si, imprimindo nele sua marca. [...] A ideia de ser um entre 
outros, de afetar e de deixar-se afetar pelo que está ao redor, dá uma 
conotação política à questão das aprendizagens, implicando um 

compromisso de articulação do sujeito e seu mundo (MELO, 2010, 
p. 96-97). 

 

A pipa, segundo Melo (2010), pode funcionar como um elemento subjetivador 

que abre um campo amplo de experiências, desde o estilo pessoal de preparar a pipa 

e empiná-la até a forma particular com que cada um se constitui como sujeito por 

meio da experiência do brincar. A autora ressalta que as vivências são dinâmicas e 

flexíveis, já que muitos aspectos interferem no desenrolar da brincadeira: o formato 

e material de que a pipa é feita, as condições climáticas, as habilidades do condutor. 

Embora a análise levada a cabo pela autora esteja focada na brincadeira de pipa, 

cabe refletir se o aspecto subjetivador, a amplitude do campo de experiências, os 

diferentes estilos de ser e de estar na situação e aprender com ela são, na verdade, 

constitutivos não somente da interação com a pipa, mas de inúmeras brincadeiras e 

jogos. 

Na continuidade do referido artigo, são analisados alguns aspectos 

relacionando o brincar de pipa com a construção do conhecimento. Em síntese: 1) o 

brincar simula as múltiplas maneiras de aprender e de ensinar do ser humano; 2) 

para aprender, assim como para jogar, há necessidade de o conhecimento despertar 

o interesse, ou seja, estar sintonizado com as motivações do outro; 3) ensinar, 
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aprender e conhecer são “empreitadas de riscos” (p. 103) que o jogo possibilita 

experimentar em contextos mais ou menos protegidos; 4) manifestações não 

controláveis, em situações de jogo, oportunizam desenvolver novas estratégias; 5) 

dúvidas e discordâncias fazem parte do processo de aprendizagem, e o jogo 

configura situações para que surjam as divergências, os diferentes pontos de vista; 

6) a aprendizagem implica uma distância ‘nem muito perto, nem muito longe’, que 

pode ser traduzida, na experiência de jogo, como as diferentes decisões que o 

brincante toma ao longo de suas relações com a brincadeira; 7) as generalizações 

em relação ao conhecimento podem ser boas ou más: serão boas se permitirem 

ampliar a compreensão das conexões entre os fenômenos e serão más se tiverem 

pretensão de serem verdades universais, aplicáveis a toda e qualquer situação – e 

assim também é no jogo, pois nem sempre a mesma estratégia leva aos mesmos 

resultados; 8) a construção do conhecimento deve possibilitar o ‘mundo comum e 

plural’, que abarca e respeita as diferenças, abrindo possibilidades de contínuas 

reinvenções e ampliações de experiências, tal qual acontece quando 

brincamos/jogamos. 

Por fim, Melo (2010, p.112) afirma que no movimento de riscos e incertezas 

que marca a brincadeira, ensinantes, aprendentes e a própria experiência de 

aprendizagem se beneficiam, tornando os sujeitos “diferenciados, interessantes e 

interessados, uma vez que articulados com o mundo, não sendo mais os mesmos 

depois do ‘jogo’.” 

Mesmo partindo de três abordagens teóricas tão diferentes e não utilizando 

o termo ‘habilidades socioemocionais’, nos três artigos percebe-se o jogo como 

recurso valioso para desenvolver várias habilidades do ser humano, incluindo as 

sociais e emocionais. 

O fato de o jogo implicar experiências concretas de interações entre o 

brincante, seus companheiros de brincadeira e os brinquedos/jogos, embora 

analisado por meio de diferentes lentes teóricas, é uma tônica nos três artigos, sendo 

esse um ponto em comum: brincar/jogar é promotor do desenvolvimento por seu 

caráter vivencial, daquilo que ocorre no ‘aqui e agora’ das ações e reações de quem 

brinca/joga. 
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2.2.3 Jogos, interações e comunicação 

 

Título Autor(es) Ano Foco 

Jogo, cultura e 
imaginação: 
aproximações 
histórico-culturais 

Álvaro Alves 2009 Análise de interações entre 
brincantes de Educação 
Infantil - interação social e 
comunicação. 

Processos interativos 
em situações de jogo 
no ensino fundamental 

Andréa Raupp    
Neiva Grando 

2010 Jogo e a interação ‘face a 
face’, condição de diálogo, 
criatividade, afetividade e 
razão. Uso na Educação 
Matemática. 

Jogo tradicional-
popular e 
aprendizagem: uma 
análise teórica das 
comunicações dos 
jogadores 

Rogério Cruz     
Pierre Gomes-da-
Silva                   
João Ribas 

2015 O jogo, o campo da 
comunicação humana, a 
produção de subjetividade e 
a formação humana 
existencial.  

Jogos, performances e 
perfomatividades na 
escola: das 
experiências corporais 
à problematização de 
discursos 

Paulina Caon 2017 Análise das interações entre 
brincantes de Educação 
Infantil e de Ensino 
Fundamental - convívio 
social, corporeidade e 
comunicação. 

As contribuições do 
xadrez para o 
processo de ensino-
aprendizagem: 
aspectos sociais e 
pedagógicos do jogo 
na escola 

Carlos Roberto 
Rodrigues 
Luiza Procópio 
Sarrapio 

2018 Pesquisa bibliográfica sobre 
as contribuições do xadrez 
como agente facilitador e 
motivador dos aspectos 
sociais e pedagógicos na 
escola.  

Quadro 3: Jogos, interações e comunicação 

 

Os artigos referidos no quadro acima (Quadro 3) focam aspectos sociais 

presentes nas situações de jogo, utilizando diferentes referenciais teóricos e com 

recortes diversos (tipos de jogos, objetivos pedagógicos, área do conhecimento e 

fase de escolarização). Discutem o jogo e a brincadeira como recurso que favorece 

a construção de relações interpessoais e promove espaços para o autoconhecimento 

e o conhecimento do outro, para o diálogo, o aprender a ouvir e a se expressar, para 

as relações humanas mediadas por regras. 

O artigo de Alves (2009) relata a pesquisa realizada em duas escolas 

públicas de Educação Infantil da cidade de Morretes (Paraná), uma na zona urbana 

e outra na rural, com crianças na faixa de 5/6 anos de idade. Em cada escola, foram 
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filmadas duas sessões de brincadeiras livres no pátio da escola, uma antes de as 

crianças entrarem nas salas de aula e outra durante o intervalo (cerca de uma hora 

cada sessão). Os dados foram analisados à luz da abordagem socio-histórica de 

Vygotsky, tomando-se como ponto de partida que “[...] ao brincar, a criança atua 

articulando o campo perceptual com acontecimentos elaborados no plano imaginário” 

(Alves, 2009, p. 101). O artigo apresenta as brincadeiras das crianças em quatro 

episódios, dois de cada escola. Segundo o autor, os episódios demonstram que “a 

imaginação, assim como o pensamento e a linguagem, é um sistema que depende 

da atividade social da criança, mediada por símbolos culturais” (p. 102). Atuando 

sobre os cenários, os objetos e os parceiros, as crianças assumem papéis que 

transparecem em suas ações e na significação que atribuem a esses elementos. Elas 

entrelaçam o ‘cenário tangível’ (o campo perceptual), o ‘cenário representado’ 

(composto pelos acontecimentos encenados) e o ‘campo conjetural’ (“instâncias 

imaginadas sem apoio em encenação e é constituído basicamente pelo dizer das 

crianças enquanto personagens” (p. 102)). A cultura em que estão inseridas, 

compartilhada socialmente, fornece os elementos para que cada criança seja 

protagonista de suas ações, estabeleça o seu ‘fazer de conta’ pela palavra, 

desenvolvendo o autocontrole, ou seja, a regulação do seu próprio comportamento 

(habilidades que compõem a competência socioemocional Autogestão, segundo o 

Modelo Big Five). 

Raupp & Grando (2010) refletem sobre o resgate das interações ‘face a face’ 

e da afetividade como ‘catalisadores do processo de construção do conhecimento’ 

na Educação Matemática. As autoras defendem o jogo como uma possível resposta 

metodológica no ensino da Matemática: pode ser utilizado para introduzir, 

desencadear, verificar ou aplicar conceitos matemáticos, estimulando o raciocínio 

lógico e estratégias de pensamento. No artigo, são ressaltados aspectos sociais e 

emocionais desenvolvidos nos estudantes por meio dos jogos usados na Educação 

Matemática, uma vez que estes configuram-se como situações-problema concretas 

a serem enfrentadas, promovendo assim não só um contexto estimulador para a aula 

(enriquecendo as atividades com criatividade e afetividade) como também facilitando 

a aprendizagem, pois são desafios genuínos que trazem:  

[...] benefícios como não temer o erro, a participação efetiva, o 
interesse por desenvolver o pensamento pela elaboração de técnicas 
e estratégias [...] superação do medo, atitudes de confiança, de 
cooperação, de trabalho em equipe, de honestidade, de humildade e 
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respeito a regras (RAUPP; GRANDO, 2010, p. 5-8).  

 

Segundo as autoras, o jogo “propiciou uma modalidade de interação na qual 

os estudantes tiveram a oportunidade de trocar informações, de ouvir o outro colega, 

de expor e, sobretudo, de defender suas ideias, atribuindo sentidos” (p. 9). Embora o 

termo ‘habilidades socioemocionais’ não esteja presente no texto do artigo, é possível 

apreender, nessas e em outras afirmações, a percepção do valor do jogo tanto na 

construção do conhecimento como no desenvolvimento de muitas dessas 

habilidades por meio de sua utilização.  

Caon (2017) analisa aspectos corporais nas experiências vividas por meio 

de brincadeiras e jogos teatrais em alunos do Ensino Fundamental (7º ano) e da 

Educação Infantil (duas experiências). A autora ressalta a dimensão lúdica como 

espaço de criação de variações, de multiplicidade de facetas e fragmentos de papéis, 

de múltiplas modulações da corporalidade, de interações minúsculas que instauram 

inúmeros encontros. “São oportunidades de viver aquilo que está fora da norma, fora 

do previsto e dos regulamentos que ordenam a vida cotidiana no tempo-espaço da 

aula ou no tempo-espaço da escola [...] corpos em situação de fruição [...]” (CAON, 

2017, p. 118).  

O jogo provoca a ‘emergência do cotidiano’, do espontâneo, dos corpos, das 

sensações, das performances, das interações sem ‘orientação prévia’ de um 

professor ou outro adulto. O movimento-ação do jogo possibilita viver experiências e 

construir significados e sentidos para elas (nomeando-os ou não). O desafio 

educacional é construir um ambiente acolhedor e respeitoso que possibilite “pensar 

sobre os modos como os sujeitos se organizam ao longo da interação com outros 

corpos, com o espaço e, no limite, consigo mesmos” (CAON, 2017, p. 125).  

A corporeidade e o movimento possibilitado pelo jogo também são focados 

no artigo de Cruz, Gomes-da-Silva & Ribas (2015), que destaca o caráter 

comunicacional, de produção de linguagem e de subjetividades da situação lúdica e 

propõe “uma dupla compreensão do jogo, tanto pelo campo da comunicação 

humana, uma gramática vivida na circunstância lúdica em meio ao fluxo 

biossemiótico de informações, quanto como produtor de subjetividade e formação 

humana existencial” (p. 686). 

Cruz, Gomes-da-Silva & Ribas (2015) analisam os jogos populares 
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(representativos de uma localidade/cultura), os tradicionais (passados de geração a 

geração) e os popular-tradicionais, que integram essas duas características. Em 

todos eles, o contrato lúdico implica na definição de regras e condições para as 

ações, compondo uma tríade “regra-comunicação-ação” (p. 692) que favorece as 

interações e as comunicações, desenvolvendo atitudes e valores, bem como 

diversos aspectos internos, como por exemplo flexibilidade, controle inibitório, 

comunicação não verbal, criatividade, tomada de decisões, autoconhecimento e 

conhecimento do outro. Assim como nos artigos anteriores, embora o termo 

‘habilidades socioemocionais’ não esteja presente, várias das habilidades citadas 

como sendo desenvolvidas pela atividade lúdica estão relacionadas ao manejo das 

emoções e às interações sociais. 

Em uma pesquisa bibliográfica sobre as contribuições do xadrez para o 

processo de ensino-aprendizagem, Rodrigues & Sarrapio (2018) salientam os 

benefícios desse jogo não só no desenvolvimento cognitivo e na aprendizagem dos 

estudantes como também enquanto um recurso “facilitador e motivador de processos 

sociais [...] sinônimo de estímulo e motivação para o desenvolvimento da inteligência 

dos alunos, bem como o reforço de regras e de disciplina entre eles” (p. 1). O artigo 

apresenta uma breve síntese de algumas importantes referências teóricas sobre o 

jogo, o desenvolvimento humano e seu uso na educação. Os referidos autores 

ressaltam o potencial das situações de jogo no desenvolvimento de autonomia, 

criatividade, autocontrole sobre as emoções, bem como na orientação de condutas 

éticas que respeitam as regras estabelecidas socialmente. “Qualquer jogo, no espaço 

escolar, é capaz de envolver leitura, regras, métodos e fundamentos capazes de 

orientar as relações existentes entre os jogadores e o jogo [...]” (RODRIGUES; 

SARRAPIO, 2018, p. 2).  

Aspectos pedagógicos e sociais da utilização do jogo de xadrez na escola 

são analisados a partir das referências teóricas apresentadas e dos textos 

selecionados na revisão bibliográfica. No item ‘Aspectos Pedagógicos’, os referidos 

autores ressaltam que o processo educacional do jogo de xadrez é pautado “na 

criticidade, na cooperação e na disciplina [...] no exercício da sociabilidade, do 

raciocínio analítico e sintético, da memória, da autoconfiança e da organização 

metódica e estratégica de estudo” (p.8). O jogador de xadrez precisa aprender a 

avaliar a realidade, a desenvolver um pensamento sistemático e organizado, a 

planejar suas ações, a tomar decisões que demandam raciocínio lógico e rápido, a 
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aceitar diferentes pontos de visa, a compreender limites. Além disso, pode ser 

facilitador da aprendizagem de conteúdos programáticos de várias disciplinas 

curriculares, como por exemplo Matemática, Artes, História, Geografia, entre outros 

(p. 8-9). 

No item ‘Aspectos Sociais’, os estudos analisados pelos autores indicam que 

o xadrez é um excelente meio para: 

[desenvolver] o respeito mútuo, a autonomia, a tolerância, o espírito 
de competição, o sentimento de vitória e de derrota, conhecer e 
reconhecer o ponto de vista do outro [...] desenvolvimento da 
autoconfiança, da autoestima, da concentração e de empatia [...] 
cooperativismo e aspectos emocionais de todos os participantes [...] 
pacificação e tranquilidade [...] equilíbrio para as tomadas de 

decisões [...] (RODRIGUES; SARRAPIO, 2018, p. 9-10). 

 

A revisão bibliográfica realizada no referido artigo apresenta um recorte 

bastante específico: o jogo de xadrez. Entretanto, é plausível considerar que as 

contribuições apresentadas sobre o seu potencial no desenvolvimento cognitivo, na 

construção do conhecimento e na formação pessoal e ética dos estudantes possam 

ser extrapoladas para os jogos de raciocínio em geral.  

Em síntese, embora os autores dos diferentes artigos analisados neste tema 

não utilizem o termo ‘habilidades socioemocionais’, perpassa por toda a análise o 

valor do lúdico e dos jogos na formação global do ser humano, envolvendo aspectos 

não só de pensamento como também emocionais e relacionais. 

 

2.2.4 Considerações filosóficas sobre o jogo 

Título Autor(es) Ano Foco 

Implicações do olhar 
psicopedagógico na prática 
pedagógica: as artes e o 
lúdico como caminhos para 
a construção do 
pensamento complexo 

Anita Lilian 
Zuppo Abed 

2010 

Partindo da abordagem filosófica 
da Pós-modernidade, tece 
reflexões sobre o valor do jogo 
como recurso pedagógico e suas 
relações com a complexidade do 
conhecimento. 

O modelo estrutural do jogo 
hermenêutico como 
fundamento filosófico da 
Educação 

Marcos 
Alves 2011 

Partindo da abordagem filosófica 
hermenêutica, tece reflexões 
sobre o jogo como elemento 
fundamental à educação. 

Quadro 4: Considerações filosóficas sobre o jogo 
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Os dois artigos defendem, a partir de diferentes referenciais filosóficos, que 

o uso de jogos em educação não representa apenas a simples inserção de um 

recurso didático: a valorização do lúdico como ferramenta pedagógica implica 

mudanças paradigmáticas, nas crenças e valores que embasam a Educação, na 

maneira como se concebe a realidade, o ser humano, a aprendizagem, o ensino, os 

objetos do conhecimento.  

Alves (2011) apoia-se na hermenêutica filosófica para explorar a 

característica metafórica do jogo que, justamente por esse caráter, é valorizado 

dentro de algumas vertentes filosóficas e rechaçado por outras, como por exemplo o 

Iluminismo (que está na base do surgimento das escolas no ocidente).  

Quem parte de uma perspectiva analítica, matemática, portanto, 
parcial da linguagem, não compreende o jogo como uma metáfora 
metodológico-filosófica. [...] Quem parte de uma compreensão de 
totalidade pode compreendê-lo como uma metáfora e um modo de 
pensar autenticamente filosófico (ALVES, 2011, p. 237). 

 

Em oposição ao método analítico, que disseca o objeto e a experiência (e, 

portanto, segundo o autor, a elimina), a hermenêutica é um método interpretativo 

apropriado à compreensão da experiência que é, assim, conservada e ampliada 

pelas “novas possibilidades de se pensar, conhecer, educar e agir” (p. 236). Segundo 

Alves (2011), na análise hermenêutica não há a pretensão de se chegar a uma 

verdade última e definitiva, mas sim de instigar a atitude filosófica de sempre 

questionar e buscar saber mais e mais. O autor ressalta que o jogo tem, ao mesmo 

tempo, uma dimensão fixa e objetiva, pois é regulado por regras e delimitado no 

tempo e no espaço, e propriedades subjetivas tais como a autonomia e liberdade de 

quem joga e sua disposição para correr riscos. Há sempre uma relação com um 

‘outro’ com o qual se joga, que implica em um vai e vem de ações e reações, de 

subjetividades. Em termos educacionais, o jogo abre para o diálogo, para a troca, 

produz estranhamento e autocrítica, criando espaço para pluralidade e ampliando as 

possibilidades interpretativas dos fenômenos.  

Em artigo publicado pela autora do presente ensaio (ABED, 2010), o jogo é 

salientado como uma rica possibilidade metodológica para a prática pedagógica da 

Pós-modernidade. Partindo principalmente das contribuições do filósofo Edgar Morin 

(2000), discute-se a estruturação da escola tradicional, no ocidente, ancorada nos 

três pilares da ciência clássica: separabilidade, imutabilidade e supremacia da razão. 
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Percorrendo a trajetória do pensamento humano desde a Idade Média, pondera-se 

sobre a necessidade de desenvolver, na escola, o ‘pensamento complexo’ (em rede, 

interligado, simultaneamente objetivo e subjetivo), sem o qual não é possível atender 

às transformações que a sociedade humana vive desde meados do século passado. 

As instituições escolares têm como função a preparação das próximas 

gerações para o mundo do trabalho e para a vida. Morin (2000) salienta que o 

desenvolvimento dos meios de comunicação e transportes ‘encurtou o planeta’, 

colocando as diferentes culturas em contato. Portanto, conhecer, respeitar e integrar 

diferentes pontos de vista é fundamental para preparar as próximas gerações para 

viver neste mundo múltiplo, multifacetado, instável e em constante transformação em 

que estamos inseridos. Na nossa organização social, a escola é um local privilegiado 

para levar a cabo essa mudança paradigmática no que se refere à visão de homem, 

de mundo, de realidade, de conhecimento, de ensino e de aprendizagem.  

Promover o desenvolvimento do pensamento complexo na escola 
significa criar um espaço educacional que mobilize a integração entre 
cognição e afetividade, entre as leis gerais e as especificidades da 
vivência individual, entre a objetividade e a subjetividade, entre o 
conhecimento organizado formalmente e aquele vivido 
informalmente, no dia a dia (ABED, 2010, p. 134).  

 

O jogo é um dos caminhos sugeridos para concretizar esses objetivos, assim 

como as artes, as atividades corporais e as brincadeiras, que se constituem como 

recursos didáticos importantes para diversificar as atividades em sala de aula e 

promover a reintegração dos aspectos cindidos pelo paradigma da Modernidade. O 

artigo destaca, ainda, as contribuições da Psicopedagogia para ampliar, enriquecer 

e fortalecer, no professor, um olhar atento e crítico para as dimensões paradigmática, 

espacial, temporal, avaliativa e metodológica. 

Os dois artigos selecionados sinalizam a necessidade de uma transformação 

mais profunda, de base, de crenças e valores, que subjazem à utilização de jogos no 

espaço escolar para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tema 

central do presente ensaio. 
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2.2.5 Considerações sociológicas sobre o jogo 

 

Título Autor(es) Ano  Foco 

Jogo, mimese e 
infância: o papel do 
jogar infantil nos 
processos de 
construção do self 

Tamara 
Grigorowitschs 2010 

 

Análise sociológica do jogo 
infantil. 

A infância, o brincar e o 
jogar: reflexões a partir 
do referencial teórico 
de Norbert Elias 

Vinícius Oliveira  
Juliano de Souza 

2018 

 

Com base nas referências 
teóricas do sociólogo Norbert 
Elias, contextualiza o papel da 
infância, do brincar e do jogar no 
âmbito do processo civilizador. 

Quadro 5: Considerações sociológicas sobre o jogo 

 

Os dois artigos referidos no quadro 5 tecem considerações sobre o jogo, o 

brincar e a infância na construção das sociedades humanas, ancorados em 

diferentes teóricos da Sociologia. 

 Embasando-se nas contribuições de Walter Benjamin e George Mead, 

Grigorowitschs (2010) reflete sobre a importância do caráter mimético do jogo no 

processo de socialização infantil e na formação do self. 

Segundo Grigorowitschs (2010), o engajamento infantil no jogo9 parece ser 

algo universal na espécie humana, em qualquer espaço e tempo histórico, mas a 

percepção sobre ele varia em diferentes sociedades, sendo compreendido, por 

exemplo, como um recurso pedagógico (Platão, na antiguidade), como um 

componente biológico de qualquer animal jovem (Gross, 1895) ou como uma 

oposição a ‘trabalho’, ‘realidade’ e outras categorias (século XIX). Em meados do 

século XX, o jogo passa a ser considerado cada vez mais um objeto de pesquisas de 

várias áreas do conhecimento (Psicologia, Sociologia, Filosofia, Pedagogia, 

Psicanálise), que buscam compreender a sua estrutura, organização, relações com 

a cultura e com a formação do ser humano. 

O conceito de mimese, a partir dos anos 1990, é proposto para definir 

positivamente o jogo (o que ele é, ao invés do que ele não é) em uma relação 

complexa com a realidade, com o mundo social, com a cultura, com o dia a dia. A 

 
9 Em nota de rodapé, a autora explicita que o termo jogo está sendo usado de forma abrangente, 
tanto para o brincar livremente como para jogos regrados. Ressalta que em inglês, francês e alemão 
não existem palavras distintas para jogar e brincar. 
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mimese vai além de uma mera imitação, ela é um faz de conta, uma representação 

que “articula elementos culturais já dados e elementos de criação” 

(GRIGOROWITSCHS, 2010, p. 231). Ou seja, a mimese não é uma simples 

reprodução da vida cotidiana por parte da criança, ela envolve sua “transformação, 

recriação, recontextualização” (p. 234). 

Embora todos os elementos constitutivos da dimensão cotidiana 
possam ser expressos no jogo, nem todos eles são selecionados 
pelos jogadores, pois a mimese faz do jogo um mecanismo seletivo 
e, desse modo, ao jogar as crianças ao mesmo tempo manipulam 
certos elementos sociais e culturais e estabelecem uma relação 
individual – portanto seletiva – com esses elementos 

GRIGOROWITSCHS, 2010, p. 233). 

 

Criatividade, imaginação e fantasia estão diretamente relacionadas com as 

ações miméticas do jogo infantil, que possibilitam presentificar (tornar presente) algo 

ausente. “[...] mimeticamente, os caminhos da fantasia apontam e revelam como as 

crianças organizam, criam e recriam o seu estar no mundo” (GRIGOROWITSCHS, 

2010, p. 233). 

O jogo infantil coletivo é fundamental no processo de socialização. É 

recheado de interações sociais atravessadas por ações miméticas, de caráter 

performático e teatral, repletas de linguagem, comunicação, corporalidade.  

Os jogos são mundos próprios, mas que não estão isolados do 
mundo social, e sim inseridos nele, pois o jogar deve ser 
compreendido como uma série de ações e interações sociais 
específicas, nas quais as ações de jogo estão relacionadas às ações 

de não jogo (GRIGOROWITSCHS, 2010, p. 233). 

 

A partir dos referenciais teóricos apresentados, Grigorowitschs (2010) 

defende o jogo infantil livre (não dirigido por adultos ou com fins pedagógicos) como 

uma interação social com características específicas, com uma temporalidade 

própria, como “uma atividade voluntária de comunicações, descobertas, testes, 

imitações e construções. [...] além de mobilizar (e modificar) grande repertório 

cultural” (p. 232). 

O jogo desempenha um papel estruturante na socialização e construção do 

self da criança, compreendendo-se a socialização infantil como uma série de 

processos em que as crianças são atores ativos, que ocorrem nas diferentes 

dimensões sociais em que elas transitam, o que lhes possibilita incorporar valores, 
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regras, formas de ser, de agir e de pensar da sociedade em que vivem e tornar-se 

parte dela. “As interações das crianças não são a preparação para a vida; são já a 

própria vida” (Thorne, 1993 apud GRIGOROWITSCHS, 2010, p. 232). 

Segundo Mead (apud GRIGOROWITSCHS, 2010), o self individual da 

criança se desenvolve por meio de interações sociais, tanto com outras crianças 

como com adultos. Jogar é sempre um ‘jogar com’, envolve relações entre o eu e o 

outro onde ocorrem atitudes distanciadas do próprio eu, ações que se orientam com 

base em um outro generalizado (itálicos no original).  

O desenvolvimento do self individual, ainda segundo Mead, acontece em dois 

estágios. No primeiro, a criança parece não se dar conta de que interage com 

pessoas em sociedade, percebe os outros como seres isolados e reage aos 

estímulos imediatos de maneira não organizada, não estruturantes para o seu próprio 

self. A modalidade do jogo dessa etapa é denominada pelo autor como ‘play’, que é 

um jogar mais consigo mesmo do que com os outros. Na segunda etapa, a criança 

passa a perceber e organizar ações e atitudes de modo a generalizar papéis sociais. 

São jogos de caráter coletivos (denominados como ‘game’, para se contrapor ao 

‘play’), em que os brincantes jogam com um ‘outro generalizado’ (como por exemplo, 

o papai, a mamãe, o professor...) e, a partir dessas generalizações, desenvolvem o 

seu próprio self, a consciência desse self e a possibilidade de assumir outros papéis, 

colocando-se no lugar dos outros. “O jogo é a forma mais simples de ser outro em si 

mesmo” (McCarthy; Dasm 1992, apud GRIGOROWITSCHS, 2010, p. 235).  

O jogo infantil, portanto, possibilita que a criança desenvolva e diferencie seu 

self individual de outros selves capacitando-a a assumir as perspectivas dos outros 

e ver a si mesma como parte do mundo visto pelo outro, como um ‘objeto’, o que a 

faz refletir sobre si. O descentramento de si mesmo, de maneira ambivalente, 

possibilita o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. “Desse modo, no jogo 

elas experimentam ser o outro e elas mesmas simultaneamente, e compreendem 

essas duas posições como em relação uma com a outra” (GRIGOROWITSCHS 

2010, p. 236). 

O jogo traz concretude para muitos elementos das relações interpessoais, 

como por exemplo sentimentos, gestos, regras, relações de poder, estratégias de 

ação, entre outros. Promovem um saber prático em uma estrutura dialógica – um 

diálogo com algo, um ‘fazer com’. O que acontece no jogo intermedeia indivíduo e 
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sociedade.  

Os processos miméticos fazem com que a identidade individual (self), 
o mundo social e o mundo do jogo estabeleçam uma relação de 
interdependência e de referencialidade mútua na infância. Ao jogar, 
as crianças apropriam-se de maneira subjetiva do ‘espírito’ do meio 
social ao qual pertencem, ao mesmo tempo em que constroem uma 
identidade em relação e em tensão com esse mundo 

(GRIGOROWITSCHS, 2010, p. 238). 

 

Oliveira (2018) apoia-se nas contribuições de Norbert Elias (1897-1990), 

sociólogo alemão de origem judaica que precisou exilar-se, em 1933, para fugir da 

perseguição nazista. O artigo explora o papel do jogo no que o sociólogo denomina 

‘processo civilizador individual’, que prepara as crianças para as demandas e 

exigências de sua futura vida adulta. Nessa perspectiva,  

[...] as brincadeiras, jogos e, posteriormente, os esportes, permitem, 
por assim dizer, uma negociação mimética de conflitos sublimados 
(SOUZA, 2014) ou, noutros termos, possibilitam um extravasamento 
de tensões e pulsões sociais deixados para trás em virtude do avanço 
civilizatório (OLIVEIRA, 2018. p. 2). 

 

As atividades lúdicas são as primeiras formas de relações sociais que as 

crianças estabelecem com os outros, oportunizando a elas exercitar sua capacidade 

de “viver um mundo insuflado por conflitos” (OLIVEIRA, 2018, p. 3). 

Para Elias, a criança pequena, por seu comportamento mais flexível, vai se 

tornando um sujeito cada vez mais complexo no convívio com a sociedade, 

particularizando-se e diferenciando-se dos seus pares interdependentes.  

É a teia de relações sociais em que vive o indivíduo durante a fase 
mais impressionável, a infância e a juventude, que se imprime em sua 
personalidade em formação, tendo sua contrapartida na relação entre 
suas instâncias controladoras, o superego, o ego e os impulsos da 
libido (ELIAS, 1994 apud OLIVEIRA, 2018, p. 7). 

 

A história de interações durante a infância, dentro da estrutura familiar e da 

sociedade em que a criança está inserida, é constitutiva das especificidades do futuro 

adulto e está no âmago do processo civilizador. O indivíduo não pode ser lido em 

separado da sociedade, nem a sociedade sem o entendimento do indivíduo. Os 

percursos individuais alteram o padrão social através dos séculos. 

A criança só pode ser vista como um ser humano quando interage com um 

grupo social, interação esta marcada pela linguagem, através da qual ela se apropria 
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das regras de controle de pulsões e dos afetos de seu meio social e acessam a 

multiplicidade de conhecimentos do seu grupo. 

As brincadeiras e jogos cumprem importante papel no desenvolvimento 

infantil, entre outras coisas, pelo fato de serem exercitadas as relações socioculturais 

vigentes, em que “as redes de interdependências recíprocas são dinâmicas e 

indispensáveis para a construção de um indivíduo mais autônomo” (OLIVEIRA, 2018, 

p. 10). Seu caráter de simulação, em pequena escala, de situações de pressão e 

tensão presentes nas relações interpessoais do cotidiano adulto, e ao mesmo tempo 

um certo distanciamento das responsabilidades desse cotidiano, torna menos 

traumático o processo de formação social da criança, especialmente nas sociedades 

ocidentais cada vez mais complexas. 

[...] atividades miméticas de divertimento, dentre as quais podemos 
incluir jogos e brincadeiras, têm potencial para reproduzir e criar 
sentimentos análogos aos desencadeados em situações reais da 
vida, tais como perigo imaginário, medo, tristeza, alegria, prazer etc. 
[...] podem preparar as crianças para conviverem melhor com esses 
eventos durante a fase adulta. [...] as atividades de divertimento, 
sejam elas brincadeiras, jogos, esportes ou outras ocupações de 
lazer, têm como função no tecido social permitirem um contrabalanço 
entre as excitações desagradáveis e o stress provocado pelas 
demandas da sociedade vigente. [...] permitem recriar ambientes 
controlados de descontrole das emoções, sem ferir os códigos de 
conduta imbricados na sociedade com o avanço do processo 
civilizador (OLIVEIRA, 2018, p. 11 a 15). 

 

Partindo de teorias sociológicas diferentes, ambos os artigos ressaltam o 

importante papel dos jogos e brincadeiras na socialização das crianças, na 

construção do indivíduo e da sociedade, em processos de implicações recíprocas e 

indissociáveis. O caráter mimético do brincar/jogar, ou seja, de uma representação 

que vai além da simples imitação, é importante para a formação do self 

(GRIGOROWITSCHS, 2010) e para a preparação da criança para sua futura vida 

adulta em sociedade (OLIVEIRA, 2018).    
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2.2.6 Intervenções no espaço escolar utilizando jogos 

 

Título Autor(es) Ano Foco 

Vínculo na prática 
educativa escolar: um 
estudo com base na 
ludicidade e no 
sociodrama 

Antonia Ramos 

2011 

Relato e análise de 
intervenção realizada em 
escola pública para a 
melhoria dos relacionamentos 
e diminuição da violência. 

Situating ethics in 
Games Education Joy Butler 2013 

Melhoria das relações sociais 
e da ética entre os estudantes 
por meio da atividade de 
‘inventar jogos’. 

Quando o jogo na escola 
é bem mais que jogo: 
possibilidades de 
intervenção pedagógica 
no jogo de regras Set 
Game 

Luciana Carvalho 
Francismara 
Oliveira 

2014 

Utilização do jogo em alunos 
com dificuldades de 
aprendizagem, na Sala de 
Apoio à Aprendizagem. 

Quadro 6: Intervenções no espaço escolar utilizando jogos 

 

Os artigos selecionados no quadro 6 apresentam e analisam diferentes 

formas de intervenção utilizando jogos no espaço escolar. Ancoradas na 

Epistemologia Genética (Piaget), Carvalho & Oliveira (2014) relatam um projeto 

realizado na Sala de Apoio à Aprendizagem em uma escola estadual de Londrina 

(Paraná), objetivando o desenvolvimento do raciocínio e a melhoria da aprendizagem 

formal. A perspectiva do Psicodrama de Jacob Levy Moreno embasa a pesquisa de 

intervenção realizada por Ramos (2011) em uma escola pública de Salvador (Bahia), 

com o objetivo de melhorar as relações sociais entre os alunos. Butler (2013) aborda 

o ensino de princípios éticos e habilidades sociais por meio de atividades que 

envolvem a criação de jogos por parte dos estudantes. 

A intervenção analisada por Carvalho & Oliveira (2014) foi composta por 18 

encontros de 1h30 de duração, na modalidade de oficina, utilizando o jogo Set. Foram 

atendidos 10 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 13 e 17 

anos, que apresentavam dificuldades de aprendizagem. Set é um jogo que exige 

muita atenção, organização e flexibilidade de pensamento. É formado por um 

conjunto de cartas com figuras que variam em quatro atributos: cor, formato, 

preenchimento e quantidade. São dispostas na mesa 12 cartas abertas. Todos os 

jogadores jogam simultaneamente. O objetivo é identificar o maior número de ‘sets’ 

ao longo da partida. Um set é definido como um conjunto de três cartas em que todas 
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elas, nos quatro atributos, são ou totalmente iguais ou totalmente diferentes. 

O projeto de intervenção baseou-se na premissa de que o jogo propicia 

processos de equilibração (assimilação e acomodação), possibilita a tomada de 

consciência dos processos de pensamento e a proposição de situações-problema 

para construção, estudo e sistematização desses raciocínios. 

O jogo é um sistema complexo, que aciona diferentes mecanismos 
do jogador (motores, afetivos, cognitivos e sociais), além de 
proporcionar um contexto cujo significado tem sentido imediato para 
os alunos e os mobiliza integralmente. Além disso, jogar viabiliza 
aprendizagens que podem ser aplicadas em diferentes situações 
(escolares ou não), como saber tomar decisões, antecipar, coordenar 
informações e comunicar ideias. [...] dimensão lúdica envolve desafio, 
surpresa, possibilidade de fazer de novo, de querer superar os 
obstáculos iniciais e o incômodo por não controlar todos os resultados 
(CARVALHO; OLIVEIRA, 2014, p. 434-435). 

 

As intervenções apresentadas e analisadas por Ramos (2011) ocorreram no 

segundo semestre de 2005 (Grupo A) e no primeiro semestre de 2006 (Grupo B) em 

uma escola da rede estadual em Salvador. Os participantes foram alunos do Ensino 

Fundamental Anos Finais, entre 11 e 16 anos. Antes da intervenção, foram aplicados 

questionários, entrevistas e teste sociométrico (escolher um colega para se sentar ao 

lado). No Grupo A, foi detectada uma “relação muito ruim” (p. 80) entre os colegas 

de turma: após um semestre de convivência, três alunos não foram escolhidos por 

ninguém e não houve nenhuma reciprocidade entre as escolhas (‘a’ e ‘b’ elegendo 

um ao outro). “Essa desarmonia mapeada no sociograma era confirmada na prática, 

nos jogos e nas brincadeiras: não queriam pegar nas mãos dos colegas, 

demonstravam receio de falar e se expor, constantemente se agrediam física e 

verbalmente” (p. 81). 

A intervenção foi desenvolvida em três etapas: o aquecimento (jogos e 

brincadeiras), o desenvolvimento (dramatizações dos temas trazidos pelos alunos) e 

o compartilhar (trocas de ideias, opiniões e sentimentos vivenciados). Segundo a 

autora, as atividades lúdicas possibilitaram novos modelos de interagir e de se 

comunicar, possibilitando a manifestação dos conflitos e a reconstrução das 

relações. Como resultado da intervenção, os estudantes excluídos inicialmente, 

“indiferentes aos colegas”, (p. 81) se integraram ao grupo e os participantes mais 

assíduos tornaram-se mais unidos entre si. No Grupo B, o projeto foi aplicado no 

início do ano letivo, durante o processo de formação do grupo, obtendo resultados 
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positivos na formação dos vínculos entre os componentes da classe.  

Ramos (2011) conclui que a utilização do que ela denomina como ludograma 

possibilita, “num campo relaxado, o aparecimento dos conflitos que ficavam 

camuflados por um ideal de escola” (p. 83), dando voz e expressão aos estudantes 

que, assim, podiam entender e transformar seus mitos e fantasias. 

Butler (2013) relata os resultados de uma pesquisa-ação realizada em alunos 

de ‘Grade 4’ e ‘Grade 8’ nas cidades de Victoria e Vancouver, no Canadá, em 2007-

2008. As aulas, utilizando a abordagem Teaching Games for Understending (TGfU), 

foram aplicadas nas turmas regulares por 6 professores. O estudo abordou a unidade 

Inventing Games (IG) do currículo deste componente, com foco em situar o ensino 

de ética por meio da criação de jogos pelos alunos. Como instrumentos de coleta de 

dados, foram utilizadas observação e filmagem das aulas, bem como encontros 

regulares entre o pesquisador e os professores, para acompanhamento, discussões 

e aprofundamentos sobre Inventig Games e sobre ética.  

Quando as regras de um jogo são inventadas, questões como justiça, 

igualdade de condições e organização das restrições passam a ser focos importantes 

de discussões, de negociações e de decisões dentro do grupo. Cabe, ao professor, 

a mediação das relações que se estabelecem entre os alunos ao longo do processo 

de criação, aproveitando as melhores oportunidades para levar à compreensão das 

experiências vividas em relação às habilidades e conceitos que se pretende 

desenvolver.  

O autor conclui que a atividade de inventar jogos engajou os alunos no desejo 

de criar jogos justos, divertidos e desafiadores, com decisões sobre regras e 

restrições negociadas e desenvolvidas por eles, reconhecendo a importância da 

ajuda do professor. A intervenção aproximou os estudantes de uma “compreensão 

incorporada” (“embodied undestanding”, p. 110) de conceitos como justiça social e 

princípios democráticos. “Without fairness and structures, the game would not be a 

game at all, but something different – a war, perhaps, or at least an invasion [...]”10 

(Butler, 2013, p. 111) 

As intervenções relatadas nos artigos selecionados sugerem que a utilização 

de jogos no espaço escolar traz benefícios tanto nos aspectos cognitivos como 

 
10 “Sem justiça e estruturas, o jogo não seria absolutamente um jogo, mas algo diferente - uma 
guerra, talvez, ou pelo menos uma invasão.” (tradução livre) 
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emocionais, sociais e éticos. 

 

2.2.7 Visão de professores e alunos em relação ao uso de jogos na escola  

 

Título Autor(es) Ano Foco 

Percepção de jovens 
aprendizes sobre os 
processos de ensinar 
e de aprender 

Ana Maria Imhoff 
Camila Grimes   
Edson Schroeder 2013 

Percepções de jovens em 
relação a aulas ‘chatas’ e 
‘legais’; o lúdico como 
recurso para deixar as 
aulas ‘legais’. 

Playing games: do 
game consoles have a 
positive impact on 
girls’ learning 
outcomes and 
motivation? 

Lucy Kitching     
Steve Wheeler  2013 

Opiniões de meninas de 8 
a 11 anos sobre impactos 
do uso de videogames em 
seus resultados de 
aprendizagem e 
motivação. 

Corporeidade e 
ludicidade nas séries 
iniciais do ensino 
fundamental: crenças, 
dúvidas e 
possibilidades Lúcia Pereira 2015 

Análise de entrevistas 
realizadas com 
professores de Ensino 
Fundamental I sobre 
ludicidade. 

O lúdico e a 
ampliação de 
perspectivas em 
atividades 
pedagógicas Ana Scarin 2016 

Relato de experiência de 
estágio (graduação em 
Psicologia): reações dos 
professores ao uso do 
lúdico. 

Preservice Classroom 
Teachers' Opinions on 
Use of Educational 
Games in Instructions 
of Primary School 
Courses 

Murtaza Aykac 
Davut Kogce 2019 

Pesquisa com estudantes 
de graduação em 
Educação na Turquia 
utilizando questionários 
antes e após frequentarem 
uma disciplina sobre o uso 
de jogos na escola 
primária 

Quadro 7: Visão de professores e alunos em relação ao uso de jogos na escola 

 

Os artigos selecionados no quadro 7 mostram algumas concepções, 

emoções e reações dos professores (ou futuros professores) do Ensino Fundamental 

em relação ao uso de recursos lúdicos em suas aulas, sugerindo uma visão ainda 

dicotômica entre aprender versus brincar e indicando a necessidade de incluir a 

ludicidade como parte integrante do processo de formação docente. Nos artigos que 

versam sobre a visão dos alunos, observa-se a função da variação de recurso e da 

ludicidade para tornar a aula mais interessante, engajadora e participativa. 
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Scarin (2016) traz um relato de experiência de estagiárias do último ano da 

graduação em Psicologia na USP (Universidade de São Paulo), suas alunas e 

supervisionandas de estágio. A proposta ocorreu em uma escola municipal de Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, em uma cidade do interior do Estado de São Paulo, no 

ano de 2013, e tinha como objetivo  

[...] atuação da Psicologia Escolar como instrumento de prevenção a 
situações escolares mais contundentes que muitas vezes aparecem 
como violências verbais e físicas, tais como brincadeiras violentas 
durante o intervalo para o lanche, xingamentos entre os alunos e 
mesmo de alunos para com professores (SCARIN, 2016, p. 633). 

 

Os professores da escola rejeitaram inicialmente as estagiárias, não 

interagindo nem de forma superficial, não aceitando qualquer sugestão. “Limitavam-

se a cumprimentá-las à chegada e despedirem-se à saída” (SCARIN, 2016, p. 633).  

Diante disso, as estagiárias voltaram seu trabalho apenas para as crianças 

durante os intervalos, levando brinquedos/jogos e propondo brincadeiras dirigidas, 

organizando todo o processo do brincar do começo ao fim. A adesão dos alunos foi 

aumentando, e observou-se uma redução de 90% nas brincadeiras de correr e de 

chutar (dado estatístico informado pelos professores), com diminuição dos conflitos 

e mudanças nos relacionamentos entre as crianças. 

Embora ainda se mostrassem arredios, testemunhar esses resultados 

colaborou para que os professores começassem a se aproximar das estagiárias e a 

desenvolver propostas de intervenção em conjunto, utilizando brincadeiras para 

trabalhar tema escolares (Projeto Folclore, nos 1º e 2º anos) e desenvolver aspectos 

sociais e éticos (Projeto Boas Maneiras e Valores, nos 3º e 4º anos). 

Scarin (2016) conclui que o lúdico ampliou as perspectivas pedagógicas dos 

professores e demais atores do espaço escolar, renovando posturas, rompendo o 

cotidiano, desmistificando velhas concepções. “A abertura demonstrada às novas 

perspectivas de relacionamento, bem claras pelas atitudes frente às estagiárias, 

inaugurou uma nova maneira de se buscar saídas para situações de conflito” (p. 634). 

Aykac & Kogce (2019) relatam uma pesquisa realizada junto a 60 estudantes 

de graduação em Educação (17 homens e 43 mulheres) que cursaram a disciplina 

intitulada ‘Physical Education and Game Teaching’ em uma universidade da Turquia, 

no ano letivo 2017/2018. Durante as 14 semanas de duração da disciplina, os 
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estudantes experimentaram jogos, discutindo e avaliando sua aplicabilidade como 

recurso instrucional na ‘primary education’11. A coleta de dados foi realizada por meio 

de questionários semiestruturados, antes e após a participação no curso. Ao término 

da disciplina, foi solicitado aos futuros professores que escrevessem uma carta a 

algum amigo de longa data sobre os benefícios dessa disciplina para o campo 

profissional, relatando as suas principais aprendizagens ao longo do curso, opiniões 

e recomendações. Os questionários pré e pós continham 5 questões (p. 120)12: 

1. Como você define um jogo educativo? Explique com exemplos. 
2. O que você pensa sobre usar jogos educativos nos componentes 

curriculares do Ensino Fundamental (Turco, Matemática, Ciências 
da Natureza, Ciências Humanas)? Explique suas opiniões em 
termos de vantagens e desvantagens.  

3. Na sua opinião, em quais séries do Ensino Fundamental é mais 
apropriado usar jogos educativos? Por quê? 

4. Você se considera competente para planejar e preparar atividades 
usando jogos educativos para ensinar conteúdos no Ensino 
Fundamental? Explique. 

5. Você se considera competente para ensinar os conteúdos dos 
componentes curriculares utilizando jogos educativos no Ensino 
Fundamental? Explique. 
 
 

Os conteúdos dos questionários foram analisados por meio do software 

MAXQDA 12, que codifica os dados por categorias, e as cartas escritas pelos alunos 

foram submetidas a análise descritiva pelos dois pesquisadores. Dentre os vários 

resultados apresentados no artigo, cabe ressaltar um incremento bastante 

significativo, nos futuros professores, da definição de jogo educativo como um 

instrumento que: “ensina enquanto diverte” (de 30% para 93,33%), “garante uma 

aprendizagem efetiva” (de 3,33% para 93,33%), “aumenta habilidades atencionais” 

(de 3,33% para 83,33%), “contribui para a autoexpressão” (de 5% para 80%), 

“aumenta habilidades de pensamento” (de 6,66% para 75%), “garante 

desenvolvimento físico” (de 10% para 58,33%), “garante desenvolvimento mental” 

(de 10% para 53,33%) e “concretiza conceitos” (de 5% para 41,66%) (AYKAC; 

KOGCE, 2019, p. 127). 

Utilizando como instrumentos de coleta de dados sessões de observação e 

entrevistas semiestruturadas com quatro professoras do terceiro e quarto anos do 

Ensino Fundamental de diferentes escolas públicas do Estado de Minas Gerais, o 

 
11 Segundo o site https://odinland.vn/education-system-in-turkey, corresponde ao Ensino Fundamental 
brasileiro, atendendo alunos dos 6 aos 14 anos de idade. 
12 Tradução livre 

https://odinland.vn/education-system-in-turkey
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artigo de Pereira (2015) aborda as dificuldades dos professores em relação à 

corporeidade e ao lúdico nas aulas desse segmento.  

O desejo de oferecer uma prática educativa lúdica é inquestionável, 
mas não há apenas dificuldades com cobranças institucionais, tempo 
insuficiente, problemas de disciplina, mas também aquelas 
relacionadas ao próprio profissional – insegurança, inconsistência 
teórica, dificuldade de contato com sua própria ludicidade (PEREIRA, 
2015, p. 698). 

 

Após conceituar os termos ‘corporeidade’ e ‘ludicidade’ e situar os 

referenciais teóricos (com base em autores como Maturana, Paulo Freire, Wallon e 

Vygotsky), o artigo apresenta uma análise qualitativa dos dados das entrevistas em 

duas categorias: ‘crenças sobre o corpo na prática pedagógica’ e ‘o entendimento de 

ludicidade e sua vivência’. 

Na abordagem adotada por Pereira (2015), o corpo é compreendido para 

além de um conjunto de órgãos, ossos e músculos. “Trabalhar a corporeidade 

significa trabalhar as várias dimensões do ser: corporal, afetiva, cognitiva e social” 

(p. 698). Nas entrevistas, evidenciou-se uma visão dicotômica entre corpo e mente, 

uma concepção de que o corpo é “responsabilidade da Educação Física ou como 

‘algo’ que tem espaço no recreio, e deve manter limites na aula” (p. 701). Nas falas 

das professoras, percebe-se a preocupação com a ‘bagunça’, a falta de atenção, a 

perda do controle que o movimento corporal pode gerar na sala de aula. 

Em relação à corporeidade do professor, “a emoção deve ficar de fora, a 

racionalidade deve imperar” (PEREIRA, 2015, p. 703). Nas palavras da professora: 

“Tenho que manter uma postura adequada para sala de aula, né? Não posso ficar 

rindo. Como vão me respeitar e me obedecer?” (p. 703). A referida autora pondera 

que essa visão corrobora o mito, pontuado por Paulo Freire, de que a seriedade e a 

alegria se opõem, como se para construir uma relação de autoridade e disciplina 

saudáveis, em sala de aula, fosse necessário sufocar a alegria, o lúdico, a 

espontaneidade. 

O lúdico tem uma representação mais positiva na visão das professoras 

entrevistadas, que percebem sua importância pois, nas palavras de uma delas, as 

crianças “aprendem sem perceber, se relacionam com os outros, comigo também. 

Ficam mais receptivos, mais integrados” (PEREIRA, 2015, p. 704). Entretanto, as 

falas revelam uma dicotomia entre brincar e aprender, e a visão de ludicidade restrita 
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ao uso de jogos educativos com finalidade de trabalhar conteúdos programáticos.  

A cobrança dos pais e da coordenação, bem como a pressão de tempo para 

o cumprimento dos conteúdos, são relatados como interferências para o 

desenvolvimento de atividades lúdicas em sala de aula. “Os pais não mandam os 

filhos à escola para brincar! A coordenação cobra resultados!” (PEREIRA, 2015, p. 

706). 

A referida autora conclui refletindo sobre a importância de proporcionar, aos 

professores, uma nova compreensão da educação, para que possam ampliar e 

enriquecer suas práticas por meio de atividades lúdicas que 

[...] são uma possibilidade valiosa de trabalhar a corporeidade, o 
movimento, a criatividade, a flexibilidade e a expressividade tanto do 
educando quanto do educador. Os laços afetivos e a confiança se 
fortalecem, interferindo positivamente no processo de aprendizagem 
e no desenvolvimento da criança. Possibilitará ao educador conhecer 
melhor seu aluno e estar preparado para lidar com ele de forma 
aberta e compreensiva. Contribuirá, também, para uma prática 
pedagógica mais prazerosa para ambos, que abra caminho para o 
desenvolvimento integral de seus alunos (PEREIRA, 2015, p. 707). 

 

Cabe ressaltar que este texto é anterior à homologação da BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular), que em suas diretrizes gerais contempla a visão de 

educação defendida pela autora. 

Imhoff, Grimes & Schroeder (2013) investigam a percepção de adolescentes 

de uma escola profissionalizante em Florianópolis, Santa Catarina, participantes do 

Programa Jovem Aprendiz (PJA), uma parceria empresa/curso/escola, sobre aulas 

‘chatas’ e aulas ‘legais’.  Dez adolescentes com idades entre 14 e 17 anos, escolhidos 

por meio de sorteio entre 34 alunos com 75% ou mais de frequência no curso de 

vendas do PJA, participaram de um grupo focal onde conversaram livremente sobre 

o tema “O que é uma escola ‘chata’ pra você?” O encontro foi gravado em áudio e 

posteriormente transcrito, com a devida autorização dos estudantes. Em linhas 

gerais, os alunos consideram como uma aula chata e, portanto, nada estimulante, 

aquela focada na transmissão e recepção de conteúdos, “em que o professor só fala” 

(IMHOFF; GRIMES; SCHROEDER, 2013, p.174), em que não há interação e diálogo 

professor/alunos e aluno/aluno, em que não há dinâmicas e variação dos recursos 

usados. Para a aula ficar ‘legal’, despertar o interesse e ser estimulante, os alunos 

indicaram a necessidade de interação e dinamismo, com professores motivados, 



76 

 
 

 

usando uma linguagem acessível e utilizando recursos diversificados, como filmes, 

dramatizações, jogos, situações contextualizadas para discussão. Na análise dos 

autores do estudo, essas são estratégias que aproximam os conteúdos ao cotidiano 

do aluno, favorecendo que ele desenvolva “afetividade com conhecimento científico 

e, assim, possui maior facilidade para internalizá-lo” (IMHOFF; GRIMES; 

SCHROEDER, 2013, p. 184).  

Após elencar alguns indicadores para aprimorar a condução das aulas por 

parte dos professores e, portanto, incrementar o aprendizado dos alunos, os autores 

finalizam salientando um fato que lhes chamou a atenção: embora pertencendo a 

uma geração de adolescentes conectados às novas tecnologias (já presentes em 

2012), os estudantes não deram ênfase a recursos tecnológicos. “Concluímos, pelos 

seus dizeres, que o que esperam de uma ‘aula legal’ é muito menos complexo do 

que poderíamos imaginar para essa faixa etária” (IMHOFF; GRIMES; SCHROEDER, 

2013, p. 185). 

No estudo relatado por Kitching & Wheeler (2013), 49 meninas entre 8 e 11 

anos, alunas do Grade 2 ao Grade 6 de três escolas do Reino Unido que já haviam 

incorporado videogames e dispositivos eletrônicos em seus currículos, responderam 

um questionário semiestruturado composto por 18 questões, tanto fechadas como 

abertas, sobre seus hábitos e opiniões a respeito de videogames, dispositivos 

eletrônicos e aprendizagem. Os resultados mostraram que a maioria das meninas 

jogava videogames em casa e na escola, além de usar dispositivos eletrônicos como 

apoio para a aprendizagem de Matemática e Inglês. Em casa, 27% das meninas 

disseram usar videogames todos os dias e 41% uma vez por semana. Na escola, 

41% afirmaram usar videogames uma vez na semana e 41% uma vez ao mês. A 

grande maioria das meninas considerou que os videogames ajudam a aprender mais 

facilmente, mas apenas cerca de metade opinou que os videogames faziam com que 

se esforçassem mais. A análise qualitativa das respostas às questões abertas sugere 

que as crianças usam videogames em casa porque acham divertido e porque 

aprendem enquanto brincam, como mostra a declaração de uma menina do Grade 5 

(5º ano): “because it helps my learning and it does it in a fun way and not a boring 

way”13 (KITCHING; WHEELER, 2013, p. 118). 

 
13 “Porque ajuda na minha aprendizagem e faz isso de uma maneira divertida, e não chata.” 
(tradução livre) 
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Os artigos selecionados trazem diferentes perspectivas essenciais à reflexão 

sobre o uso de recursos lúdicos, entre eles os jogos, tanto físicos como digitais, no 

ensino formal. Os professores e alunos são os principais protagonistas dos processos 

ensino-aprendizagem que ocorrem no espaço escolar, portanto é fundamental 

aprofundar a compreensão sobre como pensam, sentem e vivem a educação, quais 

são suas necessidades e desejos, seus sonhos e suas realidades, para que seja 

possível promover as transformações que respondem aos desafios do momento 

histórico em que vivemos. 

 

 2.3 Considerações sobre a revisão bibliográfica 
 

As pesquisas analisadas neste levantamento bibliográfico indicam que os 

recursos lúdicos são promotores de diversos aspectos do desenvolvimento humano 

e da aprendizagem, favorecem a interação social e a comunicação, instrumentalizam 

o professor e ampliam o interesse e a motivação dos estudantes, contribuindo para 

que a escola se reestruture em direção às demandas da sociedade atual e ao que se 

vislumbra para o futuro da humanidade. 

O fato de a busca não haver localizado artigos científicos abordando 

especificamente o recorte proposto na presente pesquisa (uso intencional de jogos 

de regras, no Ensino Fundamental, visando ao desenvolvimento socioemocional dos 

estudantes) demonstra a necessidade de realização de estudos que possibilitem não 

só aprofundar a compreensão sobre o tema, como também instrumentalizar os 

docentes com conhecimentos que os ajudem a utilizar essa ferramenta didática, de 

maneira intencional, para o desenvolvimento socioemocional dos seus alunos.  

Em resposta a essa demanda, o presente ensaio propõe-se a apresentar 

subsídios teóricos e promover reflexões sobre o que são habilidades 

socioemocionais e como integrá-las na prática pedagógica por meio da utilização 

intencional de jogos de regras. 
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3. Habilidades socioemocionais: considerações 

teóricas e sugestões práticas 

 

 

Este capítulo tem como principal objetivo a explicitação do posicionamento 

teórico e ideológico, defendido no presente ensaio, sobre as habilidades 

socioemocionais e suas implicações práticas para a educação escolar. Como base 

para o estudo, foi escolhida a proposta de subdivisão dos cinco domínios que 

compõem o Modelo Big Five em dezessete competências socioemocionais, 

elaborada pela equipe de pesquisadores do Instituto Ayrton Senna (Modelo IAS14), 

que será detalhada e analisada criticamente, refletindo-se sobre seus pontos fortes 

e suas limitações, bem como sobre a sua aplicabilidade no espaço escolar por meio 

do uso de jogos de regras. 

Inicialmente, percorreremos os conceitos de emoção e de sentimento, bem 

como suas relações com a razão, refletindo sobre algumas implicações para uma 

prática docente voltada à promoção intencional de habilidades socioemocionais. 

Após uma discussão sobre os conceitos de ‘competência’ e de ‘habilidade’ e uma 

pequena retomada histórica dos estudos sobre o socioemocional na escola, serão 

apresentadas algumas referências usadas atualmente em várias partes do mundo, 

tanto no meio acadêmico como na elaboração de programas escolares: SEAL (Social 

and Emotional Aspects of Learning), SEL (Social and Emotional Learning, 

desenvolvido pela CASEL - Collaborative for Academic, Social and Emotional 

Learning) e o modelo BIG FIVE (Modelo dos Cinco Grandes Fatores).  

Por fim, as cinco macrocompetências e as dezessete competências 

socioemocionais que compõem o Modelo IAS serão analisadas uma a uma, tecendo-

se reflexões teóricas e considerações práticas sobre a aplicabilidade no Ensino 

Fundamental por meio da utilização de jogos de regras. Na macrocompetência 

Autogestão, proponho o acréscimo de mais uma competência socioemocional: o 

Controle da Impulsividade. 

 
14 Para trazer maior fluidez à leitura, o modelo organizativo elaborado pelo Instituto Ayrton Senna 
será referido como ‘Modelo IAS’. 
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3.1 Emoção, sentimento e razão 

 

Emoção e sentimento são palavras usadas muitas vezes como sinônimos; 

razão e emoção como antônimos. Será? 

Segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (CUNHA, 2007), a 

palavra emoção, definida como “comoção, abalo moral” (p. 292), começou a ser 

utilizada no nosso idioma por volta do século XVIII. Origina-se da palavra francesa 

émotion, do latim motio.onis, que, por sua vez, remete ao vocábulo movere, cujo 

significado é ‘mover’ (“dar ou comunicar movimento a; pôr em movimento, deslocar, 

induzir, persuadir,  causar, inspirar” (p. 536).  Já a palavra sentimento não aparece 

como verbete principal no referido dicionário, consta como derivação de ‘sentir’, que 

é definido como “experimentar, pressentir, conjeturar” (CUNHA, 2007, p. 715). Tem 

sua origem no termo em latim sentire, mesma raiz das palavras sentido, sentimental, 

sentimentalismo, ressentir.  

É interessante que a palavra ‘sentir’, segundo as pesquisas do filólogo, foi 

incorporada à língua portuguesa no século XIII, mas seu derivado ‘sentimento’ (o 

substantivo abstrato que dá nome ao verbo) apenas no século XV – um intervalo de 

dois séculos entre o fazer e o nomear. E três séculos antes da palavra emoção 

começar a ser utilizada pelos falantes do nosso idioma.  

Partindo da etimologia das palavras, podemos perceber que as ideias 

centrais de ‘emoção’ e de ‘sentimento’ são, em suas origens, bastante diferentes: a 

primeira, emoção, diz respeito a algo que mobiliza, que coloca a pessoa em ação, 

àquilo que provoca ou inspira um certo comportamento, enquanto a segunda, 

sentimento, implica uma experimentação, uma sensação em relação a algo vivido. 

Enquanto a emoção (da mesma família das palavras ‘movimento’, ‘mobilidade’, 

‘mobilizar’) pode ser pensada como uma ‘energia para o agir’ (e, nesse sentido, algo 

que impulsiona para o tempo futuro), o sentimento liga-se à maneira como a pessoa 

percebe e vivencia e atribui sentidos aos acontecimentos, tanto externos como 

internos, o que inclui as suas emoções (ligando-se, portanto, ao tempo passado e ao 

tempo presente).  

No dia a dia, esses dois termos às vezes são tratados como sinônimos e 

trazem conotações que diferem em maior ou menor grau das suas origens. Partindo 

da ideia de que o dicionário de um idioma pode ser considerado como uma 
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compilação organizada que expressa o(s) uso(s) das palavras no cotidiano dos 

falantes da língua, vejamos como os dois termos são apresentados em um dicionário 

bastante utilizado nos dias de hoje, dada a praticidade de consultá-lo pela internet: o 

Dicionário Online de Português.  

Emoção. Substantivo feminino. Reação moral, psíquica ou física, 
geralmente causada por uma confusão de sentimentos que, diante 
de algum fato, situação, notícia etc., faz com que o corpo se comporte 
tendo em conta essa reação, expressando alterações respiratórias, 
circulatórias; comoção. Ação de se movimentar, deslocar. Etimologia 
(origem da palavra emoção). Do francês émotion; do latim motio.onis. 
Sinônimos de emoção: espavento, abalo, surpresa, comoção, susto 
(https://www.dicio.com.br/emocao/, 2021, sem paginação). 

 

Sentimento. Substantivo masculino. Ação de sentir, de perceber 
através dos sentidos, de ser sensível. Capacidade de se deixar 
impressionar, de se comover; emoção. Expressão de afeição, de 
amizade, de amor, de carinho, de admiração. Conhecimento intuitivo 
sobre; consciência: sentimento de dever cumprido. Modo de se 
comportar definido pelo afeto: sentimento ufanista. Demonstração de 
vigor, de energia; entusiasmo: cantava com sentimento. Intuição 
pessoal; pressentimento: tenho um sentimento de que isso vai dar 
errado! Sensação de pesar; expressão de mágoa; tristeza. 
Substantivo masculino plural: Sentimentos. Manifestação de pesar, 
de tristeza; pêsames: meus sentimentos por sua perda. Reunião das 
características ou capacidades morais de um indivíduo. Etimologia 
(origem da palavra sentimento). Sentir + mento. Sinônimos de 
sentimento: sensação, tristeza, entusiasmo, senso, consciência, 
emoção, pêsames, pressentimento 
(https://www.dicio.com.br/sentimento/, 2021, sem paginação). 

 

É interessante notar que na primeira definição desse dicionário, a emoção é 

apresentada como uma “reação moral, psíquica ou física” que provoca alterações no 

corpo (“respiratórias, circulatórias”), reação essa que pode acontecer em 

consequência de uma “confusão de sentimentos diante de algum fato, situação, 

notícia”. Em relação às alterações que ocorrem no corpo, a definição condiz com as 

teorias científicas sobre emoção, como veremos mais adiante. Mas nessa definição, 

é um sentimento, ou mais especificamente as dificuldades com um sentimento, que 

causaria uma emoção: o oposto do que dizem os estudiosos que se debruçaram 

sobre o tema, como veremos mais adiante.  

Ao consultar o Houaiss (2001), considerado por muitos como o mais bem 

conceituado dicionário de Língua Portuguesa da atualidade, nos deparamos com as 

https://www.dicio.com.br/emocao/
https://www.dicio.com.br/sentimento/
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seguintes definições15: 

Emoção s.f. (sXVIII cf. MS) 1 ato de deslocar, movimentar 2 agitação 
de sentimentos; abalo afetivo ou moral; turbação, comoção 2.1 PSIC 
reação orgânica de intensidade e duração variáveis, ger. 
acompanhada de alterações respiratórias, circulatórias etc. e de 
grande excitação mental Θ GRAM acp.2 foi consid. gal. pelos 
puristas, que sugeriram em seu lutar: comoção, abalo Θ ETIM fr. 
émotion (1475) ‘perturbação moral’, der. de êmouvir, este do fr.ant. 
motion, der. do lat. motio ‘movimento, perturbação (de febre)’, ver 
MOV- (HOUAISS, 2001, p. 1123). 

 

Sentimento s.m. (sXIV cf. FichIVPM) 1 ato ou efeito de sentir(-se) 2 
aptidão para sentir; disposição para se comover ou se impressionar; 
sensibilidade 3 faculdade de conhecer, perceber, apreciar; noção, 
senso 4 atitude mental ou moral caracterizada pelo estado afetivo (s. 
patriótico) 5 disposição emocional complexa da pessoa, 
predominantemente inata e afetiva, com referência a um dado objeto 
(outra pessoa, coisa ou ideia abstrata), a qual converte esse objeto 
naquilo que é para a pessoa; afeto, afeição, amor 6 expressão viva, 
animada; entusiasmo, emoção (declamar com s.) 7 experiência 
afetiva de desprazer; pesar, tristeza, mágoa 8 percepção íntima; 
conhecimento imediato; intuição, pressentimento  Θ sentimentos 
s.m.pl. 9 conjunto das qualidades ou tendências morais de alguém 
10 m.q. PÊSAMES Θ s. de culpa PSICAN 1 o que se segue a um 
ato que o indivíduo considera como indigno; o que de modo 
inconsciente dispara recriminações difusas sobre o próprio indivíduo 
2 conjunto de motivações inconscientes que explica comportamentos 
de fracasso ou sofrimento auto infligidos Θ cf. necessidade de 
punição ● s. de inferioridade PSIC sentimento de depreciação por 
si mesmo que sobrevém regularmente durante períodos críticos do 
desenvolvimento individual, sem necessariamente tomar a forma 
persistente do complexo de inferioridade Θ cf. complexo de 
inferioridade  ● s. de superioridade PSIC crença que uma pessoa 
tem de ser melhor, em determinada coisa ou em tudo, do que as 
outras (tal sentimento é tido em geral como uma defesa contra o 
sentimento de inferioridade) Θ ETIM sentir+-mento; AGC registra um 
lat.medv. sentimentum; JM vê infl. do fr. sentiment (1190 sob a f. 
sentement) ‘faculdade de receber as impressões físicas, sensação, 
conhecimento, fato de saber qualquer coisa’, (1279) ‘todo fenômeno 
da vida afetiva, emoção’, (1314) ‘sentimento’, (1381) ‘opinião’, 
(c1390) ‘bom senso’, refeito do fr.ant. sentement que sobreviveu até 

 
15 As informações entre parênteses, na abertura do vocábulo, indicam a datação (século) e a fonte: 
- MS: Diccionario da Lingua Portugueza, de Antônio de Moraes Silva (HOUAISS, 2001, p. LXXVIII). 
- FichIVPM: Fichário, arquivado na Fundação Casa de Rui Barbosa, do Índice do Vocabulário do 
Português Medieval (HOUAISS, 2001, pp. LXXIII; LXXV). 
 
Abreviaturas utilizadas (em ordem alfabética): acp. (acepção ou acepções); AGC (Antônio Geraldo 
da Cunha); ant. (antigo); ANT (antônimo); cf. (confira ou confronte); consid. (considerado/a(s)); der. 
(derivação, derivado(s)); ETIM (Etimologia); f. (feminino; folha; forma); f.hist (forma histórica); fr. 
(francês); gal. (galicismo); ger. (geral, geralmente); GRAM (gramática); infl. (influência, influxo); JM ou 
JPM (José Pacheco Machado); lat. (latim, latina/o, latinismo); m.q. (mesmo que); medv. (medieval); 
PSIC (Psicologia); PSICAN (Psicanálise); s.f. (substantivo feminino); SIN (sinônimo(s)); s.m. 
(substantivo masculino); s.m.pl. (substantivo masculino plural); VAR (variante, forma variante) 
(HOUAISS, 2001, pp. LX – LXV). 
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o sXVI, der. de sentir ‘sentir’+ -(e)ment; ver sem(t/s)-; f.hist sXIV 
semtymemto, sXIV sentimeeto, sXV sentimento, sXV ssentimento, 
sXV syntymento Θ SIN/VAR ver sinonímia de comiseração e 
desgosto Θ ANT ver antonímia de desgosto (HOUAISS, 2001, p. 
2548). 

 

O primeiro fato que chama a atenção quando comparamos as duas palavras 

neste dicionário é o tamanho e a amplitude das explicações dedicadas a cada uma 

delas: enquanto para a palavra emoção são trazidas apenas duas definições, a 

primeira ligada à origem da palavra, “ato de deslocar, movimentar” (que, pelo menos 

até onde vai a minha experiência de falante da língua, não traduz uma utilização 

costumeira, usada no dia a dia), e a segunda, “agitação de sentimentos; abalo afetivo 

ou moral; turbação, comoção”, que se aproxima do Dicionário Online ao considerar 

a emoção como algo que acontece aos sentimentos. Nota-se que a definição 

atribuída à psicologia, “PSIC reação orgânica de intensidade e duração variáveis, 

ger. [geralmente] acompanhada de alterações respiratórias, circulatórias etc. e de 

grande excitação mental”, é apresentada como um subtítulo dessa segunda noção; 

nela, encontramos a ênfase na organicidade da emoção e nas alterações fisiológicas 

que a acompanham, o que harmoniza com o que vem sendo estudado não somente 

na psicologia, como também na biologia e nas neurociências, reverberando em várias 

implicações para os estudos no campo da educação16.  

Já para a palavra sentimento, são expostas dez diferentes definições, além 

das explicações sobre as expressões relacionadas ao seu uso ‘sentimento de culpa’, 

‘sentimento de inferioridade’ e ‘sentimento de superioridade’. Analisando as 

acepções apresentadas, um aspecto chama a atenção: a relação com a experiência 

vivida (“experiência afetiva”), com a construção da autoimagem, com a percepção 

sobre si mesmo e sobre o não-eu (“outra pessoa, coisa ou ideia abstrata”; “percepção 

íntima”), com o conhecimento (“faculdade de conhecer, perceber, apreciar; noção, 

senso”).  

A vinculação mais estreita da emoção com os processos orgânicos, 

fisiológicos, corporais, e do sentimento com processos de ordem mais psicológica e 

consciente harmoniza com as proposições teóricas dos estudos científicos 

contemporâneos. Como veremos mais adiante, para vários autores de diferentes 

 
16 Embora não seja a intenção deste ensaio aprofundar-se no estudo da Neuroeducação, parece-me 
importante pontuar o quanto as construções teóricas dessas ciências têm colaborado para repensar 
as relações de ensino e de aprendizagem, especialmente no espaço da educação formal.  
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áreas do conhecimento (biologia, psicologia, neurociências), as emoções são 

definidas como reações corporais a algum estímulo (externo ou interno). As emoções 

são episódicas e pontuais, envolvem uma série de aspectos fisiológicos (como 

afirmado nas definições dicionarizadas) que são involuntários e pré-programados 

biologicamente para preparar o corpo para uma ação. Já os sentimentos são mais 

duradouros, envolvem a percepção consciente acerca do que foi vivido, percepções 

essas que são atravessadas pela linguagem, pela atribuição de sentidos, pelo que 

está guardado na memória da pessoa, pela sua história de vida.  

Assim, ao contrário do que o Dicionário Online afirma, os sentimentos 

nascem das emoções (e não o oposto), trazem à consciência a emoção que o corpo 

viveu. Não em sua totalidade, pois há vários processos fisiológicos, como por 

exemplo a dilatação da pupila ou as alterações dos movimentos peristálticos do 

intestino, que permanecem inconscientes. “A emoção é mais rudimentar, fisiológica, 

corporal; o sentimento é psicologicamente mais complexo, envolve ideias, conceitos, 

planejamento, vontade, motivação” (ABED, 2021, p. 57). 

Henri Wallon (1879-1962) já postulava, na primeira metade do século XX, 

que as emoções antecedem os sentimentos. Segundo o autor, as emoções estão na 

origem do desenvolvimento biopsicossocial dos seres humanos, é por meio delas 

que o bebê se comunica e estabelece as primeiras interações com seu meio social - 

necessidade primordial para a sua sobrevivência, já que nossa espécie nasce 

totalmente dependente do provimento externo.  

Quanto aos primeiros contatos entre o sujeito e o ambiente, eles são 
de ordem afetiva: são as emoções. O contacto emotivo, quando se 
estabelece, é na realidade uma espécie de contágio mimético, cuja 
primeira consequência é não a simpatia mas a participação. O sujeito 
está totalmente imerso na sua emoção; ele é unido, confundido por 
ela com as situações que lhe correspondem, quer dizer, com o 
ambiente humano de que provém, na maior parte das vezes, as 
situações emocionais. Alienando-se nelas, ele é incapaz de se 
aperceber a si mesmo como distinto de cada uma delas e das outras 
pessoas (WALLON, 1981, p. 215-216). 

 

Para o referido autor, a emoção caracteriza-se por uma ativação orgânica, 

não controlada racionalmente, que altera os batimentos cardíacos, a respiração, o 

tônus muscular, ou seja, a emoção implica várias alterações no corpo, como citado 

nas definições dos dicionários consultados. No bebê humano, a linguagem corporal 

– atos motores, gritos, choros, espasmos, tensões e distensões musculares – 
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expressa seus estados emocionais de bem ou mal-estar, mobilizando reações nas 

pessoas de seu entorno, visando o suprimento de suas necessidades (WALLON, 

1981; 1979). 

Para Wallon, a emoção tem natureza complexa e paradoxal: está na 
passagem do mundo orgânico para o social, do fisiológico para o 
psíquico. Está na origem da consciência: exprime e fixa, para o 
próprio sujeito, certas disposições de sua sensibilidade, via grupo 
social que lhe atribui significado através das suas reações e da 
linguagem (ABED, 2002, p. 35). 

 

Ancorado filosoficamente no materialismo dialético, Wallon defendia o que 

denominava como ‘psicogênese da pessoa completa’: os aspectos biopsicossociais 

dos seres humanos devem sempre ser levados em conta no estudo do 

desenvolvimento humano (e, portanto, nas propostas educacionais) em sua 

complexidade de inter-relações. Ao longo da história de nossas vidas, cada um de 

nós vai se constituindo enquanto sujeito único por meio de processos dialéticos de 

diferenciação e de integração entre o que o autor denominou como ‘campos 

funcionais’: afetividade (emoções e sentimentos), inteligência e ato motor. Desse 

modo, por meio de movimentos contínuos e no mais das vezes não lineares 

envolvendo essas três dimensões, com idas e vindas, retrocessos e avanços, 

sobreposições e acavalamentos, o ser humano vai construindo simultaneamente o 

conhecimento de si mesmo e do outro, constituindo-se enquanto pessoa e 

aprendendo sobre o mundo (WALLON, 1981) 

Pedro Calabrez (Doutor em Psiquiatria e Psicologia Médica pela UNIFESP) 

vem desenvolvendo um trabalho por meio do canal de YouTube denominado 

‘NeuroVox’, onde é possível encontrar várias postagens sobre temas relacionados 

às neurociências explicados em uma linguagem de simples compreensão para o 

público leigo. O vídeo ‘O que são emoções e sentimentos’, de 2016, aborda as 

distinções e conexões entre os dois termos que estamos discutindo. Utilizando o 

exemplo de um suposto encontro com um tubarão, Calabrez descreve o ‘programa 

de ações’ coordenadas pelo cérebro, involuntárias, automáticas e inconscientes, que 

tem alto valor adaptativo para o enfrentamento dessa situação, descrito 

sumariamente a seguir:   

Diante de um perigo iminente e real (um tubarão, por exemplo), a 
emoção ‘medo’ será acionada e o cérebro irá liberar uma série de 
hormônios e neurotransmissores, comandando várias alterações no 
corpo que preparam para a ação (fuga ou enfrentamento, no caso). 
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O sangue será redirecionado, o fluxo sanguíneo no rosto e no 
aparelho digestivo irá diminuir (por isso ficamos pálidos e dá ‘frio na 
barriga’) para ser enviado aos grandes músculos, o que nos capacita 
a sermos mais ágeis e fortes para enfrentar o perigo. A vigilância, o 
foco e a atenção irão aumentar. Tudo isso (e um pouco mais) 
acontece em menos de meio segundo e prepara o corpo para uma 
reação rápida que pode ser a diferença entre sobreviver ou ser 

engolido pelo tubarão (ABED, 2021, p. 57). 

 

As emoções operam em uma escala de valência situada entre o polo 

‘positivo’, aquelas que geram comportamentos de aproximação, como por exemplo, 

a alegria, e o polo ‘negativo’, as que geram comportamentos de afastamento, como 

por exemplo a aversão (CALABREZ, 2016). Ressalta-se que essas denominações 

não têm qualquer sentido moralizador - de bem ou de mal, de bom ou de ruim -, 

apenas delineiam-se como atitudes opostas diante de um estímulo: aproximação ou 

afastamento. Cabe ressaltar o papel adaptativo e protetor das emoções: em 

determinadas situações, o que é mais apropriado, em termos de reação emocional, 

pode ser justamente uma emoção de valência negativa. Aproximar-se de pessoas 

desconhecidas pode nos colocar em risco; a raiva pode nos levar a defender direitos 

e lutar contra opressões. Em nosso meio cultural, infelizmente ainda é bastante 

comum essas valências adquirirem uma conotação moral, como se sentir medo ou 

raiva fosse algo ruim, impróprio, algo que deve ser evitado, e sentir alegria fosse 

sempre bom e recomendável. Esse é um aspecto fundamental quando refletimos 

sobre a promoção do desenvolvimento emocional no espaço escolar: é necessário 

cuidado para não cair em uma visão idealizada e preconceituosa de ser humano, que 

supervaloriza umas emoções e estigmatiza outras.  

Embora a emoção envolva uma programação fisiológica e involuntária de 

reações (coordenadas pelo Sistema Nervoso Autônomo), aquilo que nos emociona 

pode variar em função das nossas histórias pessoais e do ambiente sociocultural em 

que estamos inseridos, dos costumes, regras e padrões praticados em diferentes 

sociedades. E pode ser modificado ao longo da vida, de maneira intencional ou não.  

Por exemplo, uma barata provoca, em várias pessoas, reações involuntárias de 

pânico – outras simplesmente pisam nela. É possível deixar de ter a emoção ‘medo’ 

em relação ao estímulo ‘barata’ em função de alguma necessidade ou desejo, 

desenvolvendo algumas habilidades específicas ou até, se for o caso, por meio de 

um processo terapêutico. Em algumas sociedades, a ideia de se alimentar de 

gafanhotos provoca a emoção ‘nojo’, mas no Camboja, gafanhotos fritos são uma 
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iguaria. Mais um exemplo: em alguém que gosta de gatos, a emoção despertada tem 

valência positiva, gerando sentimentos de carinho, amor, satisfação, alegria; já para 

quem tem medo dos felinos, a reação emocional será de valência negativa, gerando 

afastamento. 

É interessante perceber como teóricos de diferentes áreas do conhecimento 

vêm recuperando o sentido mais primitivo da emoção (aproximando-se de sua origem 

etimológica) enquanto mobilizadora de ações, disparadora de comportamentos. Essa 

noção também é encontrada nas contribuições de Humberto Maturana e Francisco 

Varela, biólogos chilenos que no final do século passado lançaram uma nova 

perspectiva sobre a ‘Biologia do Conhecer’ (teoria da autopoiese). Criticando a visão 

materialista e linear vigente na época, os autores defenderam uma visão sistêmica 

do funcionamento dos seres vivos, cunhando a noção de organização autopoiética:  

[...] o traço característico dos seres vivos é que, em sentido material, 
produzem a si mesmos de maneira constante [...] os seres vivos são 
máquinas autopoiéticas, ou seja, máquinas que continuamente 
especificam e produzem sua própria organização por meio da 
produção de seus próprios componentes, sob condições de contínua 
perturbação e compensação dessas perturbações (MOREIRA, 2004, 
p. 598).  

 

Nessa visão sistêmica de compreensão dos seres vivos, as emoções são 

definidas como as disposições corporais que levam à ação em diferentes domínios, 

desde os das ações físicas até os domínios do pensar, refletir e explicar – o que 

também inclui, segundo os referidos autores, a explicação científica.  

Biologicamente, as emoções são disposições corporais que 
determinam ou especificam domínios de ações. [...] emoções são os 
diferentes domínios de ações possíveis nas pessoas e animais, e as 
distintas disposições corporais que os constituem e realizam. Por isso 
mesmo, sustento que não há ação humana sem uma emoção que a 
estabeleça como tal e a torne possível como ato (MATURANA, 2002, 
p. 16 - 22). 

 

A proposição de explicações científicas, segundo Maturana (2001; 2002), 

responde a um conjunto de emoções humanas relacionadas à paixão e ao desejo de 

explicar, que também são experimentadas na vida cotidiana. Nós somos seres do 

conhecimento, essas emoções são próprias da espécie humana. No caminho da 

construção das explicações científicas, todo pesquisador, ao formular suas 

perguntas, está movido pelos “interesses, desejos, ambições, aspirações e fantasias 
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dos cientistas, apesar de suas alegações de objetividade e independência 

emocional” (MATURANA, 2001, apud MOREIRA, 2004, p. 602). Não é intenção deste 

ensaio aprofundar-se nas discussões sobre a possibilidade ou não da neutralidade 

científica, mas salientar a ideia de inter-relações entre emoção e razão que se 

expressam nessas ponderações, advindas do campo da biologia antes mesmo das 

mais recentes descobertas da psicologia das emoções e das neurociências. 

Paul Ekman é mais um estudioso a recuperar o sentido original da palavra 

emoção, especialmente nas áreas da psicologia e da antropologia. Esse psicólogo 

estadunidense pesquisou o reconhecimento de emoções por meio das expressões 

faciais em diferentes sociedades e culturas em várias regiões do planeta, 

descobrindo que, ao contrário de sua hipótese inicial, há algumas emoções 

universais que são expressas por uma linguagem corporal identificável em diferentes 

meios socioculturais. 

Quando estamos sob o domínio de uma emoção, uma sucessão de 
mudanças ocorre em uma fração de segundo — sem que 
escolhamos ou tenhamos consciência imediata —, nos sinais 
emocionais faciais e vocais; nas ações predefinidas; nas ações 
aprendidas; na atividade do sistema nervoso autônomo que regula 
nosso corpo; nos padrões reguladores que modificam continuamente 
nosso comportamento; na recuperação das memórias e expectativas 
relevantes e na interpretação do que está acontecendo dentro de nós 
e no mundo. Essas mudanças são involuntárias: nós não as 
escolhemos (EKMAN, 2011, p. 81). 

 

 Em seu livro ‘A linguagem das emoções’ (EKMAN, 2011), publicado em abril 

de 2003, o autor apresenta as descobertas realizadas nas suas pesquisas 

transculturais, a partir das quais identificou a existência de algumas emoções básicas 

da raça humana (alegria, tristeza, aversão, raiva, surpresa e medo), descrevendo as 

suas características faciais, os estímulos que podem dispará-las e como podemos 

modificar aquilo que nos emociona. Salienta que, embora as ‘regras de 

demonstração’ (ou seja, as maneiras socialmente aceitas de externar as emoções) 

sejam variáveis em função das normas sociais praticadas em diferentes culturas, 

tempos e espaços, as emoções em si são universais, repletas de componentes 

fisiológicos involuntários, automáticos, predominantemente inconscientes (ou seja, 

abaixo da linha da percepção), pré-programados, coordenados por uma região 

cerebral primitiva – o sistema límbico. As emoções têm valor adaptativo: possibilitam, 

em frações de segundos, ações biologicamente eficientes visando a sobrevivência.  
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O medo nos protege: nossa vida é salva porque somos capazes de 
reagir às ameaças de modo protetor e instantâneo, sem o 
pensamento. As reações de aversão nos deixam cautelosos a 
respeito de atividades que, literal ou figurativamente, podem ser 
tóxicas. A tristeza e o desespero vindos das perdas podem trazer 
ajuda dos outros. Mesmo a raiva — emoção que a maioria das 
pessoas gostaria de repelir — é útil para nós. Ela previne os outros, 
e nós mesmos, quando as coisas estão nos frustrando. Essa 
advertência pode conduzir mudanças, embora também possa 
produzir embates. A raiva nos motiva a tentar mudar o mundo, a 
promover a justiça social e a lutar pelos direitos humanos (EKMAN, 
2011, p. 59). 

 

Nessa mesma direção encontramos as contribuições do neurocientista 

António Damásio, que desde a última década do século passado exerce grande 

influência sobre o entendimento atual dos sistemas neurais relacionados às emoções 

e aos sentimentos (e também à consciência e à tomada de decisões).  

O médico português radicado nos Estados Unidos é diretor do ‘Instituto do 

Cérebro e da Criatividade’ e ocupa uma cadeira como professor e pesquisador no 

‘Departamento de Neurociência, Psicologia e Neurologia’, ambos vinculados à 

Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, onde realizou e continua 

realizando suas pesquisas. Desde o seu primeiro livro, ‘O Erro de Descartes’ 

(DAMÁSIO, 2012), publicado originalmente em 1995, onde analisou pacientes com 

lesões cerebrais (desde o icônico caso de Phineas Gage, ocorrido em 1848), 

Damásio demonstra como razão e emoção se entrelaçam no cérebro humano, 

operando de maneira interligada. O sistema límbico (parte do cérebro que controla 

as emoções e as ações básicas) e o neocórtex (parte do cérebro responsável pelas 

atividades relacionadas à razão, como o raciocínio abstrato e as funções executivas) 

trabalham em conjunto. 

O quadro que estou estabelecendo para os seres humanos é de um 
organismo que surge para a vida dotado de mecanismos automáticos 
de sobrevivência e ao qual a educação e a aculturação acrescentam 
um conjunto de estratégias de tomada de decisão socialmente 
permissíveis e desejáveis, os quais, por sua vez, favorecem a 
sobrevivência – melhorando de forma notável a qualidade dela – e 
servem de base à construção de uma pessoa (DAMÁSIO, 2012, p. 
125). 

 

Nesta sua primeira obra, Damásio diferencia emoções primárias ou iniciais e 

emoções secundárias, que são construídas, ao longo da vida, sobre a fundação das 

primeiras. As emoções primárias, segundo o autor, são programas inatos, pré-
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programados, de reações e respostas reflexas que ativam “um estado do corpo” 

(DAMÁSIO, 2012, p. 129) diante da detecção sensorial de um estímulo 

desencadeador (externo ou interno ao sujeito). Assim, quando nos deparamos com 

algo cujas características gerais se enquadram como um possível perigo, a reação 

de medo é acionada pelo sistema límbico (em especial, a amigdala), provocando 

alterações nos sistemas respiratório, cardiovascular, endócrino e motor, entre outros 

(conforme já foi rapidamente descrito). O autor considera como emoções primárias 

universais o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo e a surpresa (DAMÁSIO, 2011, 

p. 102).  

Seja como for, essas emoções certamente são produzidas em todas 
as culturas e são fáceis de reconhecer, pois uma parte de seu 
programa de ação - as expressões faciais - é bem característica. 
Essas emoções estão presentes até em culturas que não possuem 
designações distintivas para elas. Devemos a Charles Darwin o 
reconhecimento pioneiro dessa universalidade, não apenas em 
humanos mas também em animais. A universalidade das expressões 
emocionais revela o grau em que o programa de ação emocional é 
automatizado e não aprendido. 

 

Segundo o referido autor, em continuidade ao ciclo do acontecimento 

emocional ocorre a “sensação da emoção” (DAMÁSIO, 2012, p. 131) em relação ao 

estímulo específico que a provocou. Essa certa consciência sobre a emoção vivida, 

que é atravessada pela razão, possibilita ao cérebro fazer generalizações, ampliando 

e flexibilizando as estratégias adaptativas.   

Pense no seguinte: se vier a saber que o animal ou a situação X 
causa medo, você tem duas formas de se comportar em relação a X. 
A primeira é inata, você não a controla; além disso, não é específica 
de X, pode ser causada por um grande número de seres, objetos e 
circunstâncias. A segunda forma baseia-se na sua própria 
experiência e é específica de X. O conhecimento de X permite-lhe 
pensar com antecipação e prever a probabilidade de sua presença 
num dado meio ambiente, de modo a conseguir evitar X 
antecipadamente, em vez de ter de reagir a sua presença numa 
emergência (DAMÁSIO, 2012, p. 131). 

 

 A construção de relações sistemáticas entre as emoções primárias universais 

(medo, raiva, tristeza, alegria, nojo e surpresa) e a classe de estímulos que as 

provocam (situações e objetos específicos) estão na gênese dos sentimentos (o que 

será explicado mais adiante) e também das emoções secundárias. A rede cerebral 

amplia-se, entrando em cena não só o sistema límbico (parte do cérebro responsável 

pelo processamento emocional) como também o córtex pré-frontal (processamento 
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cognitivo) e o somatossensorial (processamento da captação e percepção dos 

estímulos) (op. cit., p. 132). 

Para explicar o que são emoções secundárias e como operam no cérebro, 

Damásio (2012) utiliza dois exemplos do cotidiano: reencontrar um amigo que há 

muito não se vê e tomar conhecimento da morte inesperada de um colega. Descreve 

várias mudanças fisiológicas que constituem as emoções relacionadas a esses 

acontecimentos, reações automáticas e involuntárias que modificam o perfil de 

funcionamento da pessoa para além dos seus limites habituais. O processo tem início 

com considerações deliberadas e conscientes sobre o fato, o que envolve a memória, 

os conhecimentos, a cognição, e se expressam por meio de imagens mentais 

organizadas, tanto verbais como não-verbais. Em um nível não consciente, redes 

neurais no córtex pré-frontal reagem às imagens criadas, incorporando 

“representações dispositivas adquiridas e não inatas” (DAMÁSIO, 2012, p. 133) 

provenientes das experiências pessoais realizadas no transcorrer da vida de cada 

sujeito, o que personaliza o processo. Em resposta a essas disposições pré-frontais, 

ainda de maneira não consciente, automática e involuntária, mecanismos da 

amígdala e do cíngulo anterior (sistema límbico) são acionados e ativam as reações 

viscerais, endócrinas, circulatórias, motoras (incluindo as expressões corporais e 

faciais) da emoção associada ao estímulo. Além disso, são implementadas 

alterações no processamento mental: na tristeza, por exemplo, o raciocínio fica mais 

lento e há uma tendência a ficar ruminando situações; a alegria, por outro lado, pode 

acelerar o raciocínio e reduzir o nível atencional (DAMÁSIO, 2011). Todas essas 

reações emocionais se desenrolam em um tempo de curta duração e compõem o 

“estado emocional do corpo”, tal qual na emoção primária. 

A natureza, com a sua mania de fazer economia, não selecionou 
mecanismos independentes para exprimir emoções primárias e 
secundárias. Limitou-se simplesmente a permitir que as emoções 
secundárias se exprimissem pelo veículo já preparado para as 
emoções primárias (DAMÁSIO, 2012, p. 135).  

 

Posteriormente, o referido autor amplia sua conceituação sobre as emoções 

para além das primárias e secundárias (DAMÁSIO, 2011). Postula a existência de 

‘emoções de fundo’, como por exemplo o entusiasmo e o desânimo, que podem ser 

desencadeadas por várias circunstâncias vividas no dia a dia, tanto fatos externos 

(por exemplo, estar diante de uma tarefa importante a ser realizada) como estados 
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internos (por exemplo, uma doença ou o cansaço depois de um dia de muito 

trabalho). Damásio (2011) estabelece uma diferença com o ‘humor’, já que a emoção 

de fundo tem um caráter circunstancial, está ligada a determinados estímulos 

desencadeadores, mesmo que por vezes não tenhamos consciência deles.  

Outro grupo de emoções – chamadas por Damásio de ‘emoções sociais’ – 

são desencadeadas por fenômenos sociais específicos e cumprem papeis 

importantes no convívio social, tais como “compaixão, embaraço, vergonha, culpa, 

desprezo, ciúme, inveja, orgulho, admiração” (DAMÁSIO, 2011, p. 104). 

Emoções primárias e secundárias, emoções de fundo e emoções sociais são 

diferentes “degraus da escala emocional” (op. cit., p. 104), pertencem ao campo da 

emoção uma vez que compartilham os mesmos processos de ativação fisiológica 

inconsciente. Não se configuram ainda como sentimentos.  

O funcionamento fisiológico das emoções sociais não difere em 
nenhum aspecto do das outras emoções. Elas requerem um estímulo 
emocionalmente competente, dependem de sítios desencadeadores 
específicos, são constituídas por elaborados programas de ação que 
envolvem o corpo e são percebidas pelo indivíduo na forma de 
sentimentos. No entanto, existem algumas diferenças dignas de nota. 
A maioria das emoções sociais é recente na trajetória evolucionária, 
e algumas podem ser exclusivamente humanas. [...] As emoções 
sociais incorporam princípios morais e formam um alicerce natural 
para os sistemas éticos (DAMÁSIO, 2011, p. 104-105). 

 

O autor denomina como ‘sentimento’ a percepção, experimentação e 

processamento do ‘estado emocional do corpo’, ou seja, das alterações fisiológicas 

involuntárias e não controláveis do organismo que se emociona. 

Os sentimentos emocionais [...] seguem-se rapidamente à emoção e 
constituem a legítima, consequente e definitiva realização do 
processo emocional: a percepção composta de tudo o que ocorreu 
durante a emoção, as ações, as ideias, o modo como as ideias fluem, 
devagar ou depressa, ligadas a uma imagem ou rapidamente 
trocando uma por outra (DAMÁSIO, 2011, p. 94). 

 

Para que os sentimentos relacionados às emoções sejam experimentados, 

dois processos são necessários: primeiro, que certas áreas do cérebro recebem os 

sinais informando sobre o estado emocional do corpo; segundo, que ocorram 

correlações entre:  

[...] a representação do corpo que está em curso e as representações 
neurais que constituem o eu. Um sentimento em relação a um 
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determinado objeto baseia-se na subjetividade da percepção do 
objeto, da percepção do estado corporal criado pelo objeto e da 
percepção das modificações de estilo e eficiência do pensamento que 
ocorrem durante todo o processo (DAMÁSIO, 2012, p. 143). 

 

Além do ‘sentimento da emoção’, Damásio (2012) postula a existência do 

‘sentimento de fundo’ (background), que não tem origem em episódios emocionais, 

mas nos estados corporais que acontecem entre as emoções: “O sentimento de 

fundo é a imagem da paisagem do corpo quando essa não se encontra agitada pela 

emoção” (DAMÁSIO, 2012, p. 145). Os sentimentos de fundo são os que ocorrem 

com maior frequência em nossas vidas; eles permanecem delimitados em uma certa 

faixa de funcionamento interno, compondo um perfil pessoal de equilíbrio emocional 

homeostático. “Não é o Verdi da grande emoção, nem o Stravinski da emoção 

intelectualizada, mas antes um minimalista no tom e no ritmo, o sentimento da própria 

vida, a sensação de existir” (op. cit., p. 145). São os limites desse perfil pessoal que 

são alterados nos episódios em que somos tomados por uma emoção. 

Se por um lado, as rotinas básicas do programa emocional são 

estereotipadas, universais, automatizadas e não aprendidas (o que tem grande valor 

adaptativo para a espécie humana), por outro lado, os estímulos que desencadeiam 

as emoções, as circunstâncias em que isso ocorre e a própria execução das reações 

emocionais podem ser modulados, tanto em ocorrência (podemos mudar o que nos 

emociona, como bem afirmou Paul Ekman) quanto em intensidade e duração.  

[...] mas não o suficiente para torná-la irreconhecível ao próprio 
indivíduo ou a terceiros. [...] Continua a ser perfeitamente identificável 
porque os contornos gerais do comportamento são mantidos. [...] 
Influenciados pela cultura em que crescemos, ou como resultado da 
educação que cada um recebeu, temos a possibilidade de controlar, 
em parte, nossas expressões emocionais (DAMÁSIO, 2011, p. 103).  

 

Nesse sentido, cabe refletir que o desenvolvimento de habilidades 

socioemocionais pode ser entendido como uma série de processos de aprendizagem 

ao longo da vida (que podem ocorrer em espaços formais e não-formais de 

educação) capazes de atuar em pelo menos três aspectos: a) na competência de 

determinados estímulos em provocarem ou não determinadas reações emocionais 

na pessoa; b) na modulação das manifestações emocionais, da forma como as 

emoções são expressas, quanto à sua intensidade e à sua duração; c) em um maior 

controle sobre os comportamentos decorrentes tanto de episódios emocionais 
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(emoções primárias e secundárias) como das emoções e sentimentos de fundo, que 

configuram a ‘faixa’ de equilíbrio homeostático emocional que caracteriza o ser-no-

mundo de cada um de nós. 

Quando pensamos na promoção intencional do desenvolvimento 

socioemocional no espaço escolar, o entendimento acerca dos diferentes tipos de 

emoção e sentimentos, bem como de suas inter-relações com a cognição e os 

processos de socialização e de aprendizagem, é essencial para dimensionar as 

expectativas, estabelecer os objetivos de aprendizagem e elaborar planos de ensino 

com direcionamentos claros e bem fundamentados. 

Mas afinal, por que é importante conhecer as diferenças entre 
emoção e sentimento? Antes de mais nada, para entender que não 
temos controle volitivo sobre o aparecimento da emoção (não 
depende da nossa vontade), mas podemos - e devemos - 
desenvolver mecanismos para lidar com os seus disparadores e com 
a emoção em si. Esse é um conceito essencial para pensarmos a 
aprendizagem socioemocional na escola: não se trata de deixar de 
sentir raiva ou medo, emoções que muitas vezes consideramos, na 
nossa cultura, como sendo ruins (o que, inclusive, não é verdade), 
mas sim desenvolver recursos internos para lidar com aquilo que 
sentimos, com nossas emoções e sentimentos, tanto nas relações 
consigo mesmo como nas interações sociais (ABED, 2021, p. 59). 

 

Em outras palavras, quando nos referimos à educação socioemocional, não 

estamos postulando a ideia de deixar de experimentar emoções (especialmente as 

consideradas negativas em nossa cultura), mas sim de construir mecanismos 

internos de autocontrole e de automonitoramento para a tomada de decisões 

conscientes (pré-frontais) que possibilitem modular a manifestação das emoções 

(sistema límbico) e direcionar as ações mobilizadas por elas. Lembrando o sentido 

original do termo, emoção é energia que ‘move para a ação’. E como qualquer outra 

fonte de energia, é possível e desejável usá-la como sabedoria, ou seja, podemos 

direcionar o gasto da energia emocional para ações socialmente aceitas e vantajosas 

não só do ponto de vista da sobrevivência pessoal e da espécie (motivações 

biológicas da sua existência), como também para a construção de uma vida pessoal 

mais satisfatória, feliz, produtiva. De uma sociedade mais “justa, democrática e 

inclusiva”, como preconiza a BNCC (2017, p. 7). 

Essas reflexões são bastante condizentes com o modelo de inter-relações e 

interdependências entre o universo das emoções (sistema límbico) e o universo da 

razão (córtex pré-frontal), postulado por Damásio e apresentado a seguir. As 
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constatações realizadas pelo pesquisador a partir de casos clínicos de pacientes com 

perturbações nessas interações neurológicas demonstram que os processos 

decisórios e volitivos – ou seja, a forma como vamos nos construindo ao longo da 

vida por meio das nossas escolhas e dos nossos atos – desmentem a noção, ainda 

bastante vigente no nosso meio, de que os melhores resultados são obtidos por uma 

‘razão pura’ (Kant), por um método puramente racional (Descartes) em que a emoção 

deve ficar de fora, em uma perspectiva onde “o processo racional não deve ser 

prejudicado pela paixão” (DAMÁSIO, 2012, p. 161). O que a experiência com 

pacientes lesionados sugere é que essa “estratégia fria” (op. cit., p. 162), propostas 

por esses filósofos, descreve não o funcionamento cerebral normal, mas o de 

pessoas lesionadas, que acabam por se perder em meio às infindáveis análises e 

cálculos envolvidos em uma infindável sucessão de cenários imaginários, narrativas 

verbais, inferências lógicas.  

Raciocinar e decidir, atividades realizadas no córtex pré-frontal, dependem 

de vários processos cognitivos, como o levantamento sistemático de informações 

sobre a situação que requer uma decisão, a identificação das possíveis rotas de ação 

e suas prováveis consequências, o uso de estratégias lógicas para processar as 

informações, realizar inferências válidas, avaliar os múltiplos caminhos em termos de 

vantagens e desvantagens potenciais, realizar escolhas, elaborar planos. Quanto 

mais complexa for a situação, maior será a quantidade de opções possíveis de 

respostas e o grau de incerteza quanto à melhor decisão a ser tomada. E a vida 

humana é recheada de incontáveis acontecimentos, dia após dia, que nos colocam 

o tempo todo diante de decisões a serem tomadas – desde as muito simples e 

pequenas, como fechar e abrir os olhos, às mais complexas e grandiosas, como 

escolher uma profissão ou cuidar de cada detalhe durante o processo de escrita de 

um ensaio científico. Absolutamente impossível, em termos de tempo e de espaço 

neurológico (atenção e memória de trabalho), realizar processos racionais longos e 

detalhados de captação, análise e processamento de informações a cada decisão a 

ser tomada.  

Para que a vida seja possível, para que não fiquemos paralisados diante de 

cada dilema que ela nos coloca, Damásio (2012) propõe a hipótese do ‘marcador-

somático’, uma espécie de sinal corporal (somático) que se acopla às imagens 

geradas pelas experiências que vamos vivendo no cotidiano e as marcam com 

sensações viscerais. A qualidade dessas sensações serve como uma espécie de 



95 

 
 

 

filtro que ajuda a convergir a atenção para algumas possibilidades de escolha e 

eliminar outras antes de proceder a qualquer análise racional de custo/benefício. Os 

marcadores-somáticos são de ordem afetiva: 

Em suma, os marcadores-somáticos são um caso especial do uso de 
sentimentos gerados a partir de emoções secundárias. Essas 
emoções e sentimentos foram ligados, pela aprendizagem, a 
resultados futuros previstos de determinados cenários. Quando um 
marcador-somático negativo é justaposto a um determinado 
resultado futuro, a combinação funciona como uma campainha de 
alarme. Quando, ao contrário, é justaposto um marcador-somático 
positivo, o resultado é um incentivo. [...] Os marcadores-somáticos 
não tomam decisões por nós. Ajudam o processo de decisão dando 
destaque a algumas opções, tanto adversas como favoráveis, e 
eliminando-as rapidamente da análise subsequente (DAMÁSIO, 
2012, p. 163). 

 

O conceito de marcador-somático de Damásio amplia as reflexões sobre as 

dimensões contempladas pela aprendizagem socioemocional no espaço escolar: 

além da possibilidade de intervir na competência de um dado estímulo em 

desencadear uma emoção, de modular a intensidade e duração das respostas 

emocionais e de aumentar o autocontrole sobre as ações desencadeadas pelas 

emoções, podemos refletir sobre a importância de estruturar situações de ensino 

capazes de gerar marcadores-somáticos de importância pessoal e social, que 

contribuam com a formação de cidadãos engajados com o bem comum, com a 

motivação para a aprendizagem e o sucesso escolar e profissional, com o 

comprometimento e responsabilidade não só pela construção da própria história 

como também dos rumos futuros da humanidade e do planeta Terra – como 

recomendam as dez competências gerais da BNCC (2017). Acredito que a utilização 

de jogos pode ser um caminho bastante eficiente para cumprir esses objetivos 

pedagógicos no campo socioemocional, além de favorecer os processos cognitivos 

envolvidos em qualquer tomada de decisão (temas que serão discutidos no próximo 

capítulo). 

Há mais um aspecto que merece destaque: o reconhecimento dos 

‘sentimentos de fundo’, dos padrões de funcionamento emocional que diferem de 

pessoa a pessoa. O convívio em sociedade nos mostra a heterogeneidade que 

caracteriza os integrantes da espécie humana. Por exemplo, o limiar de 

suscetibilidade diante das situações é muito variável, algumas pessoas são mais 

sensíveis do que outras – um mesmo estímulo pode ser competente para gerar uma 
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resposta emocional em uns e não em outros. Alguns têm uma maneira mais 

introspectiva de conviver, outros são mais expansivos, implicando na forma como 

expressam suas emoções e sentimentos. Há quem prefira a solidão, assim como há 

quem tenha muita dificuldade em ficar consigo mesmo. Algumas pessoas são 

irritadiças (popularmente chamadas de ‘pavio curto’), já para outras é muito difícil tirá-

las do sério. Essa é a riqueza da raça humana: a sua diversidade.  

A educação socioemocional não implica homogeneizar as pessoas em torno 

de funcionamentos tidos como ideais. Não é pretensão deste ensaio aprofundar-se 

em aspectos ideológicos ou no possível uso da educação socioemocional como 

instrumento de poder, mas cabe aqui este alerta. No cerne do preconceito, do 

bullying, da indisciplina e da violência encontra-se, uma mesma questão: a 

dificuldade em lidar com as diferenças. Nesse sentido, o reconhecimento e a 

valorização de diferentes estilos de sentimento de fundo que caracterizam as 

múltiplas formas de ser-no-mundo dos seres humanos (a heterogeneidade que 

traduz a riqueza e a potência da nossa espécie) podem possibilitar uma maior 

aceitação das emoções vividas no dia a dia, primeiro passo para lidar, de maneira 

mais eficiente e autônoma, com o universo da afetividade. A identificação, nomeação 

e melhor compreensão acerca das emoções e dos seus estímulos desencadeadores, 

tanto em si mesmo como nos outros, podem otimizar a utilização dessa fonte tão rica 

de energia – a emoção – no caminhar da nossa existência enquanto seres únicos 

mas, ao mesmo tempo, integrantes de uma mesma sociedade, de um mesmo tempo-

espaço, de uma mesma condição planetária, segundo Morin (2000). Acredito ser 

esse um passo importante para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais: 

a ampliação do domínio consciente sobre significados e sentidos das emoções e dos 

sentimentos, bem como de suas implicações no modo como a pessoa vive a própria 

subjetividade, estabelece interações sociais e constrói sua história de vida. 

Na escola, em termos práticos, implica na estruturação de sequências 

didáticas que, de maneira planejada e intencional, busquem mobilizar as emoções e 

os sentimentos dos estudantes, gerando a criação de imagens representativas 

(verbais e/ou não verbais), ou seja, a instauração de novos marcadores-somáticos. 

Nesse contexto, o professor é colocado em um papel de maestro, de organizador, 

cabendo a ele a elaboração das cenas pedagógicas para tais fins (fase de 

planejamento), a mediação durante o desenrolar dos acontecimentos (fase de 

execução), e também a condução do registro (coletivo e pessoal) acerca do que foi 
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vivido, sentido, percebido, pensado pelos alunos diante das propostas educacionais. 

Desenvolver a inteligência emocional, nessa perspectiva que está 
sendo aqui defendida, implica fortalecer um duplo movimento, um ir 
e vir constante entre ‘vivenciar emoções/sentimentos’ e ‘usar 
recursos da inteligência’ para refletir sobre essas experiências vividas 
(ABED, 2021, p.  60). 

 

Com base em todo o exposto até o momento, podemos levantar a hipótese 

de que propostas educacionais que visem a estimulação do desenvolvimento 

socioemocional não podem se limitar a um tratamento teórico sobre o tema. Embora 

o reconhecimento, a nomeação e as explicações sobre as diferentes emoções e 

sentimentos sejam aspectos importantes nessa área de ensino, não parece ser 

suficiente, caso permaneçam apenas no campo racional.  Como razão e emoção se 

imbricam no cérebro, influenciando-se mutuamente, o desenvolvimento de recursos 

e ferramentas internas que habilitem a lidar de modo mais eficiente com o campo da 

afetividade passa, necessariamente, pela vivência de situações concretas que 

provoquem emoções. Também não basta configurar situações que mobilizem 

estados emocionais se esses não forem alvo de um trabalho pedagógico que 

estimule as reflexões, que propicie a ampliação, flexibilização e fortalecimento da 

‘caixa de ferramentas internas’ para lidar com o campo da afetividade, tanto nas 

relações consigo mesmo como nas interações interpessoais.  

Para nortear a elaboração de programas de desenvolvimento 

socioemocional no espaço escolar, venho defendendo a ideia de cinco passos 

organizadores do processo: 

1. Proposição de situações concretas capazes de mobilizar emoções, utilizando 

recursos mediadores como jogos, narrativas, dinâmicas de grupo, 

dramatizações, músicas, entre outros. A intencionalidade da utilização desses 

recursos não precisa se limitar ao desenvolvimento socioemocional, pode 

estar ligada também à construção/sistematização de algum conteúdo 

programático das diferentes áreas do conhecimento (por exemplo, usar um 

jogo como caminho para a memorização da tabuada). Nessa fase, o 

importante é os alunos interagirem (consigo mesmos e entre si) e viverem as 

emoções.  

2. A tomada de consciência sobre o que foi sentido ao longo da vivência, ou seja, 

estimular processos expressivos, por meio da linguagem verbal e/ou artística, 
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que colaborem para que as emoções sejam identificadas e revestidas de 

significados pessoais (tornem-se sentimentos).  

3. Depois de se emocionar e de reconhecer a emoção vivida, agora cabe a 

nomeação das emoções, localizando-as dentro de conjuntos semânticos de 

significação, tanto no que se refere ao campo dos significados mais objetivos, 

socialmente compartilhados, como ao campo da atribuição de sentidos 

pessoais e subjetivos aos conceitos. 

4. Acompanhando e ampliando o reconhecimento e a nomeação das emoções 

vividas, várias mediações podem ser realizadas pelo professor para provocar 

reflexões, debates, trocas de ideias entre os estudantes acerca das 

experiências socioemocionais que vivenciaram, relacionando-as a outras 

experiências do seu dia a dia (e, inclusive, a outros objetos do conhecimento 

escolar). Nessa parte do processo, é essencial estabelecer um clima que 

favoreça o protagonismo dos estudantes e o respeito aos diferentes 

posicionamentos, de modo a cultivar o direito de cada um à formulação e 

reformulação de suas ideias, crenças e valores. Ao mesmo tempo em que se 

garante a liberdade de expressão e de ideias, cabe também ao professor 

trazer à discussão os limites colocados pelas regras e leis que regem as 

interações na sociedade. 

5. De posse de uma maior compreensão sobre as emoções e sentimentos, 

possibilitados pelas etapas anteriores, cabe agora ao aluno realizar escolhas: 

o que fazer com tudo isso que aprendeu sobre si mesmo?  

[...] escolha essa que deve tentar estabelecer um equilíbrio dinâmico 
entre as referências pessoais (meus desejos, sonhos, jeito de ser, 
personalidade) e as regras sociais / parâmetros éticos que regulam 
nossas relações no mundo compartilhado com outras pessoas 
(ABED, 2021, p. 60).  

 

A escola é um local privilegiado para viver e para processar emoções, já que 

as crianças e jovens passam uma boa parte de suas vidas no ambiente escolar, 

convivendo com seus pares em situações enquadradas pela rotina institucional e 

pelas mediações dos educadores – não só os professores, mas potencialmente todos 

os adultos que prestam seus serviços especializados nesse ambiente social.  
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3.2 Competências e habilidades socioemocionais 
 

Na literatura especializada e nos veículos de comunicação, é comum 

encontrarmos o uso dessas duas expressões: ‘competências socioemocionais’ e 

‘habilidades socioemocionais’. No modelo proposto pelo Instituto Ayrton Senna (IAS, 

2021), adotado na presente pesquisa como ponto de partida para as proposições que 

serão apresentadas e discutidas, há a utilização de mais uma terminologia: 

‘macrocompetências socioemocionais’. Esta parte do capítulo traz reflexões sobre 

cada um desses termos, justificando, na sequência, a escolha da nomenclatura 

‘habilidades socioemocionais’ no presente ensaio.  

Recorramos mais uma vez à etimologia das palavras e a dicionários de 

Língua Portuguesa para compreender melhor as semelhanças, diferenças e 

articulações entre essas palavras. Segundo Cunha (2007), a palavra competência, 

que o autor define como “capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade” (p. 200), 

começou a ser utilizada em língua portuguesa no século XV e tem sua origem no 

termo em latim competentia, palavra derivada de com-petere cujo significado original 

é “disputar, rivalizar; pertencer por direito; ser da competência, caber” (op. cit., p. 

200). O referido dicionário traz ainda a indicação de ‘porfia’ como sentido original do 

latim com-petere. Porfia, no Dicionário Online Português, significa “guerra de 

palavras; confronto verbal intenso; discussão”, e também “qualidade do que é 

insistente, perseverante; perseverança” e, em sentido figurado, como “ação de brigar 

por algo que é alvo de desejo de outra pessoa; competição” 

(https://www.dicio.com.br/, 2021, sem paginação).  

As palavras competência, competição, competidor, competir têm a mesma 

origem etimológica (Cunha, 2007), o que aproxima a noção de ‘competência’ à ideia 

de relações interpessoais em que há algum nível de contenda, o que absolutamente 

não condiz com o uso atual do termo (ligado à questão da capacidade para algo, 

conforme indicado no próprio dicionário etimológico), especialmente quando nos 

referimos a processos educacionais, de aprendizagem e de desenvolvimento 

humano.  

Segundo pesquisa realizada por Dias (2010), o uso do termo ‘competência’ 

com significado de aptidão surgiu inicialmente na língua francesa no século XV, 

designando a legitimidade de instituições (como um tribunal, por exemplo) para 

deliberar sobre determinados problemas. Esse é o uso no meio jurídico que existe 

https://www.dicio.com.br/
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até hoje, como veremos nas definições dicionarizadas. Apenas no século XVIII, o 

significado foi ampliado para o âmbito individual, referindo-se à capacidade de 

alguém de atuar de forma eficiente em algum âmbito em função do seu saber e da 

sua experiência. 

A Base Nacional Comum Curricular traz, de maneira expressa, a definição 

de ‘competência’ adotada, remetendo-se, inclusive, a outros documentos que 

norteiam diretrizes na área da educação (nacionais e internacionais): 

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de 
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 
cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 
cidadania e do mundo do trabalho. 
Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a ‘educação 
deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a 
transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente 
justa e, também, voltada para a preservação da natureza’ (BRASIL, 
2013)3, mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU)4 (BNCC, 2017, p. 8, negrito 
no original). 
 
 

Cabe destacar, na definição adotada pela BNCC, a ideia de competência 

como uma ‘mobilização’, o que a aproxima de certa forma à noção de ‘algo que 

move’, que está na origem da palavra emoção, discutida anteriormente.  

Pensando na relação entre competência e habilidade, uma competência 

envolve o acionamento e a utilização de uma ou mais habilidades (além de 

conhecimentos, atitudes e valores), ou seja, a competência é algo de nível mais 

macro, mais amplo e global, enquanto uma habilidade refere-se a um nível mais 

micro, pontual, específico.  

Esses conceitos estão condizentes com a perspectiva proposta por Philippe 

Perrenoud, sociólogo suíço (Universidade de Genebra) que é uma referência sobre 

o tema, com grandes contribuições sobre as implicações no âmbito pedagógico. 

Partindo da noção de esquema na perspectiva piagetiana de desenvolvimento 

humano, Perrenoud (2012, p. 25) pondera que: 

Uma competência seria, então, um simples esquema? Eu diria que 
antes ela orquestra um conjunto de esquemas. Um esquema é uma 
totalidade constituída, que sustenta uma ação ou operação única, 
enquanto uma competência com uma certa complexidade envolve 
diversos esquemas de percepção, pensamento, avaliação e ação, 
que suportam inferências, antecipações, transposições analógicas, 
generalizações, apreciação de probabilidades, estabelecimento de 
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um diagnóstico a partir de um conjunto de índices, busca de 
informações pertinentes, formação de uma decisão, etc. 

 

Para o referido autor, as habilidades, relacionadas ao ‘saber fazer’, fazem 

parte do conjunto de recursos que são mobilizados diante de diferentes situações do 

dia a dia.  Competência e habilidade, portanto, não se confundem, mas interagem 

em diferentes níveis nas nossas ações.  

Uma competência pressupõe a existência de recursos mobilizáveis, 
mas não se confunde com eles, pois acrescenta-se aos mesmos ao 
assumir sua postura em sinergia com vistas a uma ação eficaz em 
determinada situação complexa. Nenhum recurso pertence, com 
exclusividade, a uma competência, na medida em que pode ser 
mobilizado por outras. Dessa forma, a maioria de nossos conceitos é 
utilizável em muitos contextos e está a serviço de muitas intenções 
diferentes. Uma competência pode funcionar como um recurso, 
mobilizável por competências mais amplas. [...] Por ora, insistamos 
nessa dupla face com toda competência, que pode, conforme o 
momento, mobilizar recursos ou funcionar como recurso em proveito 
de uma competência mais ampla (PERRENOUD, 2012, p. 30). 

 

Quanto mais competente uma pessoa é em uma determinada área, mais 

apta estará para acionar os recursos necessários à atividade, ampliando-os, 

fortalecendo-os, conectando-os. Para tornar-se competente, uma pessoa precisa 

construir recursos, exercitar o seu uso e ser capaz de mobilizá-los adequadamente. 

Nesse sentido, Perrenoud et al. (2002, p. 19) definem competência como “(...) a 

aptidão para enfrentar uma família de situações análogas, mobilizando de uma forma 

correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos recursos cognitivos: saberes, 

capacidades, micro competências, informações, valores, atitudes, esquemas de 

percepção, de avaliação e de raciocínio.” 

Perrenoud (2012) salienta ainda que dependendo do tipo de atividade, a 

competência possibilita atuar sem a necessidade de dedicar esforços de pensamento 

e de processos decisórios sobre a ação. Por exemplo, quando somos competentes 

em dirigir um automóvel, passamos a não precisar de tanto controle consciente sobre 

várias habilidades que compõem esse saber, como a força colocada nos pedais por 

cada um dos dois pés e o ponto em que devemos segurar a embreagem em uma 

subida para que o carro não ande para trás (supondo que não seja um veículo 

hidramático, é claro). Tudo isso exige treino, experiências repetidas. Todos que já 

aprendemos a dirigir um carro com câmbio manual sabemos o quanto várias 

habilidades tornam-se automáticas quando atingimos um certo nível de competência 
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como motoristas. 

Essa ideia de competência como o domínio sobre algum saber coincide com 

as definições do verbete nos dois dicionários de língua portuguesa adotados como 

fonte para o presente ensaio, como vemos a seguir: 

Competência. Substantivo feminino. Capacidade decorrente de 
profundo conhecimento que alguém tem sobre um assunto: recorrer 
à competência de um especialista. [Jurídico] Atribuição, jurídica ou 
consuetudinária, de desempenhar certos encargos ou de apreciar ou 
julgar determinados assuntos. Capacidade de fazer alguma coisa; 
aptidão. Dever ligado a um ofício, cargo, trabalho; atribuição, alçada. 
Conjunto de habilidades, saberes, conhecimentos: entrou na 
faculdade por competência própria. Discordância entre pessoas; 
conflito, oposição, disputa. [Linguística] Conhecimento inconsciente 
que faz com que uma pessoa entenda e fale sua própria língua. 
Etimologia (origem da palavra competência). Do latim competentia 
(https://www.dicio.com.br/, 2021, sem paginação). 

 

Competência17 s.f. (1522 CDP I95) 1 JUR aptidão de uma autoridade 
pública de efetuar determinados atos 1.1 JUR qualidade legítima de 
jurisdição ou autoridade, conferidas a um juiz ou a um tribunal, para 
conhecer e julgar certo feito submetido à sua deliberação dentro de 
determinada circunscrição judiciária 1.2 JUR poder detido por um 
indivíduo, em razão do seu cargo ou função, de praticar atos próprios 
deste ou desta. 2 p.ext. atribuição, alçada, conta (isto não é da sua 
c.) 3 p.ext. capacidade que um indivíduo de expressar um juízo de 
valor sobre algo a respeito de que é versado; idoneidade (falta-lhe c. 
para opinar) 4 p.ext. soma de conhecimentos ou de habilidades 
(ganhou com c. todas as corridas de que participou) 5 fig.infrm. 
indivíduo de grande autoridade num ramo do saber ou do fazer; 
notabilidade (está entre as grandes c. da medicina) 6 pretensão de 
mais de um indivíduo à mesma coisa; concorrência, disputa, 
competição (os dois correram em c.) 7 luta, conflito, discussão (ter 
uma c. sobre uma questão delicada) 8 GRAM.GENER o saber 
linguístico inconsciente de um indivíduo, graças ao qual ele é capaz 
de construir, reconhecer e compreender frases gramaticais em sua 
língua, mesmo as nunca ouvidas antes; gramática internalizada 
[Resulta da aplicação da sua capacidade inata para a aquisição da 
linguagem aos dados linguísticos assistemáticos ouvidos na 
infância.] Θ p.opos. a desempenho; cf. intuição, língua 9 HIDROG 
capacidade que possui um fluido (água, vento) de deslocar certos 
elementos (a c. das águas barrentas de transportar toras de madeira) 
10 PSIC capacidade objetiva de um indivíduo para resolver 

 
17 As informações entre parênteses, na abertura do vocábulo, indicam a datação (século) e a fonte: 
- CDP I95: Corpo Diplomático Português, volume 1, página 95 (HOUAISS, 2001, p. LXX). 
 
Abreviaturas utilizadas (em ordem alfabética): ANT (antônimo); ETIM (Etimologia); fig. (figurado); 
f.hist (forma histórica); GRAM.GENER (gramática generativa ou gerativa); infrm (informal); HIDROG 
(hidrografia); JUR (jurídico (termo)); lat. (latim, latina/o, latinismo); MED (medicina); p.ext (por 
extensão); p.opos (por oposição); PSIC (Psicologia); s.f. (substantivo feminino); SIN (sinônimo(s)); suf. 
(sufixo); VAR (variante, forma variante) (HOUAISS, 2001, pp. LX – LXV). 
 

https://www.dicio.com.br/
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problemas, realizar atos definidos e circunscritos Θ à ou em c.  por 
meio de ou em confronto, disputa, luta ou discussão; à compita ● c.  
imunitária MED 1 presença, num indivíduo, de anticorpo sérico ou 
anticorpo celular 2 capacidade de um linfócito produzir anticorpos 
celulares, tornando-se com isso imunocompetente ● c. particular 
GRAM.GENER é aquela constituída pelas regras específicas de cada 
língua e depende, para a sua aquisição, que o indivíduo seja exposto 
ao uso de uma língua na sua infância ● c. social PSIC capacidade 
objetiva de um indivíduo se aproximar de outro ● c. universal 
GRAM.GENER os princípios básicos de todas as línguas, inatos a 
todo ser humano, segundo a teoria defendia por Noam Chomsky Θ 
ETIM lat. Competentia,ae ‘proporção, simetria; aspecto, posição 
relativa dos astros’, de competere ‘competir, concorrer, buscar a 
mesma coisa que outro, atacar, hostilizar’; ver ped-; f.hist. 1555 
compitencia, 1562 competensia, 1568 compitemcia Θ SIN/VAR ver 
sinonímia de alçada Θ ANT imperícia, incompetência, ineptidão Θ 
NOÇÃO de ‘competência’, usar suf. -ário e -az (HOUAISS, 2001, p. 
775). 

 

Analisando essas duas fontes, podemos observar que os dois dicionários 

oferecem referências relacionadas ao campo da linguística e ao uso jurídico do 

termo.  E em ambos, a competência é descrita (dentre outros significados possíveis) 

como um conjunto de habilidades, saberes e conhecimentos. É interessante notar 

que o Houaiss inicia a apresentação pelo campo jurídico, embora possamos refletir 

que este representa uma parcela muito específica de pessoas, e não os falantes da 

língua de modo geral – como se a acepção jurídica de alguma forma prevalecesse 

sobre as restantes.  

Em síntese, a partir dos referenciais apresentados, competência pode ser 

definida como um conjunto de aptidões, de habilidades, de conhecimentos, tanto 

teóricos como práticos, que são acionados diante de uma demanda, para atuar em 

alguma situação, resolver algum problema, perseguir alguma meta.  

E quanto à habilidade, o que dizem os dicionários? 

Comecemos pela etimologia da palavra. Cunha (2007) traz como verbete 

principal o termo ‘hábil’, um adjetivo cujo significado é descrito como “destro, 

inteligente, fino; que tem capacidade legal para certos atos” (CUNHA, 2007, p. 402). 

Desde sua origem no termo em latim habilitas, remonta à ideia de destreza, de 

aptidão – de um ‘saber fazer’. Como podemos observar nos dicionários de língua 

português consultados, o significado permanece inalterado até os dias de hoje, com 

praticamente nenhuma variação em relação ao conceito original (chama a atenção a 

diferença de tamanho dedicado aos verbetes, quando comparamos às explanações 
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sobre a palavra ‘competência’). 

Habilidade s.f. (1538 ASáUG 126) 1 qualidade ou característica de 
quem é hábil Θ habilidades s.f.pl. 2 exercícios ginásticos de destreza 
Θ ETIM lat. Habilitas.atis ‘aptidão, destreza, habilidade, disposição’; 
ver hav-; f.hist. 1538 abelidade, 1539 abelydade, 1539 abilidade, 
1549 abelidade Θ SIN/VAR sinonímia de propensão Θ ANT 
antonímia de propensão (HOUAISS, 2001, p. 1502).18 

  

Habilidade. Substantivo feminino. Característica ou particularidade 
daquele que é hábil; capacidade, destreza, agilidade. substantivo 
feminino plural Habilidades. Demonstração de destreza; engenho: 
meu filho tem muitas habilidades. Etimologia (origem da palavra 
habilidade). Do latim habilitas.atis (https://www.dicio.com.br/, 2021, 
sem paginação). 

 

Segundo as pesquisas de Cunha (2007), o vocábulo ‘hábil’ começou a ser 

utilizado em língua portuguesa no século XV, enquanto o substantivo abstrato 

correlato, ‘habilidade’, apenas no século XVI, na mesma época em que a palavra 

‘competência’ passa a integrar nosso idioma. Se observarmos o resgate histórico 

realizado por Houaiss (2001), a primeira ocorrência localizada para o verbete 

‘competência’ remonta ao ano de 1522 (p. 775) e para ‘habilidade’, ao ano de 1538 

(p. 1502) – pouco mais de uma década e meia de diferença, ou seja, praticamente 

contemporâneos.  

No presente ensaio, optou-se pelo foco nas habilidades socioemocionais,  

pois a exploração proposta pretende destacar o potencial dos jogos de regras na 

promoção do desenvolvimento de inúmeros recursos internos para lidar com as 

emoções e com as interações sociais (mas considerados sempre como 

indissociáveis dos campos cognitivo, psicomotor, neurológico, de todas as facetas 

que compõem o humano de maneira integrada) que passam a integrar a ‘caixa de 

ferramentas’ disponíveis para que o estudante possa mobilizar em diferentes 

situações, respondendo às mais variadas demandas de sua vida.  

Concordo com Dias (2010, p. 75) quando ela afirma que “a competência [...] 

 
18 As informações entre parênteses, na abertura do vocábulo, indicam a datação (século) e a fonte: 
- ASáUG: A Universidade de Guimarães no século XVI, de A. Moreira de Sá (HOUAISS, 2001, p. 
LXVIII). 
 
Abreviaturas utilizadas (em ordem alfabética): ANT (antônimo); ETIM (Etimologia); f.hist (forma 
histórica); lat. (latim, latina/o, latinismo); s.f (substantivo feminino); s.f.pl (substantivo feminino plural); 
SIN (sinônimo(s)); VAR (variante, forma variante) (HOUAISS, 2001, pp. LX – LXV). 
 

https://www.dicio.com.br/
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exige recursos e meios para os mobilizar. Se não há recursos a mobilizar não há 

competência, e se há recursos mas não é possível mobilizá-los a tempo, é como se 

não existissem”. O presente estudo não pretende abarcar o nível da utilização 

competente de recursos, mas sim realizar uma análise de possíveis habilidades 

socioemocionais que podem ser exercitadas (e, portanto, desenvolvidas) em função 

do uso de jogos de regras em sala de aula e da compreensão, por parte dos 

docentes, de seus diferentes tipos de estrutura.  

Ainda segundo Dias (2010, p. 74), “a competência consolida-se numa ação 

ou no conjunto de ações organicamente articuladas”. O presente ensaio não irá se 

debruçar sobre o processo de consolidação das competências socioemocionais por 

meio de articulações, nas ações, dos recursos exercitados por meio das vivências do 

jogar. Embora a perspectiva filosófica adotada neste ensaio (explicitada na 

introdução) privilegie o pensamento pós-moderno, que compreende a realidade e o 

humano como redes de inter-relações, neste momento o movimento que se pretende 

realizar é o de “zoom in” (Kincheloe, 1997), de detalhamento e análise das 

habilidades socioemocionais potencialmente presentes no contexto de diferentes 

estruturas dos jogos de regras. 

 

 

3.3 Aprendizagem socioemocional na escola: um breve histórico 
 

Segundo Sette & Teixeira (2021), nas últimas décadas assistimos a um 

crescimento nos estudos sobre a inclusão, enquanto objetivos pedagógicos 

intencionais, das dimensões afetivas e sociais na educação, ampliando o papel da 

escola para além do enfoque cognitivo e de aquisição de conhecimentos. No campo 

da Economia, pesquisas trazem evidências sobre o retorno social e econômico do 

investimento em programas com o intuito de promover, no espaço escolar, o 

desenvolvimento dos aspectos socioemocionais. Há indícios estatisticamente 

significativos de impactos em fatores como maior empregabilidade, remuneração e 

qualificação educacional, menor envolvimento com drogas e criminalidade, melhoria 

na saúde mental e também física, como por exemplo diminuição dos índices de 

obesidade e diabetes na vida adulta.   

Na Psicologia, ainda segundo as autoras, o movimento da educação 
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socioemocional caracterizou-se, inicialmente, pelo foco na prevenção em saúde 

mental e inteligência social, seguido pela preocupação com o “(...) pensamento 

ecológico e na compreensão de que o comportamento da criança é decorrente da 

interdependência de aspectos ligados aos pares, à família, aos professores, à escola 

e à política de gestão pública” (SETTE & TEIXEIRA, 2021, p. 12). Em continuidade, 

os estudos voltaram-se para a criação e avaliação de programas aplicados em 

escolas objetivando a promoção do bem-estar e o desenvolvimento socioemocional 

dos estudantes. 

Na década de 1960, nos Estados Unidos, pesquisadores, professores e 

outros profissionais iniciaram um movimento procurando evidenciar o potencial de 

uma “educação de qualidade” (op. cit., p. 12) para propiciar mudanças positivas em 

populações vivendo em situação de risco social e vulnerabilidade. A aplicação de um 

desses programas (Projeto Perry para pré-escolares, atendendo crianças de 3 a 5 

anos em um bairro pobre de Michigan) foi estudada pelo economista James Heckman 

e sua equipe: um marco nas pesquisas sobre o tema.   

As crianças realizavam atividades do programa propostas com uso 
de metodologias ativas de aprendizagem, com carga horária diária de 
2,5 horas, por dois anos. As atividades estimulavam os estudantes 
em sua capacidade para tomada de decisão e resolução de 
problemas, bem como eram planejadas, realizadas e revisadas pelas 
próprias crianças, auxiliando seu processo de reflexão (SETTE & 
TEIXEIRA, 2021, p. 12). 

 

A pesquisa de Heckman (HECKMAN & KARAPAKULA, 2019), de caráter 

quantitativo e longitudinal, comparou dois conjuntos de sujeitos com igual perfil 

socioeconômico: os participantes do grupo experimental (estudantes do Projeto 

Perry) e do grupo de controle (sem alteração na rotina usual da escola). Os sujeitos 

foram acompanhados durante a aplicação do programa e posteriormente foi 

realizado um follow up por meio de entrevistas aos 15, 19, 27 e 40 anos. Os 

resultados apontaram diferenças estatisticamente significativas na melhoria do 

desempenho escolar, maior escolaridade final, melhores resultados 

socioeconômicos para a vida, com uma taxa de retorno social estimada em 7% a 

10% (o que ficou conhecido como Equação Heckman). Efeitos positivos nos filhos 

dos sujeitos da pesquisa também foram identificados, como por exemplo, 50% menos 

chance de se envolverem em abuso de substâncias e de serem presos (SETTE & 

TEIXEIRA, 2021, p. 13). 
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Não foi observada diferença estatisticamente significativa nos indicadores de 

inteligência entre os participantes dos dois grupos (hipótese inicial do estudo), 

sugerindo que “os efeitos da intervenção foram relacionados ao desenvolvimento de 

competências ‘não cognitivas’, de natureza afetiva e comportamental” (SETTE & 

TEIXEIRA, 2021, p. 13). Para designar as habilidades de ordem emocional, social e 

comportamental, Heckman propôs, a partir desse estudo, o termo ‘non-cognitive 

skills’ (competências não cognitivas), às quais também chamou de soft skills. 

Há um problema importante em relação à nomenclatura ‘habilidades não 

cognitivas’: ela sugere uma cisão entre cognição e emoção. Apesar de o termo ainda 

ser utilizado na atualidade, especialmente em estudos na área da Economia, vem 

sendo criticado no campo da educação por negar a interdependência entre aspectos 

cognitivos e socioemocionais, “perpetuando uma visão já ultrapassada de que as 

competências cognitivas são mais importantes, relacionadas também ao 

desenvolvimento acadêmico, enquanto as competências não cognitivas seriam 

secundárias ou soft skills” (op. cit., p. 13). A adoção, no presente ensaio, do termo 

‘socioemocional’, em detrimento a ‘não cognitivo’, é uma opção coerente com a 

fundamentação filosófica e teórica aqui defendida: além de não dissociar razão e 

emoção, integra as facetas emocionais e sociais do ser humano em um único termo, 

o que ressalta sua interdependência. 

Após os primeiros estudos de Heckman (apud SETTE & TEIXEIRA, 2021), 

várias pesquisas foram realizadas, buscando mapear possíveis relações entre as 

condições vividas na infância e adolescência e a vida adulta, tanto do ponto de vista 

pessoal como educacional, profissional e de saúde.19 Em 2014, o jornalista Paul 

Tough realizou uma compilação de alguns dos estudos da época. A partir de 

narrativas obtidas por meio de entrevistas com profissionais das áreas de saúde, 

educação, assistência social e com os próprios jovens, bem como de explanações 

sobre alguns referenciais teóricos citados pelos entrevistados, Tough (2014) reuniu 

informações que demonstram, segundo ele, a necessidade de promover na escola o 

desenvolvimento de algumas habilidades, como por exemplo determinação, 

autocontrole, persistência, curiosidade e inteligência social, para que as crianças e 

adolescentes sejam mais bem-sucedidos, saudáveis e felizes. Para ilustrar, 

 
19 Uma extensa lista de pesquisas pode ser encontrada em Sette & Alves, 2021. Outra fonte 
interessante para consultar os estudos, especialmente os mais recentes, é o site da CASEL 
(https://casel.org/), que será brevemente apresentado mais adiante.  

https://casel.org/


108 

 
 

 

descreverei a seguir duas das experiências descritas e analisadas em seu livro, “Uma 

Questão de Caráter”.  

Elizabeth Dozier foi diretora na Fenger High School, uma escola localizada 

em um dos bairros mais pobres de Chicago (EUA) que enfrentava sérios problemas 

de brigas entre gangues, drogas e criminalidade. Após um episódio que resultou na 

morte um de seus alunos de apenas 16 anos, ocorrido no seu décimo sexto dia como 

diretora, Dozier implementou uma política de “tolerância zero” em relação a 

comportamentos violentos. Mas apesar da rigidez das regras, as perturbações e a 

violência entre os jovens ainda eram uma constante. Cerca de um ano e meio depois, 

considerando que outras medidas seriam necessárias para lidar com a agressividade 

reinante, o colégio passou a encaminhar os alunos mais problemáticos e suas 

famílias para programas “de controle de raiva e aconselhamento pós-traumático” 

(TOUGH, 2014, p. 35) existentes na cidade, como por exemplo o YAP (Youth 

Advocate Programs), uma organização sem fins lucrativos que oferece apoio 

intensivo a jovens, adultos e suas famílias. O jovem Mush, de apenas 16 anos, foi 

um dos adolescentes atendidos nesse Programa. Foi descrito pela diretora Dozier 

como um “[...] capeta [...]. Era só ele entrar no edifício e tudo começava. Botava o 

colégio inteiro de pernas para o ar” (TOUGH, 2014, p. 51). Por meio das ações do 

Programa YAP, o jovem conseguiu um emprego em uma oficina mecânica e estava 

aprendendo a canalizar sua energia desenvolvendo “um lado artístico pintando 

carrocerias” (op. cit., p. 52). Acabou reincidindo no crime (roubo de automóvel a mão 

armada), mas os advogados do Programa conseguiram reverter a pena para 

internação num centro de recuperação para jovens, onde, segundo o autor, 

desenvolveu a disciplina interna que lhe faltava na escola. Quando entrevistado por 

Tough, o jovem relatou muitas cenas de violência presenciadas por ele na infância e 

“uma longa lista de irmãos, primos e outros parentes que estavam mortos ou presos” 

(op. cit., p. 54), incluindo a morte de um tio bem na sua frente. Em seu depoimento, 

o jovem atribuía seu comportamento em especial ao assassinato do seu irmão, 

ocorrido quando Mush tinha catorze anos: 

‘Foi isso que acabou comigo’, disse-me Mush. ‘Depois disso, parei de 
me importar com muitas coisas.’ Segundo ele, a única maneira de 
escapar da dor causada pela morte do irmão era entrar para uma 
gangue. ‘Eu estava reprimindo muita coisa’, disse. ‘Parecia uma 
bomba-relógio. E, para clarear as ideias, eu saía para a rua e fazia 
besteira, brincando com armas e tal’ (op. cit., p. 54, itálicos no 
original). 
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O jornalista relata várias outras histórias, dentre elas alguns casos atendidos 

pela Dra. Nadine Burke Harris, médica pediatra de um hospital localizado em um 

bairro bastante problemático de São Francisco (EUA). Tough entremeia a narrativa 

dos casos com a apresentação de teorias e estudos que apoiaram a doutora em sua 

prática clínica: o estudo ACE (Adverse Childhood Experiences) e suas relações com 

a saúde na vida adulta; os impactos do “efeito corpo de bombeiros” (vivência contínua 

de situações de estresse) no desenvolvimento humano, especialmente no 

funcionamento cerebral e nas funções executivas; a Teoria do Apego (Bowlby, 

década de 1950), entre outros.  

Uma das histórias é de Monisha, uma jovem mãe de 16 anos com sintomas 

de ansiedade e depressão que vivera uma infância marcada pelo abandono: sua 

mãe, usuária de drogas, a deixara poucos dias depois do seu nascimento; quando 

tinha 10 anos, foi retirada do convívio do pai (também por envolvimento com drogas) 

pelo Departamento Municipal de Proteção à Infância, que encaminhou ela e seu 

irmão mais velho para orfanatos diferentes.  

Desde então, ela vinha sendo jogada de um lado para o outro do 
sistema, passando uma semana, um mês ou um ano em cada 
orfanato ou instituição comunitária, até que, inevitavelmente, as 
tensões aumentavam em torno de questões como alimentação, 
deveres de casa ou televisão e ela fugia ou seus responsáveis 
desistiam (TOUGH, 2014, p. 43). 

 

 Em sua entrevista com o jornalista, a jovem relatou que sua experiência mais 

dolorosa na vida havia sido quando, sem qualquer aviso ou explicação, fora retirada 

da sala de aula por uma assistente social e levada para um orfanato. “‘Lembro do 

primeiro dia como se fosse ontem’, disse-me ela, ‘Cada detalhe. Ainda sonho com 

isso. A sensação é de que vai me fazer mal para sempre’.” (op. cit., p. 43). 

Comparando as duas histórias, Tough (2014) pondera que, embora os danos 

causados pelos traumas infantis fossem comparáveis, a forma como se traduziram 

em suas vidas foram bastante diferentes: 

Monisha voltou o estresse para dentro de si, onde ele se manifestou 
sob forma de medo, ansiedade, tristeza, insegurança e tendências 
autodestrutivas. Mush, pelo contrário, voltou-o para fora: brigas, mau 
comportamento em sala de aula e, com o tempo, diversas formas de 
infração da lei (TOUGH, 2014, p. 54). 

 

Dando continuidade às ponderações, o jornalista traz estudos mostrando que 
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a qualidade de cuidados recebidos na infância pode funcionar como um antídoto para 

os efeitos do estresse precoce causado por situações de vulnerabilidade social e 

econômica. Inicia a apresentação com estudos realizados em ratos, depois em 

crianças e, por fim, em projetos de intervenção para apoio aos pais.  

Os pais e responsáveis capazes de nutrir um relacionamento próximo 
e acolhedor com os filhos podem gerar neles uma resiliência que os 
protege de muitos dos piores efeitos de um ambiente adverso na 
infância. [...] O efeito de um bom ambiente familiar não é apenas 
emocional ou psicológico, afirmam os neurocientistas; é também 
bioquímico (TOUGH, 2014, p. 57). 

 

Estudos realizados em laboratório mostram o efeito neutralizador no fluxo de 

hormônios do estresse em filhotes de ratos quando são acariciados e lambidos pela 

mamãe rata (efeito CL - ‘carícias e lambidas’). Comparando o comportamento e a 

anatomia do cérebro dos ratos adultos que, quando filhotes, tiveram mães de alto CL 

ou mães de baixo CL, observou-se uma diferença significativa na administração do 

medo e da ansiedade e no tamanho da área cerebral responsável pela regulação do 

estresse. Em vários testes realizados pelos pesquisadores: 

[...] os ratos com alto CL se saíam melhor: eram mais rápidos nos 
labirintos, mais sociáveis, mais curiosos, menos agressivos, tinham 
mais autocontrole, eram mais saudáveis, viviam por mais tempo. [...] 
Quando os colaboradores de Meaney examinaram o cérebro dos 
ratos adultos, constataram diferenças significativas nos sistemas de 
reação ao estresse entre os ratos com alto e baixo CL, inclusive 
grandes variações no tamanho, na forma e na complexidade das 
artes do cérebro reguladoras do estresse (TOUGH, 2014, p. 59). 

 

O jornalista segue apresentando estudos referentes à Teoria do Apego, 

realizados por equipes da Universidade de Minnesota, que demonstram relações 

entre um cuidado afetuoso dos pais e o ‘apego precoce seguro’ na criança e, na 

contrapartida, o ‘apego ansioso’ decorrente de cuidados desmotivados ou 

negligentes no início de vida do bebê.  As pesquisas demonstraram também relações 

entre a qualidade do apego no primeiro ano de idade e o comportamento e a 

aprendizagem, da Educação Infantil até o Ensino Médio. 

Não é possível mudar a história pregressa, mas isso não significa que não 

há nada o que fazer. Na continuidade, Tough (2014) relata estudos sobre projetos de 

intervenção dirigidos aos pais, realizados a partir da década de 1970, no sentido de 

capacitá-los e apoiá-los em suas funções materna e paterna. O que me faz refletir 
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sobre o quanto é essencial ‘cuidar de quem cuida’, já que muitas vezes esses pais 

têm um histórico pessoal bastante desfavoráveis. “Muitas vezes, as circunstâncias 

da vida de uma mãe sobrepujam sua capacidade natural de lidar com os filhos” (op. 

cit., p. 67). Pesquisas indicaram também que a qualidade do apego pode ser 

modificada por meio de processos terapêuticos na relação pais-filhos. Ou seja, 

embora os primeiros anos de vida sejam cruciais para o desenvolvimento humano, 

não é uma sentença fechada, pode haver a possibilidade de se reverter os efeitos 

negativos.  

Minha experiência clínica também comprova essa ideia. Lembro-me bem de 

uma paciente que iniciou terapia psicopedagógica com 9 anos. Quando ela fora 

adotada, aos 8 meses, tinha tamanho, peso e comportamentos típicos de um bebê 

de 2 ou 3 meses no máximo e indícios de maus tratos, como marcas de queimadura 

de cigarro. A mãe adotiva conta que em menos de 6 meses sob seus cuidados, a 

menina já estava com todos os indicadores físicos, psicomotores e cognitivos 

condizentes com sua idade biológica. O atendimento psicopedagógico havia sido 

indicado por ela estar com baixo rendimento escolar. Durante o processo, foram 

identificados dois fatores principais: a) uma inadequação da escola à modalidade de 

funcionamento da menina; b) uma dificuldade dos pais em deixá-la mais autônoma. 

Ela mudou de escola, os pais foram orientados em relação ao processo de autonomia 

da menina – e depois de algum tempo, ela teve alta.  

Ao longo da segunda metade do século XX , a crescente constatação das 

relações entre as condições da infância e a vida futura, da importância dos cuidados 

familiares precoces e do potencial das instituições de ensino (formais e não formais) 

em organizar ações para o fortalecimento afetivo dos estudantes e dos seus pais fez 

crescer pesquisas, proposições teóricas, filosóficas e práticas, movimentos em prol 

da transformação da escola na direção do desenvolvimento integral dos estudantes 

(para além do compromisso apenas com os conteúdos programáticos, com os 

chamados ‘estoques cognitivos’). 

Em 1994, o Instituto Fetzer, sediado em Michigan, Estados Unidos, 

promoveu um encontro de pesquisadores e educadores para discutir a noção de 

Educação Integral e possíveis estratégias voltadas ao desenvolvimento global dos 

estudantes na escola, incluindo os aspectos emocionais e sociais como 

intencionalidade pedagógica. Como resultado desse encontro, foi introduzido o termo 
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‘social-emocional learning’ (SEL)20 para se referir a um modelo educacional que 

articulasse o desenvolvimento de competências socioemocionais e acadêmicas nos 

alunos, buscando coordenar ações não somente em sala de aula, mas envolvendo 

também a escola como um todo, os familiares dos estudantes, a comunidade, o poder 

público (SETTE & TEIXEIRA, 2021). 

Mais um resultado deste encontro foi a criação, também em 1994, da CASEL 

- Colaborative for Academic, Social and Emotional Learning, uma organização com 

sede em Chicago (EUA) cujo compromisso, expresso em sua página da internet21, é 

formar “uma comunidade – abrangendo salas de aula até câmaras estaduais – para 

tornar o aprendizado social e emocional (SEL) parte de uma educação de alta 

qualidade e equitativa para todos” (CASEL, 2022, sem paginação).  

Quase trinta anos depois, essa entidade continua se dedicando à elaboração 

de diretrizes e orientações para apoiar a comunidade escolar e o poder público, ao 

desenvolvimento de pesquisas científicas e à organização de eventos, nacionais e 

internacionais. Seu alcance, na atualidade, não se restringe aos Estados Unidos, 

sendo utilizado como referência em várias partes do mundo, inclusive no Brasil.  

A ‘Estrutura CASEL’, também conhecida como ‘Roda CASEL’, salienta a 

interdependência de vários níveis de contextos sociais em que os alunos estão 

inseridos, da sala de aula à comunidade, como mostra a figura a seguir: 

 
20 Aprendizagem socioemocional (ASE) 
21 O site oficial da CASEL oferece duas opções de leitura: no original em inglês ou já traduzido para 
o português. As nomenclaturas e as citações em português acerca da CASEL, utilizadas neste 
ensaio, foram retiradas desse site. 
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Figura 1: Roda CASEL. Fonte: https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/ 

 

O modelo de taxonomia CASEL abrange cinco competências: duas ligadas 

às relações consigo mesmo (em laranja, Autoconsciência e Autogerenciamento), 

duas referentes às relações interpessoais (em verde, Consciência Social e 

Habilidades de Relacionamento) e uma diretamente relacionada ao posicionamento 

pessoal diante dos desafios do dia a dia (em amarelo, Tomada de Decisão 

Responsável). Na página da CASEL, para cada uma dessas competências é 

apresentada a sua definição e são elencadas várias habilidades constitutivas. No 

trecho abaixo, apresento uma pequena síntese: 

De maneira bastante panorâmica, vejamos como essas 
competências podem ser definidas e como algumas habilidades 
podem ser relacionadas a elas. 

• Autoconhecimento: capacidade de compreender as próprias 
emoções, pensamentos e valores; refletir sobre como estes se 
expressam em comportamentos; reconhecer pontos fortes e 
aspectos frágeis em si mesmo. Algumas habilidades: identificar as 
próprias emoções; demonstrar honestidade e humildade ao olhar 
para si mesmo; relacionar sentimentos e valores; reconhecer 
influências e preconceitos, entre outras. 

• Autorregulação: capacidade de gerenciar emoções, 

https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/
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pensamentos e comportamentos de maneira eficiente para atingir 
objetivos em diferentes situações. Algumas habilidades: suportar 
a frustração; demonstrar autodisciplina; lidar com o estresse; 
utilizar organização e planejamento, entre outras. 

• Consciência Social: capacidade de compreender as normas 
sociais em diferentes ambientes; compreender e respeitar 
perspectivas diferentes das suas; reconhecer os recursos e apoios 
da família, da escola e da comunidade. Algumas habilidades: 
colocar-se no lugar do outro; demonstrar empatia e compaixão; 
compreender e expressar gratidão; entender a influência das 
instituições e dos sistemas na conduta social, entre outras. 

• Habilidades de Relacionamento: capacidade de estabelecer 
e manter relacionamentos saudáveis e de apoio mútuo; transitar 
em ambientes com diversos indivíduos e grupos; trabalhar de 
maneira cooperativa e colaborativa. Algumas habilidades: 
comunicar-se efetivamente; resolver conflitos de maneira 
construtiva; demostrar liderança; trabalhar em equipe; buscar e 
oferecer ajuda, entre outras. 

• Tomada de Decisões Responsável: capacidade de fazer 
escolhas conscientes e construtivas; levar em consideração 
padrões éticos e questões de segurança nas decisões; avaliar os 
benefícios e consequências das ações para o bem-estar pessoal, 
social e coletivo. Algumas habilidades: demonstrar curiosidade e 
mente aberta; identificar soluções para problemas pessoais e 
sociais; construir argumentos fundamentados após analisar 
informações, dados e fatos; antecipar as consequências de suas 
ações; pensar de modo crítico e reflexivo, entre outras (ABED, 
2021, p. 64-65). 

 

Segundo Coelho et al. (2016), os estudos sobre a aprendizagem 

socioemocional vêm crescendo em várias partes do mundo (como por exemplo, 

Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Suécia, Austrália), abarcando a elaboração, 

aplicação e resultados de programas desenhados para a promoção da saúde mental 

no espaço escolar. Os autores relatam que em alguns países, como Estados Unidos 

e Reino Unido, foram estabelecidas algumas medidas legais com o objetivo de 

apoiar, sistematizar e uniformizar as estratégias educacionais voltadas ao 

desenvolvimento socioemocional, sendo que  

As estratégias mais disseminadas foram desenvolvidas nos Estados 
Unidos – a Social and Emotional Learning (SEL) – pelo Collaborative 
for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL, 2012) e no 
Reino Unido – a Social and Emotional Aspects of Learning (SEAL) 
pelo Department for Education and Skills (DES, 2005, 2007) e pelo 
National Institute for Heatlh and Care Excellence (NIHCE, 2008; Lyle, 
2013) (COELHO et al., 2016, p. 62). 

 

O governo inglês introduziu a SEAL em 2005 para subsidiar programas 
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escolares, direcionados a estudantes de 3 a 16 anos, objetivando o desenvolvimento 

de capacidades sociais e emocionais (SEAL COMMUNITY, 2022). Segundo 

Humphrey et al., (2010), a abordagem fundamenta-se no modelo de Inteligência 

Emocional apresentado por Daniel Goleman em 1995, que comporta cinco domínios: 

“self-awareness, self-regulation (managing feelings), motivation, empathy, and social 

skills”22 (HUMPHREY et al., 2010, p. 1).   

Objetivando apoiar a elaboração e implementação de programas eficazes em 

Portugal, Coelho et al. (2016) realizaram um levantamento bibliográfico com o intuito 

de comparar essas duas referências, SEL (Social and Emotional Learning, Estados 

Unidos) e SEAL (Social and Emotional Aspects of Learning, Reino Unido), de modo 

a explicitar semelhanças e diferenças nos seguintes aspectos: definição e objetivos; 

âmbito e estratégia de implementação; formato dos programas (intensidade, 

duração); implementadores (psicólogos, professores); eficácia e efetividade; 

diferenças de gênero. Os autores concluíram que:  

a. Definições e objetivos: são bastante similares, embora adotem 

taxonomias diferentes para as competências socioemocionais. Para facilitar a 

comparação, por parte dos leitores do presente ensaio, encontram-se transcritas 

abaixo as definições extraídas dos sites das duas entidades: 

We define social and emotional learning (SEL) as an integral part of 
education and human development. SEL is the process through which 
all young people and adults acquire and apply the knowledge, skills, 
and attitudes to develop healthy identities, manage emotions and 
achieve personal and collective goals, feel and show empathy for 
others, establish and maintain supportive relationships, and make 
responsible and caring decisions23 (CASEL, 2022, sem paginação). 

 

Social and emotional aspects of learning (SEAL) is a comprehensive, 
whole-school approach to promoting the social and emotional skills 
that underpin effective learning, positive behaviour, regular 
attendance, staff effectiveness and the emotional health and well-
being of all who learn and work in schools24 (REINO UNIDO, 2022, 

 
22 Autoconhecimento, autorregulação (manejo de sentimentos), motivação, empatia e habilidades 
sociais (tradução livre). 
23 Definimos a aprendizagem social e emocional (SEL) como parte integrante da educação e do 
desenvolvimento humano. SEL é o processo através do qual todos os jovens e adultos adquirem e 
aplicam os conhecimentos, habilidades e atitudes para desenvolver identidades saudáveis, gerenciar 
emoções e alcançar objetivos pessoais e coletivos, sentir e mostrar empatia pelos outros, estabelecer 
e manter relacionamentos de apoio e fazer decisões responsáveis e cuidadosas (tradução fornecida 
pelo site da CASEL). 
24 Aspectos sociais e emocionais da aprendizagem (SEAL) é uma abordagem abrangente para toda 
a escola para promover as habilidades sociais e emocionais que sustentam a aprendizagem eficaz, o 
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sem paginação). 

 

b. Âmbito: ambas são direcionadas a estudantes do ensino básico, desde o 

pré-escolar ao secundário.  

c. Estratégia de implementação: ambas preconizam formas diretas 

(atividades desenhadas especialmente para a promoção do desenvolvimento 

socioemocional) e formas implícitas (intervenções realizadas durante o ensino de 

diversos componentes curriculares) de desenvolvimento de competências 

socioemocionais. A SEL apresenta uma moldura mais rígida, prescritiva, 

manualizada, baseada em programas, enquanto a SEAL é mais flexível, focada no 

estabelecimento de currículos, o que por um lado gerou uma maior aceitação inicial 

pela comunidade escolar, mas por outro, tem sido criticado por ser considerado vago 

no que diz respeito à direção e ao foco. 

d. Formato dos programas: ambas preconizam no mínimo um ano letivo de 

programa e no mínimo uma vez por semana. Entretanto, foram localizados estudos 

mostrando resultados com durações e intensidades menores. 

e. Implementadores: a principal diferença entre as duas abordagens, 

segundo Coelho et al. (2016), diz respeito ao aplicador: na SEL, a recomendação é 

que a aplicação dos programas seja realizada pelos professores ou outro profissional 

do staff escolar (embora um estudo tenha reportado que 39% dos programas foram 

implementados por técnicos especializados ou investigadores, contrariando essa 

diretriz), enquanto na SEAL, a implementação é em geral realizada por “técnicos 

especializados (como psicólogos e raramente pessoal escolar)” (p. 65). 

f. Eficácia e efetividade: Há mais estudos sobre a SEL do que sobre a 

SEAL. Os autores relatam pesquisas que analisaram vários programas SEL 

aplicados nos Estados Unidos (CASEL, 2005; DURLAK et al., 2011; SKLAD et al., 

2012) que trouxeram indícios, embora em porcentagens bastante variadas, de 

impactos nos seguintes aspectos: redução de comportamentos antissociais e 

aumento de comportamentos pró-sociais; aumento da autoimagem positiva e melhor 

rendimento acadêmico, em todos os níveis educacionais e em todas as zonas 

analisadas (urbana, suburbana e rural). Nas meta-análises realizadas por Durlak et 

 
comportamento positivo, a frequência regular, a eficácia da equipe e a saúde e bem-estar emocional 
de todos que aprendem e trabalham nas escolas (tradução livre). 
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al., (2011) e Sklad et al., (2012), foram destacadas duas principais variáveis para a 

eficácia dos programas: a Estrutura SAFE (Sequencial, Ativo, Focado, Explícito) e a 

ocorrência ou não de problemas na implementação. Sobre a SAEL, é apresentado 

um estudo qualitativo (HALLAM, 2009), realizado por meio de entrevistas, em que os 

professores relataram uma melhor compreensão sobre os aspetos sociais e 

emocionais da aprendizagem e a ampliação dos seus conhecimentos sobre os 

alunos, além de considerarem que seus alunos estavam mais calmos. Os estudantes, 

por sua vez, relataram a ampliação do vocabulário sobre emoções, o fato de se 

percebem mais apoiantes e a melhoria nas relações entre os colegas. 

g. Diferenças de gênero: Em relação à SEL, alguns estudos sugeriram 

diferenças de impactos em meninos e meninas e outros não. Na pesquisa relatada 

sobre a SAEL, “os rapazes apresentaram mudanças positivas enquanto as raparigas 

permaneceram da mesma forma, no entanto, os rapazes apresentam 

autopercepções e atitudes face à escola mais negativas” (HALLAM, 2009, apud 

COELHO et al., 2016, p. 68). 

Sette & Teixeira (2021) salientam que com o avanço dos estudos sobre as 

competências socioemocionais surgiram diferentes abordagens, definições, 

nomenclaturas e propostas de taxonomia – modelos classificatórios que buscam 

explicar, definir e organizar as habilidades socioemocionais em categorias. Se por 

um lado, isso enriquece a área do conhecimento, por outro, pode gerar controvérsias 

no entendimento e no uso dos termos. “Quando uma mesma taxonomia é a base 

comum entre diversos grupos de pesquisa, aumentam as possibilidades de diálogos 

e comparação entre estudos, ampliando o acúmulo e a comunicação entre as 

descobertas empíricas” (SETTE & BRANDÃO, 2021, p. 16). 

Nesse sentido, é essencial explicitar o modelo escolhido como base para o 

presente ensaio, construído a partir do Big Five (ou Five Factor Model ou ainda 

Modelo dos Cinco Grandes Fatores).  

 

3.4 Modelo Big Five: um breve histórico 
 

Para Santos & Primi (2014), desde a publicação do Relatório Delors 

(DELORS, 1999) proliferam pesquisas buscando definir quais seriam as 

competências necessárias para alcançar os pilares nele propostos – ‘aprender a 



118 

 
 

 

conhecer’, ‘aprender a fazer’, ‘aprender a conviver’, ‘aprender a ser’ – que abrangem 

aspectos não somente cognitivos como também socioemocionais. Uma das 

referências que vem sendo bastante estudada parte do modelo Big Five, uma 

proposta de organização das características da personalidade humana. 

Santos & Primi (2014, p. 16) informam que o embrião desse modelo é 

atribuído a Gordon Allport (psicólogo estadunidense dedicado ao estudo da 

personalidade) e sua equipe que, em meados dos anos 1930, partiram da hipótese 

lexical de Francis Galton (a ideia de que as diferenças individuais importantes 

estariam presentes nos idiomas) e buscaram em dicionários todos os adjetivos que 

poderiam descrever os atributos de personalidade.  

Sucessivos processos de refinamento desse primeiro levantamento, 

realizados por diferentes pesquisadores ao longo das décadas seguintes, foram 

reduzindo a lista e agrupando esses atributos em classes segundo suas afinidades, 

resultando na construção de um modelo de caracterização da personalidade 

composto por cindo grandes domínios (o Big Five). Segundo Allport (1937, p. 48, 

apud CARVALHO, et al., 2017), a personalidade pode ser definida como uma 

“organização dinâmica, dentro do indivíduo, dos sistemas psicofísicos, que determina 

seu ajuste único ao ambiente”. Esses cinco domínios descreveriam a estrutura básica 

dessa organização. 

Já Gomes e Golino (2011) reportam que o nascimento do Big Five remonta 

aos anos 1930, quando Louis Leon Thurstone (psicólogo estadunidense dedicado à 

psicometria) utilizou técnicas de análise fatorial25 em dados provenientes de 

questionários de personalidade, sendo “o primeiro a verificar a existência de cinco 

fatores” (GOMES & GOLINO, 2011, p. 445). Nas décadas seguintes, várias 

pesquisas se seguiram, mas o Big Five consolidou-se, de fato, a partir dos anos 1980, 

quando vários trabalhos empíricos utilizando técnicas de análise fatorial em dados 

coletados por diversos instrumentos de avaliação psicométrica (vinculados, inclusive, 

a diferentes tradições da Psicologia) identificaram a existência dos cinco traços em 

diferentes culturas, etnias e sistemas socioeconômicos, evidenciando, assim, a 

robustez e a abrangência do modelo. Sette & Brandão (2021, p. 16) reforçam “o 

potencial [do Big Five] de agrupar as principais características humanas de forma 

 
25 Santos & Primi (2014, p. 16) definem a análise fatorial como um “modelo estatístico que permite 
identificar, em um conjunto de múltiplas medições de resultados individuais, um vetor de menor 
dimensão de fatores que explica satisfatoriamente a variabilidade existente em tais resultados.” 



119 

 
 

 

parcimoniosa e abrangente”, mencionando alguns estudos (John,1990; McCrae & 

John, 1990) que evidenciam a manutenção desses cinco fatores em diferentes faixas 

etárias (crianças, adolescentes e adultos), em diferentes culturas e ao longo do 

tempo. 

Segundo Gomes e Golino (2011, p. 445-446): 

O modelo Big Five define a personalidade humana como uma rede 
hierárquica de traços, compreendidos teoricamente como 
predisposições comportamentais de respostas às situações da vida. 
(Trentini et al., 2009). Essa rede apresenta dois níveis. O primeiro 
nível é formado por dezenas de traços específicos da personalidade, 
enquanto o segundo nível é constituído por apenas cinco traços 
amplos: Extroversão, Socialização, Conscienciosidade, Neuroticismo 
e Abertura para Experiência. 

 

Em língua portuguesa, pesquisadores adotam diferentes traduções dos 

termos originais em inglês, ou até mesmo propõem novas denominações, 

consideradas pelos autores como mais adequadas aos seus propósitos, 

especialmente quando nos referimos à área da educação. Segundo Hutz et al. (1998, 

apud GOMES & GOLINO, 2011, p. 446), isso não se constitui como um problema, já 

que a descrição dos traços é semelhante. 

Entidades internacionais, como a OECD (Organization for Economic Co-

operation and Development), e nacionais, como o IAS (Instituto Ayrton Senna), bem 

como muito pesquisadores e educadores ao redor do mundo, vêm adotando o Big 

Five como uma referência para a compreensão das competências e habilidades 

socioemocionais.  

A escolha por essa base teórica no presente ensaio justifica-se pelo 

posicionamento filosófico e paradigmático aqui defendido: as múltiplas facetas do ser 

humano são interligadas e indissociáveis. Assim, faz sentido pensar o 

socioemocional dentro de um modelo que busca organizar os múltiplos traços de 

personalidade que caracterizam os seres humanos em grandes domínios, sem 

separar o cognitivo, o emocional e o social. 

Os termos usados para nomear os cinco domínios do Big Five variam tanto 

em inglês como em português. Nos artigos de estudos disponibilizados na página 

eletrônica da OECD, encontramos o uso não só da nomenclatura original (Openness, 

Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism), como também:  
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• Task performance 

• Emotional regulation 

• Engaging with others 

• Open-mindedness 

• Collaboration 
(KANDARAS & SUAREZ-ALVAREZ, 2019, p. 18). 
 

• Open-mindedness (openness) 

• Task performance (conscientiousness) 

• Emotional stability (emotional regulation) 

• Extraversion (engaging with others) 

• Agreeableness (collaboration) 
(OECD, [2019?], p. 5; OECD, 2021, p. 21). 

 

Apresento a seguir algumas habilidades socioemocionais relacionadas a 

cada um dos domínios do Big Five. A terminologia original em inglês foi mantida, 

seguida por duas nomenclaturas que estão sendo utilizadas em língua portuguesa: 

a primeira, adotada pelos pesquisadores do Instituto Ayrton Senna (IAS, 2021), que 

será detalhada e ampliada na próxima parte deste capítulo, e a segunda, utilizada 

por Daniel Santos (economista) e Ricardo Primi (psicólogo), dois pesquisadores 

brasileiros, parceiros no estudo e na elaboração de instrumentos psicométricos sobre 

o tema (SANTOS & PRIMI, 2014). 

• Openness (Abertura ao Novo / Abertura a Experiências): habilidades como 

curiosidade, imaginação, interesse artístico, sensibilidade, motivação, 

envolvidas na capacidade de estabelecer vínculo com novas experiências e 

novos saberes. 

• Conscientiousness (Autogestão / Conscienciosidade): habilidades como 

determinação, foco, perseverança, organização, autonomia, responsabilidade, 

importantes para a pessoa assumir o locus de controle das suas ações. 

• Extraversion (Engajamento com os Outros / Extroversão): habilidades como 

sociabilidade, entusiasmo, comunicabilidade, relacionadas ao grau de 

investimento da energia psíquica em direção ao mundo exterior. 

• Agreeableness (Amabilidade26): habilidades como empatia, respeito, 

altruísmo, essenciais à qualidade das relações interpessoais. 

• Neuroticism (Resiliência Emocional / Estabilidade Emocional): habilidades 

como controle da ansiedade, do estresse, da frustração e da impulsividade, 

 
26 As duas referências adotam o mesmo termo. 
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autoconfiança e autoestima, associadas à previsibilidade e consistência das 

reações emocionais. 

Nas palestras que proferi desde a publicação do estudo realizado para o 

Conselho Nacional da Educação (ABED, 2014), nas aulas ministradas em diferentes 

universidades e nos projetos elaborados nesses últimos anos, tenho explorado algo 

que me encantou desde que me deparei pela primeira vez com o Modelo Big Five: o 

fato de as iniciais em inglês dos cinco grandes domínios do Big Five formarem a 

palavra ‘ocean’ – oceano, em inglês. A metáfora do oceano é bastante poderosa para 

pensarmos as habilidades socioemocionais: vastidão, profundidade, movimento, às 

vezes marola às vezes tsunami... Riqueza e diversidade de formas de vida em suas 

múltiplas profundidades, zonas e seres abissais27... Penso que o universo emocional 

é tudo isso e mais um pouco. Os recursos metafóricos são polissêmicos (ABED, 

2002), quanto mais pensarmos nas emoções como um oceano, mais associações 

poderão ser criadas. 

“A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito”, como 

sabiamente afirma o cantor Lulu Santos em sua música ‘Como uma onda (Zen-

surfismo)’. E nesse movimento, inexorável e incessante, todas as dimensões do 

humano se fazem presentes: habilidades socioemocionais comparecendo nas mais 

diferentes situações da vida, indissociáveis do pensamento, do corpo, das 

sensações, das relações, de tudo o mais que faz parte do oceano da existência.  

 

3.5 Modelo Big Five: ampliações, reflexões e aplicabilidade na 
escola 

 

Nos últimos dois anos, venho desenvolvendo alguns projetos utilizando como 

ponto de partida o modelo proposto pelos pesquisadores do Instituto Ayrton Senna 

(IAS, 2021), o que vem mobilizando em mim inúmeras reflexões filosóficas, 

ideológicas, teóricas e, principalmente, sobre possíveis implicações para a prática 

docente em diferentes níveis de escolarização.  

 
27 As zonas abissais dos oceanos correspondem a profundidades entre 2000 a 6000 metros, e sempre 
representaram, para mim, o inconsciente povoado por ‘fantasmas psíquicos’, os nossos ‘seres 
abissais’ emocionais. Recentemente, lendo uma reportagem veiculada pela BBC News Brasil 
(https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-60087784), entrei em contato com a existência de uma 
região ainda mais profunda: a ‘zona hadal’, cujo nome é uma alusão ao deus grego do submundo, 
Hades. São fossas e canais que se estendem até 11 Km abaixo da superfície dos oceanos. 
Metaforicamente, emoções ainda mais inconscientes, desconhecidas e inacessíveis. 

https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-60087784
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As informações apresentando o Modelo IAS foram retiradas do capítulo 

‘Modelo organizativo socioemocional adotado pelo Instituto Ayrton Senna’, de autoria 

de Karen Teixeira & Victória Martinez, que integra o livro eletrônico publicado pelo 

Instituto em 2021, organizado por Catarina Sette e Gisele Alves, cujo objetivo foi 

“compartilhar o conhecimento que o Instituto Ayrton Senna construiu e sistematizou 

sobre as competências socioemocionais, com especial atenção à avaliação 

socioemocional de estudantes e ao Instrumento Senna” (SETTE & ALVES, 2021, p. 

6). 

SENNA (sigla para Social and Emotional or Non-cognitive Nationwide 

Assessment)28 é um instrumento de mensuração dos atributos socioemocionais em 

larga escala, desenvolvido por Daniel Santos e Ricardo Primi em parceria com a 

equipe do Laboratório de Ciências para a Educação (eduLab21) do Instituto Ayrton 

Senna. O instrumento, de simples aplicação e baixo custo, foi criado com o objetivo 

de viabilizar um amplo levantamento de dados que possam apoiar e orientar, com 

base em evidências, a elaboração de políticas públicas voltadas à promoção da 

educação integral nas redes de ensino do país (SANTOS & PRIMI, 2014; SETTE & 

ALVES, 2021). 

Esse instrumento ancora-se no Modelo IAS, que por sua vez parte do Modelo 

Big Five para estruturar as competências socioemocionais em categorias 

mensuráveis. Sette & Teixeira (2021, p. 14) explicitam a definição de competência 

socioemocional que norteia as produções do Instituto Ayrton Senna: 

As competências socioemocionais podem ser definidas como 
características individuais que (a) se originam na interação recíproca 
entre predisposições biológicas e fatores ambientais; (b) se 
manifestam em padrões consistentes de pensamentos, sentimentos 
e comportamentos; (c) continuam a se desenvolver por meio de 
experiências formais e informais de aprendizagem; e (d) influenciam 
importantes resultados socioeconômicos ao longo da vida do 
indivíduo. 

 

No Modelo IAS, os cinco domínios do Big Five são tratados como 

‘macrocompetências’ e são subdivididos em dezessete ‘competências 

socioemocionais’ que as constituem. Segundo as autoras, essas 17 facetas não 

esgotam as competências socioemocionais presentes no Big Five, elas foram 

 
28 Em tradução livre: Avaliação Nacional Social e Emocional, ou Não-cognitiva. 
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intencionalmente priorizadas pelo Instituto “por apresentarem evidências de relação 

com aprendizagem, bem-estar, continuidade dos estudos, empregabilidade, entre 

outros fatores relacionados ao contexto escolar [...] por demonstrarem que podem 

ser desenvolvidas em experiências formais dentro da escola” (TEIXEIRA & 

MARTINEZ, 2021, p.19). 

 
Figura 2:  Matriz de competências socioemocionais do Instituto Ayrton Senna (Modelo IAS). Fonte: 
TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 19.  

  
Cada macrocompetência do Modelo IAS e suas respectivas subdivisões 

serão apresentadas e discutidas a seguir. Cabe ressaltar que o modelo foi escolhido 

para análise por considerá-lo bastante abrangente e bem construído, constituindo-se 

como um instrumental valioso para fins pedagógicos. As críticas e ponderações não 

têm intenção de desmerecer o modelo, mas sim de fortalecer e ampliar as reflexões 

sobre aspectos que me parecem essenciais para a sua adoção no âmbito escolar.  

Inicialmente, o texto retirado do livro eletrônico do Instituto (IAS, 2021) será 

transcrito na íntegra, seguido por algumas reflexões, inquietações, questionamentos, 

articulações com outras referências teóricas e considerações sobre as implicações 

para a prática pedagógica, sobretudo ao que diz respeito ao uso de jogos como 

recursos mobilizadores.  

A ordem de apresentação não seguirá nem a indicada pelas iniciais ‘OCEAN’ 

nem a que consta no livro eletrônico do IAS, expressa na figura acima. As 
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competências socioemocionais serão apresentadas na sequência em que venho 

trabalhando, a partir desse Modelo, em meus projetos, cuja intencionalidade é 

começar por conhecer e administrar o mundo interno das emoções e sentimentos, 

voltando o olhar para si mesmo (Resiliência Emocional), passando pelas interações 

sociais (Engajamento com o Outro) e qualidade das relações estabelecidas com o 

mundo externo (Amabilidade), para então pensar em mecanismos de autorregulação 

(Autogestão) e terminar com a Abertura ao Novo, o que destaca o caráter cíclico da 

vida.29 

 

3.5.1 Macrocompetência Resiliência Emocional (Neuroticism) 

Resiliência emocional é uma macrocompetência composta por 
Tolerância ao estresse, Tolerância à frustração e Autoconfiança. Está 
relacionada ao grau com que uma pessoa é capaz de lidar com as 
próprias emoções, regulando os níveis de raiva, insegurança e 
ansiedade. Pessoas com alta resiliência emocional demonstram 
equilíbrio e controle sobre suas reações emocionais, sem 
apresentarem mudanças bruscas. No contexto escolar, essa 
competência se expressa principalmente na capacidade do aluno em 
regular as próprias emoções diante das demandas escolares e de 
socialização, mantendo a estabilidade emocional, uma autoimagem 
realista e níveis baixos de afetos negativos (TEIXEIRA & MARTINEZ, 
2021, p. 23). 

 

No dicionário da APA (Associação Americana de Psicologia), segundo 

Santos & Primi (2014, p.14), o domínio ‘Neuroticism’ do Big Five é descrito como 

“Previsibilidade e consistência de reações emocionais, sem mudanças bruscas de 

humor”. A palavra em inglês usada originalmente para designar esse domínio, 

‘neuroticism’, tem tradução literal em nosso idioma: ‘neuroticismo’, cuja definição no 

Dicionário Online30 (2022, s. p.) é “ação de quem se comporta de maneira nervosa; 

ato exagerado ou pervertido.”  

Neuroticismo refere-se a uma certa tendência ‘neurótica’ de experimentar 

emoções com reações instáveis e/ou desproporcionais. É interessante notar que dos 

cinco domínios do Big Five, este é o único nomeado de forma inversa: quanto mais 

 
29 Um agradecimento muito especial às reuniões de trabalho realizadas com meu querido amigo Emílio 
Munaro onde, em uma construção conjunta, germinaram essas ideias. 
30 Deste ponto em diante, como a intenção não é discutir em profundidade o significado das palavras 
mas apenas ilustrar algumas ideias, usarei apenas definições encontradas em dicionários disponíveis 
na internet. 
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‘neurótica’31 uma pessoa é, menor é a sua competência em lidar com as emoções. 

As duas denominações brasileiras escolhidas para serem discutidas no 

presente ensaio revertem esse fato, mantendo uma relação positiva com o 

desenvolvimento de habilidades presentes nesse domínio, ao invés de nomear a 

inabilidade. Santos & Primi (2014) adotam o termo ‘Estabilidade Emocional’, mais fiel 

à definição presente no dicionário da APA, uma vez que sugere a capacidade de lidar 

com as emoções e os sentimentos sem trazer ‘instabilidade’ ao funcionamento 

psíquico.  

No Modelo IAS, essa macrocompetência foi nomeada como ‘Resiliência 

Emocional’, o que me parece ir além da ideia original de estabilidade, consistência e 

previsibilidade das reações emocionais, pois coloca em evidência o processo de 

fortalecimento interno que pode ser alcançado a partir das experiências vividas. Ou 

seja, essa macrocompetência estaria relacionada não só à gestão da emoção como 

também ao processo de amadurecimento emocional por meio dos ganhos advindos 

dessa gestão. 

Em relação ao conceito de resiliência na Psicologia, Angst (2009, p. 253) 

afirma que “a resiliência caracteriza-se pela capacidade de um determinado sujeito 

ou grupo passar por uma situação adversa, conseguir superá-la e sair dela 

fortalecido”. Segundo a autora, o vocábulo começou a ser usado na Psiquiatria por 

Frederic Flash, em 1966, para se referir à superação de situações traumáticas. Ainda 

segundo Angst (2009), os primeiros estudos no Brasil surgiram entre 1996 e 1998 

com foco em crianças expostas a situações de risco/vulnerabilidade psicossocial e 

possíveis fatores protetivos.  

Nas últimas décadas, o termo vem se tornando cada vez mais popular, usado 

não somente por pesquisadores e educadores, mas também pelas pessoas em geral 

e em diferentes mídias, para se referir à capacidade de enfrentamento das 

adversidades, dores e dificuldades que fazem parte do dia a dia.   

O termo ‘resiliência’ foi tomado emprestado da Física, onde é utilizado para 

designar a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original 

após terem sido submetidos a uma força de deformação. A palavra resiliência 

também é utilizada na Ecologia, qualificando a capacidade de um ecossistema de se 

 
31 No sentido popular do termo. 
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recompor depois de algum impacto (por exemplo uma queimada), e na 

Administração, referindo-se ao enfrentamento de situações adversas em ambiente 

de trabalho.32 

O elástico e a mola são exemplos de materiais resilientes: são capazes de 

se deformar e retornar ao seu estado original quando submetidos a uma força. Para 

que se quebrem, é necessário que a magnitude dessa força ultrapasse o seu limite 

de resistência, o seu ‘módulo de resiliência’. Metaforicamente, podemos pensar o 

desenvolvimento da resiliência psíquica como um aumento do ‘limiar de resistência 

interna’, ou seja, uma ampliação do limite de sofrimento ou desconforto que uma 

pessoa consegue suportar e da sua capacidade de extrair forças e ensinamentos das 

experiências dolorosas, aumentando assim o seu arsenal de ferramentas internas 

para enfrentar problemas futuros.  

Aprender a suportar, administrar e sempre que possível tirar algum proveito 

(aprender algo) de experiências desconfortáveis não é uma escolha, é uma 

necessidade. Afinal, inevitavelmente a vida inclui situações que provocam dor, medo, 

ansiedade, angústia e outras experiências que não são agradáveis.  

Aqui cabe uma reflexão importante, não somente do ponto de vista teórico, 

mas também para nortear as intervenções pedagógicas realizadas nas escolas, junto 

aos estudantes: parece-me essencial diferenciar, com os alunos, os atributos 

‘bom/ruim’ e ‘agradável/desagradável’ quando falamos de afetividade. Nossas dores 

emocionais não são gostosas de se viver, é claro, mas não são necessariamente 

ruins, pois muitas dessas emoções e desses sentimentos podem ser essenciais à 

sobrevivência (têm um valor de proteção, como vimos no início deste capítulo) e 

podem trazer aprendizagens fundamentais para o amadurecimento pessoal e social. 

Nesse sentido, desenvolver a resiliência não significa deixar de experimentar 

sentimentos de hostilidade ou angústia, por exemplo, mas ser capaz de decidir ‘o que 

fazer com aquilo que sentimos’. Há situações em que não é possível nem 

recomendável não sermos afetados pelos acontecimentos com sentimentos 

considerados, na nossa cultura, como ‘ruins’, mas podemos desenvolver maneiras 

de lidar de forma positiva com aquilo que vivemos, tirando das experiências força e 

aprendizagens importantes para encarar a aventura da vida. 

 
32 Fonte: https://www.significadosbr.com.br/resiliencia  

https://www.significadosbr.com.br/resiliencia
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Cabe destacar que, diferentemente dos materiais resilientes de que trata a 

Física, a resiliência humana não implica em ‘voltarmos ao estado original’, mas em 

sairmos ampliados, enriquecidos pelas aprendizagens que construímos nas 

vivências difíceis e/ou dolorosas: mais fortes e autoconfiantes, mais capazes de 

aguentar situações de estresse, pressão, dor, frustração. 

Angst (2009, p. 253) relaciona o desenvolvimento da resiliência com a 

ampliação de habilidades para a resolução de problemas. A autora relata33 três tipos 

de resiliência: emocional, relacionada a experiências que “levam a sentimentos de 

autoestima, autoeficácia e autonomia, que capacitam a pessoa a lidar com mudanças 

e adaptações”; acadêmica, pensando a escola como espaço para a aquisição de 

variadas habilidades utilizáveis na resolução de problemas; e social, que envolve 

“fatores relacionados ao sentimento de pertencimento, supervisão de pais e amigos, 

relacionamentos íntimos, ou seja, modelos sociais que estimulem a aprendizagem 

de resolução de problemas.”  

Partindo dessa referência, podemos refletir que desenvolver a resiliência na 

escola implica propiciar contextos de aprendizagem em que os alunos possam 

exercitar o protagonismo e a autonomia, fortalecendo assim sua autoestima e 

autoeficácia (resiliência emocional), equipando-os com saberes que favorecem sua 

capacidade de resolver problemas (resiliência acadêmica),  oferecendo bons 

modelos de relacionamentos interpessoais e fortalecendo o sentimento de 

pertencimento a comunidades e grupos sociais (resiliência social).  

Jogos de regras são ferramentas privilegiadas para configurar esse tipo de 

contexto. Quando jogamos, somos protagonistas de nossas jogadas, desenvolvemos 

uma série de habilidades, estratégias, rotas de pensamento sobre os quais temos 

retorno imediato por meio do desenrolar da partida e construímos vínculos sociais, 

mediados pelas regras do jogo, com os demais participantes.  

Para destacar mais um aspecto que me parece essencial quando refletimos 

sobre a gestão das reações emocionais e o fortalecimento pessoal a partir de 

experiências afetivas, retomemos a metáfora do OCEAN. A quantidade e intensidade 

das ondas em uma praia dependem de vários fatores externos, como por exemplo a 

influência das fases da lua na maré ou uma tempestade em alto mar, e também de 

 
33 Com base em Garcia, I. (2001). Vulnerabilidade e resiliência. Adolescência Latinoamericana, 2, 
128-130. 
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aspectos constitutivos da própria praia, como o formato da faixa de areia na orla34. 

Analisemos dois exemplos: em Santos, cidade do litoral paulista, a faixa de areia se 

estende de maneira bastante horizontal até vários metros mar adentro. É uma ‘praia 

rasa’, caracterizada por sua areia fina, firme, escura e pelo aumento gradual da 

profundidade, o que faz com que o mar em geral seja calmo, com muitas marolas e 

com ondas de pouca estatura e força, que quebram a uma certa distância da beirada. 

Já Ipanema, no Rio de Janeiro, é uma ‘praia de tombo’, com areia grossa e fofa, cuja 

profundidade é sentida logo ao entrar no mar, o que faz com que as ondas, 

geralmente fortes, quebrem na beirada.  

Podemos utilizar esses dois tipos de praia como metáforas para os 

‘sentimentos de fundo’ (background) de que nos fala Damásio (2012): as pessoas 

‘praia rasa’ funcionam emocionalmente dentro de uma faixa mais calma, mais 

tranquila (ondas fracas, marolas), ou seja, é mais difícil que as emoções 

desestabilizem o seu “equilíbrio emocional homeostático” (DAMÁSIO, 2012, p. 145); 

já pessoas ‘praia de tombo’ são mais propensas a apresentarem reações emocionais 

intensas (ondas mais fortes) - costumam ser chamadas de ‘pavio curto’.  

Cabe destacar que é preciso muito cuidado para não cair na armadilha de 

valorização ideológica de um tipo de praia em detrimento à outra. Infelizmente, na 

nossa sociedade, muitas vezes a atitude calma é vista como positiva e a estourada 

como negativa, o que não necessariamente é verdade, porque depende do tipo de 

demanda que a realidade exige. Como representante do tipo ‘praia rasa’ que sou, 

inúmeras são as situações em que minhas marolas não são nem um pouco 

adaptativas.   

Lembrando que o Big Five é um modelo que descreve traços de 

personalidade, é interessante tentar reconhecer quais são as características que 

delineiam o modo mais frequente de cada pessoa vivenciar as situações do seu dia 

a dia. Do ponto de vista do desenvolvimento socioemocional, esse reconhecimento 

é importante pois ajuda a perceber se o caminho para a conquista de uma maior 

maturidade e equilíbrio implica em ‘tornar-se mais praia de tombo’ ou ‘tornar-se mais 

praia rasa’. Em outras palavras, há pessoas que precisam aprender a se tornar 

menos suscetíveis e reativas, a segurar o impulso de explodir suas emoções, mas 

 
34 Informações sobre os tipos de praia retiradas de: https://www.borapescar.com/blogs/os-tipos-de-
praias/. 

https://www.borapescar.com/blogs/os-tipos-de-praias/
https://www.borapescar.com/blogs/os-tipos-de-praias/
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também há pessoas que precisam aprender como ser menos contidas, a se abrir e 

expressar suas emoções. Os dois movimentos são importantes, e dependendo da 

situação enfrentada e da forma como a pessoa reconhece a si mesma como ser-no-

mundo, uma dessas tendências pode ser mais adequada do que a outra. Haverá 

situações em que o mais adaptativo combina com o jeito de ser da pessoa, mas 

também haverá situações em que o mais eficiente será justamente o oposto, exigindo 

flexibilização e esforço. 

É fundamental sempre equacionar, buscar um equilíbrio dinâmico entre os 

diferentes ‘lados da balança’ quando refletimos sobre o desenvolvimento 

socioemocional, caso contrário corremos o risco de sermos tendenciosos e 

engrossarmos, mesmo sem perceber, polarizações que privilegiam uma certa 

maneira de ser em detrimento a outras.   

Os dois ‘tipos de praia’ lidam com o autocontrole de modos diferentes. A 

palavra ‘controle’ muitas vezes é confundida com ‘contenção’, ‘refreamento’. Nesse 

sentido, é preciso cuidado com afirmações do tipo “pessoas com alta resiliência 

emocional demonstram equilíbrio e controle sobre suas reações emocionais”, que 

consta na definição do IAS, pois pode levar a um entendimento de que o ‘certo’ é 

inibir a reação emocional. Penso que devemos considerar o controle, no âmbito da 

afetividade e das relações sociais, como o exercício do livre arbítrio, da vontade 

consciente sobre o que será expresso (ou não) e de que modo será expresso, ou 

seja, por meio de qual linguagem ou de que comportamentos. 

No Modelo IAS (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021), a macrocompetência 

Resiliência Emocional foi subdividida em três facetas, Tolerância ao Estresse, 

Tolerância à Frustração e Autoconfiança, que serão discutidas a seguir.  

 

3.5.1.1 Resiliência Emocional: Tolerância ao Estresse   
 

Tolerância ao estresse diz respeito ao quão efetivamente podemos 
administrar nossos sentimentos relacionados à ansiedade e estresse 
frente a situações difíceis ou desafiadoras, como fazer uma prova ou 
apresentação. Em vez de "entrar em pânico" e fugir das situações, 
precisamos compreender que preocupações e ansiedade são 
experimentadas por todos e em diferentes situações da vida. 
Aprendendo maneiras construtivas e positivas de lidar com elas 
evitamos preocupação excessiva, sem necessidade, nos sentimos 
capazes de resolver nossos problemas calmamente, mesmo diante 
de situações difíceis (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 23). 
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Essa competência está diretamente relacionada à regulação da ansiedade 

que muitas vezes, em nossas vidas, confundimos com medo. Nesse sentido, um 

primeiro passo importante para pensarmos sobre o desenvolvimento de habilidades 

que nos ajudem a suportar e a dar um destino construtivo para a ansiedade, o medo 

e o estresse é diferenciar esses estados e refletir sobre suas respectivas funções em 

nossas vidas – quando nos ajudam e quando nos atrapalham. 

Como já vimos, o medo é uma das emoções básicas e universais da espécie 

humana. Baptista et al. (2005, p. 268) consideram que a presença ou não de 

estímulos desencadeadores externos é uma das características que diferencia medo 

e ansiedade: enquanto o medo é desencadeado por um estímulo externo óbvio que 

requer comportamento de fuga ou luta, a ansiedade caracteriza-se por um estado 

emocional de apreensão que não tem desencadeadores claros “sendo, assim, mais 

vaga, imprecisa e difícil de definir. [...] pode incluir a tristeza, a vergonha e a culpa, 

como pode, igualmente, ser composta por cólera, curiosidade, interesse ou 

excitação.”  

Castillo et al. (2020, p. 20) definem a ansiedade como “um sentimento vago 

e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto 

derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho”. Nesse 

sentido, podemos pensar que o medo é uma reação a um perigo existente no tempo 

presente, enquanto a ansiedade ocorre por uma antecipação de um perigo futuro, 

que pode ou não ser real e pode ou não se concretizar. “Sofremos mais em nossa 

imaginação do que na realidade” (Sêneca, filósofo romano, 4 a.C. – 65 d.C.). 35 

Tanto a ansiedade como o medo fazem parte do funcionamento psíquico 

normal dos seres humanos e podem trazer benefícios adaptativos ou podem 

atrapalhar.  

O medo de nadar em um mar revolto pode salvar uma vida. A ansiedade em 

relação ao horário de chegada a um compromisso pode evitar um atraso. O medo de 

andar sozinho à noite em um local ermo faz com que o nível de atenção se acentue, 

o que pode ser essencial para evitar perigos. A ansiedade que antecede a entrada 

no palco pode energizar a performance de um ator, assim como a ansiedade pré-

 
35 Fonte: https://www.pensador.com/frase/Mjc5NTkzOA/  

https://www.pensador.com/frase/Mjc5NTkzOA/
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vestibular pode levar um estudante a se dedicar mais aos estudos e a buscar técnicas 

de meditação para regular sua respiração quando se sentir nervoso. Nesses 

exemplos e em inúmeras outras situações do dia a dia, um medo que colabora na 

análise e prevenção de riscos e uma ansiedade que prepara para o enfrentamento 

de algo são mecanismos que favorecem processos adaptativos.  

Mas quando o medo e a ansiedade atrapalham? Os medos e as ansiedades 

passam a ser um problema quando: 

[...] são exagerados, desproporcionais em relação ao estímulo, ou 
qualitativamente diversos do que se observa como norma naquela 
faixa etária e interferem com a qualidade de vida, o conforto 
emocional ou o desempenho diário do indivíduo. [...] A maneira 
prática de se diferenciar ansiedade normal de ansiedade patológica 
é basicamente avaliar se a reação ansiosa é de curta duração, 
autolimitada e relacionada ao estímulo do momento ou não 
(CASTILLO et al., 2020, p. 20). 

 

Equilibristas que se arriscam na corda bamba sem equipamentos de 

proteção, como o lendário Karl Wallenda e vários dos seus familiares que morreram 

durante seus espetáculos, exemplificam uma má regulação do medo, uma 

inabilidade na competência socioemocional Tolerância ao Estresse decorrente de um 

excesso de autoconfiança que leva a uma negação das reais dimensões do perigo 

enfrentado. 

Nesse sentido, podemos refletir que a promoção do desenvolvimento 

socioemocional relacionado a essa competência é favorecida por situações que 

demandam a análise de potenciais riscos, o reconhecimento da própria capacidade 

de enfrentamento e a construção apropriada de medidas com intenção protetora. Por 

exemplo, não basta ser um surfista experiente para se arriscar nas ondas gigantes 

de Nazaré, em Portugal – é preciso ser um surfista especialista nesse tipo de surf. 

Jogos que envolvem cartas ou o lançamento de dados, como veremos no próximo 

capítulo, são recursos privilegiados para mobilizar as habilidades de dimensionar os 

possíveis/prováveis riscos e tentar adequar as ações em função dessa percepção. 

Mais um exemplo, desta vez contemporâneo e vivido não por uma minoria 

(como os equilibristas profissionais ou os surfistas de Nazaré), mas literalmente ‘por 

todo o mundo’: o medo de se infectar pelo ‘novo coronavírus’, de contrair Covid 19, 

ter complicações e/ou vir a falecer. Essa emoção tomou conta dos habitantes do 

Planeta Terra, especialmente em 2020, quando ainda não havia uma clareza, do 
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ponto de vista médico, sobre as formas de contágio do vírus, os mecanismos da 

doença e quais seriam os tratamentos mais eficazes.  

Esse é um exemplo claro da função protetora do medo, que manteve muitos 

de nós a salvo dentro de nossas casas, que instigou avanços tecnológicas de várias 

ordens, que possibilitou, inclusive, a produção e troca colaborativa de conhecimentos 

científicos que culminaram no desenvolvimento de vacinas em tempo recorde. Mas 

assim como os equilibristas que morreram por não vivenciar o medo de maneira 

protetiva, também em relação à pandemia vimos muitos casos de pessoas com uma 

grande inabilidade em lidar com o medo, inabilidade expressa em comportamentos 

negacionistas (que infelizmente ainda acontecem), colocando em risco a própria vida, 

a vida dos que estão em seu entorno, das comunidades e grupos sociais aos quais 

pertencem. Um atentado à saúde pública em escala mundial. E um desrespeito aos 

que não podiam se dar ao luxo de permanecer protegidos do vírus dentro das quatro 

paredes do seu lar. 

Se em um dos extremos há os negacionistas (‘não temos medo’), no extremo 

oposto verificamos um aumento significativo de casos de transtornos de ansiedade 

e de depressão durante a pandemia (‘com um medo incomensurável’). Em setembro 

de 2020, o Portal PEBMED36, destinado a médicos e demais profissionais de saúde, 

divulgou os resultados preliminares de um estudo sobre os impactos da pandemia na 

saúde mental dos brasileiros, realizado por meio de questionário disponibilizado on-

line entre 23 de abril e 15 de maio de 2020 (primeira onda da pandemia). Os dados 

indicaram a presença de ansiedade em 86,5% dos respondentes, além de presença 

moderada de transtorno de estresse pós-traumático (45,5%) e de depressão grave 

(16%). Quem de nós não sentiu na pele uma ansiedade extrema, um medo 

exagerado até de levar o lixo na rua ou de tocar em um saquinho de supermercado? 

Foram tempos bem difíceis... 

Voltando à pesquisa, os resultados apontaram algumas possíveis fontes de 

ansiedade (especialmente entre os profissionais de saúde), das quais gostaria de 

destacar: o medo de exposição à doença e de transmiti-la aos familiares; a 

insegurança sobre o que aconteceria consigo mesmo e com seus familiares no caso 

de adoecer; preocupações de ordem financeira, de subsistência; dificuldades em 

 
36 https://pebmed.com.br/ansiedade-e-o-transtorno-mais-comum-entre-os-brasileiros-durante-a-
pandemia/  

https://pebmed.com.br/ansiedade-e-o-transtorno-mais-comum-entre-os-brasileiros-durante-a-pandemia/
https://pebmed.com.br/ansiedade-e-o-transtorno-mais-comum-entre-os-brasileiros-durante-a-pandemia/
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obter informações confiáveis e dúvidas em relação à veracidade das informações 

veiculadas. 

 Nesse sentido, podemos pensar que o desenvolvimento socioemocional 

relacionado à Tolerância ao Estresse passa pela administração dessas 

preocupações e inseguranças, mantendo-as dentro de um certo limite para que não 

provoquem a ‘ruptura do nosso módulo de resistência interna’, por mais estressante 

que essas vivências sejam. Em relação a isso, penso que os jogos podem 

representar a possibilidade de viver momentos de descanso, que ajudam a restaurar 

as forças para suportar o sofrimento psíquico. Outros recursos vêm sendo aplicados 

no espaço escolar, como por exemplo algumas técnicas do ‘Mindfulness’ (‘Atenção 

Plena’).37  

Gostaria de trazer mais um elemento para as reflexões. Mesmo sem chegar 

a se constituir como um transtorno de ansiedade, muitos de nós com certeza já 

vivenciou situações de estresse e de ansiedade acompanhadas de um ou mais dos 

sintomas físicos descritos abaixo38:  

• Aumento dos batimentos cardíacos (taquicardia); 

• Dor no peito; 

• Respiração ofegante ou falta de ar; 

• Tremores nas mãos, pernas, pálpebras ou outras partes do corpo; 

• Tensão muscular; 

• Perturbações do sono; 

• Irritabilidade; 

• Suor excessivo; 

• Vertigem; 

• Dor ou desconforto abdominal; 

• Diarreia; 

• Boca seca; 

• Sensação de fraqueza ou cansaço intenso; 

• Sensação de desmaio; 

• Náusea e vômitos; 

• Formigamento; 

• Dor de cabeça. 

 

Reconhecer a existência desses sinalizadores do corpo, assim como dos 

sinalizadores mentais (como a preocupação excessiva, insegurança exagerada ou 

pensamentos recorrentes), buscando identificar e compreender os disparadores da 

 
37 Mais detalhes em FREITAS & MARIN, 2021. 
38 Lista de sintomas físicos que podem acompanhar a ansiedade retirados do site do Instituto de 
Psiquiatria Paulista, https://psiquiatriapaulista.com.br/sintomas-fisicos-ansiedade/  

https://psiquiatriapaulista.com.br/sintomas-fisicos-ansiedade/


134 

 
 

 

ansiedade que provocam esses sintomas pode ser um caminho interessante para ser 

trabalhado na educação socioemocional. Autoconhecimento é uma palavra-chave 

nesse processo, fora ou dentro da escola.  

Não concordo com a ideia, expressa na definição do IAS, de que o 

desenvolvimento da Tolerância à Frustração implica em não entrar em pânico, em 

evitar preocupação excessiva e sem necessidade, em sentir-se capaz de resolver os 

problemas com calma. Mais do que ‘não entrar em pânico’, defendo a importância de 

identificar e assumir o pânico que se está sentindo, para buscar formas de dar um 

direcionamento a ele39.  Mais do que evitar a preocupação excessiva (o que é 

excessivo para uns pode não ser para outros) e ‘sem necessidade’, é fundamental 

tentar dimensionar a preocupação em relação às necessidades de cada pessoa, que 

são relativas e subjetivas40, e às exigências de cada situação vivida. Mais do que ser 

capaz de resolver os problemas com calma (o que depende muito do ‘tipo de praia’ 

que se é), a questão que se coloca é a busca de um equilíbrio dinâmico entre o nível 

de calma/agitação da personalidade da pessoa e as demandas da realidade que está 

sendo enfrentada.     

A utilização de jogos em sala de aula pode delinear contextos de 

aprendizagem que favorecem o autoconhecimento, em que tanto os sintomas físicos 

(p. ex., tensão muscular, agitação corporal, irritabilidade) como os mentais (p. ex., 

sentimento de culpa, insegurança) da ansiedade podem ser experimentados dentro 

do ‘contexto de folga’ (Macedo, 1995) inerente à ludicidade da atividade. O jogo pode 

se tornar um canal por onde extravasar o nível energético da ansiedade (como 

veremos no próximo capítulo) e, por ser um recurso metafórico que simula a vida 

real, pode funcionar como uma ‘tela de proteção’ que ajuda a trazer a ansiedade à 

consciência. “Ao mesmo tempo em que a metáfora permite um afastamento que 

protege, funciona como uma tela em que os alunos visualizam e colocam os seus 

conteúdos pessoais” (ABED, 2002, p. 86). E mais: as experiências do jogar oferecem 

a concretude de situações vividas, a partir das quais é possível, ao professor, 

estimular reflexões em seus estudantes. Parece-me muito mais eficaz do que 

 
39 Minha filha, Carolina Zuppo Abed, que além de escritora, pesquisadora, psicopedagoga e professora 
de escrita, desde a adolescência investe na construção de estratégias para administrar suas 
ansiedades e angústias, acaba de lançar um livro intitulado “Como escrever mesmo estando em 
pânico: da folha em branco ao texto completo” (Editora Europa). O livro traduz bem a linha de 
pensamento que estou aqui defendendo, de transformar o pânico e outras dores em força interna.  
40 Quem irá julgar se uma preocupação é ‘com’ ou ‘sem’ necessidade? Não me parece adequado 
entrar na seara de um juízo de valor. 
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discussões abstratas ou puramente teóricas (ou ainda pior, de caráter doutrinador) 

acerca das emoções, das reações emocionais e de como administrá-las de maneira 

funcional e produtiva. 

Estados de muita ansiedade podem gerar tanto a procrastinação (o não 

fazer) como respostas impulsivas (o fazer reativo), podem atrapalhar a autogestão, 

o planejamento, a concentração, a eficiência, a busca pela realização de objetivos. 

De variadas maneiras, um quadro de ansiedade mal administrada pode atrapalhar 

as relações consigo mesmo e com os outros. Além de colaborar no processo de 

autoconhecimento e concretizar situações para promover o debate crítico sobre o 

tema, os jogos podem ser explorados, em sala de aula, como veículos para a 

construção de estratégias para lidar com os disparadores da ansiedade.  

Analisemos alguns desses disparadores e algumas ideias de como o jogar 

pode colaborar no enfrentamento da ansiedade. 

• Pressão de tempo. Ter que lidar com prazos para a execução de tarefas é algo 

que muitas vezes gera ansiedade. Os jogos acontecem em um espaço-tempo 

delimitado (Winnicott, 1975). Muitas habilidades que desenvolvemos para ‘jogar 

bem’ são estratégicas para a gestão da ansiedade que muitas pessoas sentem 

diante de prazos estipulados para realizar tarefas. Os jogos colaboram na 

construção de estratégias de Autogestão que ajudam a lidar com a ansiedade 

relacionada ao tempo, como por exemplo: 

o Estabelecer planejamentos em tempos viáveis, levando em consideração os 

limites impostos pelo próprio jogo, pelos recursos disponíveis e pelas jogadas 

do(s) oponente(s). Na ansiedade do dia a dia, vale acrescentar, em qualquer 

planejamento, momentos para o descanso, tema que será tratado quando 

discutirmos a Autogestão.  

o Trabalhar com metas e submetas. Quando estamos diante de um problema 

que nos parece muito grande, a ansiedade tende a aumentar. Se dividimos 

esse grande problema em problemas menores, podemos reconhecer com 

mais clareza as ações necessárias e estabelecer uma ordem temporal para 

elas, o que vai nos dando uma dimensão mais clara das etapas do processo. 

Escrever o planejamento e ir ticando o que já foi realizado é uma ótima 

estratégia para diminuir a ansiedade. Muitos jogos de raciocínio exercitam a 

habilidade de subdividir os problemas e estabelecer metas intermediárias, 
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especialmente jogos do tipo puzzle (quebra-cabeça). 

o Manter o foco, reconhecendo e administrando os distratores. Se não nos 

mantivermos concentrados no jogo, provavelmente não alcançaremos 

sucesso: jogar é um ótimo treino para a atenção seletiva e para a atenção 

sustentada, que por sua vez são funções cognitivas essenciais para a gestão 

do tempo. Quanto melhor lidamos com o tempo, provavelmente menos 

ansiedade ele irá provocar. 

• Lidar com a espera. Ter que esperar é algo que provoca ansiedade em muitas 

pessoas. Em jogos de oponentes, esperar a jogada do outro é inevitável, e 

quando uma espera é inevitável, quando não há o que fazer a respeito, a melhor 

opção é aceitar - o que nem sempre é fácil. Mas costumo dizer que é ‘gasto inútil 

de neurônios’ ficar nervoso com uma espera sobre a qual não temos o menor 

controle, como por exemplo estar preso em um congestionamento. Quando 

jogamos, uma boa forma de ocupar o tempo de espera é ‘permanecer no jogo’, 

levantando e analisando dados, estabelecendo planos A, B ou C. Mas se o 

cérebro estiver cansado, o mais vantajoso pode ser aproveitar para descansá-lo. 

No dia a dia, ocupar o tempo de espera com algo ou aproveitar para curtir o ócio 

são opções para administrar a ansiedade (mesmo que não a faça sumir). Outra 

característica do jogo que desenvolve habilidades que ajudam a vivenciar a 

espera: em vários deles, algumas ações são mais vantajosas no começo da 

partida, outras no meio, outras no final. Reconhecer o melhor momento para 

realizar uma jogada é uma estratégia que ajuda a desenvolver a paciência, o 

controle da impulsividade, o adiamento de uma realização. Habilidades 

importantes para administrar a ansiedade da espera. 

• Medo do futuro. Esse é um componente ansiogênico comum, ainda mais em 

momentos de instabilidade, como o enfrentamento da pandemia que vivemos 

nos últimos tempos. Defendo que uma habilidade fundamental para lidar com 

esse aspecto é diferenciar aquilo que é controlável daquilo que não é controlável 

nos acontecimentos futuros (jogos que envolvem o componente ‘sorte’ são 

ótimos para isso, como veremos no próximo capítulo). A partir dessa distinção, 

podemos desenvolver estratégias para organizar o que é controlável (ou 

minimamente, previsível), estabelecendo planos que ao mesmo tempo 

direcionem as ações e tentem contemplar, com flexibilidade, possíveis ou 
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prováveis desvios de rota provocados por aquilo que não controlamos. Isso vale 

para os jogos e para a vida: a busca do equilíbrio entre ‘perseguir metas’ e 

‘flexibilidade diante do imprevisto’. 

• Tomada de decisões. Mais um elemento que costuma provocar ansiedade, mas 

que é inerente à vida, pois tomamos decisões o tempo todo, desde as muito 

pequenas e básicas (‘durmo mais 5 minutinhos?’) até as grandiosas e altamente 

impactantes (‘que profissão vou seguir?’). Nos jogos isso também acontece, 

atuamos como protagonistas das nossas jogadas, o tempo todo é preciso fazer 

escolhas. Nos jogos, o máximo que pode acontecer é perder a partida (eis o 

‘contexto de folga’), mas na ‘vida real’41, as decisões que tomamos delineiam os 

rumos do nosso futuro e muitas vezes influenciam a vida de pessoas com quem 

convivemos. Não é à toa que pode provocar tanta ansiedade. E como lidar com 

isso? Assim como no jogo, quanto mais dominarmos as regras e as estratégias, 

melhor decisões serão tomadas. No cotidiano, uma maneira que pode ajudar a 

lidar com a ansiedade da tomada de decisões é informar-se, pesquisar, aumentar 

os conhecimentos e a clareza sobre as opções disponíveis e suas 

possíveis/prováveis consequências.42 São mecanismos da razão colaborando 

com o manejo das emoções, como vimos no início deste capítulo. O sofrimento 

envolvido no decidir muitas vezes está mais relacionado ao luto pelo que foi 

deixado de lado do que pelo caminho que de fato foi escolhido. O famoso ‘e se...’ 

pode ser muito ansiógeno. Mas o futuro do pretérito é um tempo que na verdade 

não existe, é impossível voltar atrás e fazer diferente do que foi feito.43 Então, se 

utilizamos um bom processo decisório, sustentado pelos elementos (externos e 

internos) de que dispomos no momento, há de se tomar a decisão, assumi-la e 

seguir em frente. Pode ser até que não tenha sido a decisão mais acertada (se é 

que isso existe), mas com certeza foi a melhor decisão para o momento. E no 

mais das vezes, é viável flexibilizar, buscar novos caminhos, tomar novas 

decisões. Tudo são aprendizagens, o que no jogo fica muito claro, pois vamos 

nos tornando mais hábeis em tomar boas decisões a cada nova partida que 

 
41 O uso desse termo, ‘vida real’, em contraposição ao contexto de jogo é questionável – afinal, jogar 
também faz parte da vida real! Mas será utilizado para se referir às situações do dia a dia que não se 
enquadram na categoria ‘jogar’ ou ‘brincar’. 
42 Embora inicialmente possa trazer ainda mais ansiedade, a busca de informações concretas colabora 
com a resolução do problema, o que em tese pode ajudar a diminuir a ansiedade. 
43 Colaboração de Abílio Godoy, um amigo querido, escritor. É uma sábia reflexão. 
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jogamos. 

• Relacionamentos interpessoais. Jogar é inserir-se em relações sociais 

mediadas pelas regras do jogo, tema que aprofundaremos no próximo capítulo. 

As relações humanas são complexas, palco de muitas emoções, o que pode ser 

ansiógeno para muitas pessoas. Um aspecto que o jogo ensina de maneira muito 

contundente é que as relações humanas são ‘facas de dois gumes’, suas ações 

e reações são moduladas por você mesmo e também pelas ações e reações 

do(s) outro(s) jogador(es). Na vida, é importante tentar identificar que aspectos 

da dificuldade de relacionamento é da própria pessoa e que aspectos é do outro. 

E para evitar uma certa tendência a generalizações (‘sou tímido, não consigo me 

relacionar socialmente’), pode ser muito benéfico localizar quais são os tipos de 

pessoas, de situações e de atitudes que costumam gerar ansiedade. Como os 

jogos funcionam como um palco para as relações sociais, unindo todos em torno 

de um mesmo objetivo compartilhado (jogar, divertir-se, passar o tempo, tentar 

vencer), fica alargada a ‘folga’ para experimentar e treinar habilidades sociais 

(sobre as quais conversaremos melhor nos subitens ‘Engajamento com os 

Outros’ e ‘Amabilidade’). 

 

3.5.1.2 Resiliência Emocional: Tolerância à Frustração   
 

A Tolerância à frustração se refere à capacidade de desenvolver 
estratégias eficazes para regular a raiva e a irritação diante de 
situações com as quais discordamos ou que não aconteceram como 
prevíamos. Pessoas que apresentam alta tolerância à frustração 
conseguem controlar seus impulsos, manter-se relaxados e serenos 
e lidar melhor com as mudanças que ocorrem sem se desmotivarem 
ou exibirem comportamentos instáveis. É uma competência 
importante, pois, sem tolerância à frustração tendemos a nos sentir 
irritados e chateados ou mesmo a explodir de raiva frente a situações 
adversas (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 23). 

 

No dicionário Priberam (https://dicionario.priberam.org/, 2008-2021, sem 

paginação), a frustração é definida como “sentimento de insatisfação ou de 

contrariedade, geralmente causado pela não concretização de um desejo, de uma 

expectativa, de uma necessidade ou de um objetivo”. São indicados como sinônimos 

as palavras “decepção, desalento, desapontamento, irritação, malogro” e como 

antônimos, “exultação, regozijo, satisfação”.  

https://dicionario.priberam.org/
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A frustração é inerente à vida, pois a satisfação plena e imediata de todos os 

desejos, expectativas, necessidades e objetivos é absolutamente impossível. A vida 

é repleta de momentos em que há desencontros entre, por um lado, os nossos 

desejos e, por outro, as imposições da realidade compartilhada.  

Sem a capacidade de tolerar e sobreviver às frustrações, estaríamos ainda 

vivendo como bebês, totalmente simbióticos e indiferenciados, sofrendo ‘angústias 

impensáveis’44 quando o mundo se impõe enquanto realidade e quebra a nossa 

‘ilusão de continuidade do ser’. É justamente por meio da ‘apresentação de mundo 

em pequenas doses’, ou seja, do aumento gradual de situações de frustração, que o 

bebê amadurece psiquicamente e se constitui enquanto subjetividade, enquanto ser-

no-mundo, diferenciando o eu do não-eu. 

E assim, ao longo de toda a existência, a frustração cumpre um papel 

importante na construção do senso de realidade, que ocorre simultaneamente à 

construção de si mesmo. Sem as frustrações, não estaríamos aptos aos 

relacionamentos sociais, à empatia, ao respeito ao próximo. As frustrações nos 

ensinam que há outras pessoas, outros seres e objetos ao nosso redor que precisam 

ser considerados no caminho das nossas conquistas e satisfações pessoais. 

Todos esses aspectos positivos da frustração não fazem com que ela seja 

agradável, é claro. Os sentimentos de insatisfação, contrariedade, decepção, 

desapontamento provocam dor, tristeza, raiva. Desenvolver a competência 

Tolerância à Frustração, portanto, é criar mecanismos internos para “regular a raiva 

e a irritação”, como bem colocado na definição do IAS. Não sei até que ponto é 

possível, para muitos de nós e em inúmeras situações, “manter-se relaxados e 

serenos”, isso vai depender, inclusive, do ‘tipo de praia’ que se é, mas mesmo tomado 

pela irritação e pela raiva, é possível desenvolver estratégias para direcionar a 

energia dessas emoções e sentimentos para fins construtivos, ao invés de 

destrutivos. A raiva bem direcionada pode gerar força, garra, determinação.  

Não compartilho da opinião de que a maturidade na Tolerância à Frustração 

fará com que deixemos de “nos sentir irritados e chateados ou mesmo a explodir de 

raiva frente a situações adversas”, ou pelo menos não necessariamente. A questão 

que se coloca é como direcionar esses sentimentos (quando eles vierem) ou uma 

 
44 Os termos destacados em itálico são propostos por Donald Winnicott (1975) ao se referir ao 
psiquismo do bebê e suas interações com o ambiente. 
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eventual explosão de raiva (quando não der para segurar) em algo suportável e 

produtivo, que não prejudique nossa funcionalidade no dia a dia nem agrida as outras 

pessoas, objetos, ambientes. E, principalmente, que essas experiências sejam 

aproveitadas como fontes de aprendizagem e de fortalecimento interno - afinal, 

lembremos que estamos nos referindo a uma das facetas da Resiliência Emocional. 

Aquilo que não acontece como havia sido previsto (e causa frustração) pode 

tornar-se uma ótima oportunidade para alavancar novas conquistas. A humanidade 

evoluiu e continua evoluindo graças aos desafios enfrentados, à busca de soluções 

para o que não estava dando certo.  

A frustração que sentimos quando é preciso adiar ou até mesmo abrir 
mão dos nossos desejos nos tira da “zona de conforto” que 
habitamos, lançando desafios que podem trazer novas conquistas. 
Uma criança que não se frustra permanece infantilizada, presa em si 
mesma, em suas próprias referências. É essencial uma busca 
equilíbrio entre essas duas forças, pois a “zona de conforto” nos traz 
uma base de segurança, nos fortalece, enquanto os “desafios das 
frustrações” possibilitam que ampliemos nosso rol de recursos 
internos (ABED, 2021a, aula 2, p. 7). 

 

Jogos de regras, especialmente aqueles que envolvem competição (o ganhar 

e o perder), são palcos de acontecimentos recheados de frustrações que são vividas 

em um contexto de folga (Macedo, 1995), o que é potencialmente facilitador para 

experimentá-las de uma maneira mais leve, mesmo quando intensas. Quando 

jogamos, somos obrigados a aprender a administrar a frustração de uma derrota e a 

euforia de uma vitória. Dependendo do jogo, durante a partida enfrentamos inúmeras 

vezes a frustração de uma jogada equivocada (que além de frustração, pode 

provocar culpa) ou de um planejamento de ações inviabilizado pelas jogadas do 

oponente.  

Como veremos no próximo capítulo, algumas estruturas de jogos de regras 

são especialmente favoráveis para canalizar a energia da raiva de uma forma 

produtiva; outras funcionam como um canal para o controle do impulso e o 

relaxamento das tensões. 

 

3.5.1.3 Resiliência Emocional: Autoconfiança   
 

A Autoconfiança está relacionada a nos sentirmos bem com o que 
somos, e manter expectativas otimistas sobre o futuro. É a voz interior 
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que diz "sim, eu sou capaz", mesmo nos momentos em que as coisas 
parecem difíceis ou não estão indo tão bem. Quando nos sentimos 
autoconfiantes, percebemos que não é preciso nos preocuparmos o 
tempo todo sobre nossas falhas, decepções e contratempos. 
Autoconfiança é uma competência importante porque ajuda a nos 
valorizarmos e sentirmos realizados com nós mesmos, impedindo 
pensamentos negativos, fazendo as coisas acontecerem. Faz-nos 
sentir bem e que é possível melhorar (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, 
p. 23). 

 

Autoconfiança é um tema extremamente delicado. Preocupa-me muito 

afirmações como “sim, eu sou capaz”, “não é preciso nos preocuparmos com nossas 

falhas” ou ainda “impedir pensamentos negativos, fazendo as coisas acontecerem”, 

expressas na definição acima. Não concordo que isso seja autoconfiança. 

Absolutamente ninguém é capaz de absolutamente tudo! Preocupar-se com as 

próprias falhas faz parte do caminho para administrá-las e, se for o caso, superá-las. 

Concordo que não precisam acontecer “o tempo todo”, mas as preocupações podem 

sim ser válidas e úteis. Os pensamentos negativos podem ser destrutivos, mas 

também podem ser benéficos quando nos tornam mais atentos e mais cuidadosos, 

isso depende de como compreendemos e lidamos com as mensagens que esses 

pensamentos nos trazem (lembremos dos equilibristas que morreram pelo excesso 

de autoconfiança). Nem sempre é possível ‘fazer acontecer’, na vida há inúmeros 

fatores, tanto externos quanto internos, que se impõem e não viabilizam 

determinados acontecimentos – não depende apenas de nós, do nosso otimismo, do 

nosso pensamento positivo. Por mais que eu acredite em mim mesma, não serei 

nunca capaz de erguer uma pedra de duas toneladas ou de ser uma exímia atacante 

de voleibol, com meus 63 anos de idade e pouco mais de 1,59 m de altura. 

Enfim, penso ser essencial diferenciar autoconfiança de prepotência e 

otimismo de pensamento mágico. Parece-me muito temerário criar expectativas 

irreais sobre si mesmo, corre-se o risco de gerar culpas desnecessárias e prejudiciais 

com mensagens que podem ser interpretadas como ‘Vamos lá que tudo vai dar 

certo!’; ‘Força que você consegue!’. E se não der certo? E se não conseguir? Isso 

significa que você não confiou o suficiente em si mesmo, não tentou com força 

suficiente, deixou os seus pensamentos negativos influenciarem nos resultados? 

Insisto, algumas ideias sobre autoconfiança são muito temerárias. 

Quando procuramos por ‘autoconfiança’ na internet, encontramos imagens 

como pessoas saltando sobre precipícios, um gato que se vê como um leão, homens 
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e mulheres comuns com sombra de super-herói. Será mesmo que autoconfiança é 

isso? Não acredito. Na realidade, pouquíssimas pessoas conseguem saltar sobre um 

precipício, e mesmo quem consegue é somente depois de muito treino e preparação. 

Um gato absolutamente não é um leão – e não precisa ser para descobrir e assumir 

as suas potencialidades felinas. Super-homem e Mulher-maravilha são criações 

literárias, não existem superpoderes mágicos que nos façam voar e alcançar o 

inalcançável. Insisto mais uma vez: acho muito temerário, muito perigoso ir por esse 

caminho. 

Como eu definiria, então, a autoconfiança? Penso que ser autoconfiante 

significa reconhecer e utilizar os próprios potenciais, assumindo as conquistas 

realizadas até o momento e projetando possibilidades de aprimoramento contínuo 

(por meio do esforço e do investimento pessoal) e também, e com igual intensidade, 

reconhecer e assumir seus próprios limites e dificuldades, tomando decisões sobre 

o que fazer a respeito.  

Identificar e administrar as potencialidades e os pontos fracos é essencial 

nas escolhas que fazemos no dia a dia. Na elaboração e execução dos nossos 

projetos de vida, é importante dimensionar por um lado os desejos e, por outro, as 

condições para alcançá-los, tanto externas como internas, para que seja possível 

estimar o esforço que será requerido, o que está diretamente relacionado com o 

reconhecimento do que é fácil ou difícil para a pessoa.  

A gestão das dificuldades depende de muitos fatores de variadas ordens, 

ligadas tanto às características pessoais quanto às condições concretas em que se 

vive (sociais, econômicas, naturais), algumas mais imperiosas, outras menos. 

Quando houver margem para escolhas, são muitos dilemas que podem ser 

colocados na balança, como por exemplo: Será possível investir no desenvolvimento 

pessoal e superar essa dificuldade? É possível não ter que confrontá-la, ou pelo 

menos não agora? Consigo ‘terceirizar’? Por exemplo, se para mim é extremamente 

difícil lidar com burocracia, neste momento da vida e em relação ao problema que 

estou enfrentando, vou buscar meios de me fortalecer e enfrentar essa limitação ou 

tenho alguém que possa realizar algumas tarefas por mim?  

Voltando à metáfora do gato que não é um leão: autoconfiança, para mim, 

significa o gato identificar, reconhecer e utilizar na sua vida todo o seu potencial 

felino, desenvolvendo-se o mais possível em suas características, em seu jeito 
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próprio de ser e de estar no mundo, ao invés de sonhar em ser um leão, que é 

extremamente paralisante, dada a total inviabilidade desse plano. Insistindo mais 

uma vez, pois acredito que o tema é extremamente importante e delicado: ser um 

gato e imaginar-se um leão não é ser otimista ou autoconfiante, é ter pensamento 

mágico. 

Há duas referências teóricas que colaboram com a noção de autoconfiança 

que estou defendendo: a ‘Zona de Desenvolvimento Proximal’, do psicólogo russo 

Lev Vygotsky (1896-1934), e a ‘faixa de desequilíbrio’, do biólogo e epistemólogo 

suíço Jean Piaget (1896-1980).  

Vygotsky define a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) como: 

[...] a distância ente o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível 
de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes (VYGOSTSKY, 1984, p. 97). 

 

A partir desse referencial teórico vygotskyano, podemos pensar uma real 

autoconfiança como reconhecer, assumir e gerenciar três zonas da experiência: a) 

quando já damos conta sozinhos; b) quando ainda precisamos de apoio de um outro; 

c) quando algo está fora da nossa zona de desenvolvimento (atual ou até, talvez, 

para sempre). O processo de aprendizagem e paulatino domínio de jogos de regras, 

especialmente os que envolvem raciocínios e estratégias, demonstra bem como é 

habitar essas três zonas, construindo a autoconfiança por meio das experiências 

vividas e aprendizagens construídas. 

Piaget postula a existência de dois processos na atividade intelectual: a 

assimilação, movimento pelo qual uma pessoa integra um novo dado ou experiência 

a esquemas ou padrões já existentes na sua estrutura cognoscente, e a 

acomodação, movimento pelo qual as estruturas atuais são ampliadas e/ou novas 

estruturas são criadas diante da impossibilidade de assimilação pelos esquemas 

disponíveis.  

Nenhum comportamento é só assimilação ou só acomodação. Todo 
comportamento reflete ambos os processos, embora alguns 
comportamentos expressem, relativamente, mais um processo do 
que o outro. [...] Durante a assimilação, uma pessoa impõe sua 
estrutura disponível aos estímulos em processamento. Isto é, os 
estímulos têm que se ajustar à estrutura cognitiva da pessoa. Na 
acomodação, o inverso é verdadeiro. A pessoa é obrigada a mudar 
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seu esquema para acomodar os novos estímulos, os quais era 
incapaz de assimilar (WADSWORTH, 1997, p. 21). 

 

O movimento da assimilação fortalece os esquemas existentes; o da 

acomodação, os amplia. Ambos são fundamentais na aprendizagem e no 

desenvolvimento cognitivo.  

Acomodações são requeridas quando ocorre um desequilíbrio entre as 

estruturas atuais e a demanda do novo dado ou experiência - o esforço de 

acomodação representa a busca, pela pessoa, do restabelecimento do equilíbrio. 

Entretanto, para que a acomodação possa acontecer, é necessário que o ‘novo’ 

esteja situado em uma certa ‘faixa de desequilíbrio’: nem conhecido demais (quando 

a assimilação já dá conta da experiência), nem diferente demais (quando a estrutura 

atual não possibilita as condições necessárias para que a alteração aconteça).  

Por exemplo, para uma criança de 7 ou 8 anos, recém alfabetizada, um texto 

filosófico de Merleau Ponty não será capaz de gerar as acomodações necessárias 

para que possa ser assimilado, está muito além da sua faixa de desequilíbrio.  

A partir da referência teórica de Piaget, penso a autoconfiança como o 

exercitar de assimilações (que fortalecem o ser), a abertura para acomodar as 

experiências que estão dentro da faixa de desequilíbrio (que ampliam o ser) e o 

reconhecimento daquilo que, pelo menos na estrutura atual, não é possível acomodar 

(o que nos situa em nossa própria existência, delineia nossos próprios contornos, 

tanto para nós mesmos como para os outros).   

Jogos são excelentes ferramentas para construir uma autoconfiança real e 

fundamentada, pois são palcos de acontecimentos em que exercitamos nossos 

potenciais e nos deparamos com nossas fragilidades – sempre em um ‘contexto de 

folga’ (MACEDO, 1995) que ameniza a experiência, tornando-a mais leve.  

Nos jogos, as nossas ações têm um feedback imediato e concreto: as 

jogadas mostram-se adaptativas ou não, dependendo do desenrolar das partidas. 

Como os jogos não trazem consequências de ‘vida real’, podemos testar hipóteses, 

variar ações, aplicar o que já sabemos e nos arriscar no que ainda não dominamos. 

Podemos construir e reconstruir estratégias, que funcionam como ferramentas que 

nos enriquecem internamente para jogar melhor e também para viver melhor, pois os 

recursos aprendidos por meio do jogo podem, no mais das vezes, ser aplicados em 
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outras situações do cotidiano45 . 

Quando jogamos, habitamos nossa ‘Zona de Desenvolvimento Proximal’ 

(Vygotsky, 1984, capítulo 7), exercitamos assimilações e acomodações (Piaget, 

1975, cap. 6) que fortalecem e ampliam nossa estrutura cognoscente. Dimensões 

reais para construir uma autoconfiança real. 

‘Autoestima’ é mais um termo que merece reflexões, pois está diretamente 

relacionado com a questão da autoconfiança, como apontam as definições 

encontradas em dicionários: “Qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu 

modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e 

julgamentos” (https://www.dicio.com.br/autoestima/, 2021, sem paginação). “Apreço 

ou valorização que uma pessoa confere a si própria, permitindo-lhe ter confiança nos 

próprios atos e pensamentos” (https://dicionario.priberam.org/autoestima, 2008-

2021, sem paginação).  

Nas duas definições acima, bastante similares entre si, são contemplados 

alguns aspectos muito interessantes: a autoria de quem estima a si próprio, a 

autossuficiência para atribuir valor a si mesmo, a relação da autoestima com a 

confiança nos próprios atos, pensamentos, julgamentos. Entretanto, não há qualquer 

menção sobre o que fazer com aquilo que não apreciamos em nós mesmos – duvido 

que exista alguém no mundo que se ame 100% (e se houver, vou desconfiar...), 

sempre há algo em si mesmo que desagrada. Assim como autoconfiança implica 

assumir não só as potencialidades como também as fragilidades, penso ser 

fundamental incluir o ‘não gostar’ no conceito de autoestima. 

Há cerca de 10 anos, quando atuava como psicopedagoga na Mind Lab, fui 

responsável pela elaboração de uma coleção teórica cujo objetivo era apresentar, de 

maneira organizada e sistematizada, as habilidades cognitivas, emocionais, sociais 

e éticas que estavam sendo priorizadas em cada um dos cursos do Programa 

MenteInovadora (dois cursos para cada ano letivo, primeiro semestre e segundo 

semestre, da Educação Infantil ao Ensino Médio). Para incluir no glossário desses 

volumes, criei uma definição de autoestima que continua expressando minhas 

convicções a respeito do tema: ter autoestima significa ‘manter a energia amorosa 

sobre si, apesar daquilo de que não gostamos em nós mesmos’.  

 
45 Essa transposição refere-se ao que David Perkins nomeia como ‘transferência distante’ e Reuven 
Feuerstein, como ‘transcendência’. 

https://www.dicio.com.br/autoestima/
https://dicionario.priberam.org/autoestima
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3.5.2 Macrocompetência Engajamento com os Outros (Extraversion) 

 
Engajamento com os outros é uma macrocompetência composta por 
Iniciativa Social, Assertividade e Entusiasmo. Diz respeito à 
motivação, à abertura para interações sociais e é definida pelos 
interesses e energia direcionados ao mundo externo, pessoas e 
coisas. Ajuda-nos a ter abertura e motivação para conhecer e 
dialogar com outras pessoas, a manifestar opiniões, ter assertividade 
e assumir a liderança em ocasiões que necessitem disso. A pessoa 
engajada com os outros é amigável, sociável, autoconfiante, 
energética, aventureira e entusiasmada. Na escola, essa 
macrocompetência se expressa principalmente por meio da 
capacidade do estudante de se enturmar e participar ativamente dos 
processos formais e informais de socialização (TEIXEIRA & 
MARTINEZ, 2021, p. 21). 

 

Segundo Santos & Primi (2014, p.14), o dicionário da APA (Associação 

Americana de Psicologia) define o domínio ‘Extraversion’ do Big Five como 

“Orientação de interesses e energias em direção ao mundo externo e pessoas e 

coisas (ao invés do mundo interno da experiência subjetiva)”. A definição proposta 

no Modelo IAS manteve-se bastante fiel a essa referência, utilizando, inclusive, os 

mesmos termos (“é definida pelos interesses e energia direcionados ao mundo 

externo, pessoas e coisas.”). Entretanto, a ênfase destacada pelas autoras está no 

estabelecimento de relações interpessoais, evidenciada pelo uso de expressões 

como “abertura para interações sociais”; “abertura e motivação para conhecer e 

dialogar com outras pessoas”; “capacidade do estudante de se enturmar e participar 

ativamente dos processos formais e informais de socialização”. 

Analisando as duas proposições, da APA e do Modelo IAS, algumas 

inquietações vêm à tona. A primeira diz respeito a uma possível interpretação de que 

o desenvolvimento das competências sociais deve resultar em ‘dar-se bem com todo 

mundo’, o que é absolutamente irreal. Afinal, ninguém é obrigado a “se enturmar” 

com todos, a se abrir para todos os relacionamentos. Pode ser até perigoso (‘é 

preciso ter cuidado com os desconhecidos’, já recomendavam nossas mães). 

Para ampliar seus círculos de relacionamentos, além de assumir e 
respeitar seu jeito de ser, é importante ser seletivo, fazer escolhas 
para equacionar o tanto de investimento que deseja fazer nos 
diferentes ambientes sociais e nas diferentes pessoas. [...] Todos nós 
temos nossos grupos de pertencimento, algumas pessoas com quem 
nos damos melhor do que outras. E será que “aquela pessoa X” vale 
mesmo a pena? Merece que você gaste a sua energia vital com ela? 
Quando for possível a escolha (amizade, relacionamento amoroso...), 
exercite seu poder de decisão – com flexibilidade, é claro! E quando 
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não há opção (pais, filhos, irmãos...), fortaleça o vínculo que for 
possível, não o idealizado. Ninguém é obrigado a ter uma relação de 
intimidade com os familiares, se isso não fizer bem para si mesmo e 
para os demais (ABED, 2021a, aula 3, p. 9). 

 

Preocupa-me também uma possível mensagem subliminar de 

desvalorização do investimento da energia psíquica para dentro de si mesmo, para 

a subjetividade. Parece-me um discurso de cunho ideológico, ligado a um tipo de 

pensamento vigente na cultura ocidental atual que, além de precisar ser relativizado 

e contextualizado do ponto de vista histórico e sociológico, pode trazer problemas de 

ordem psicológica para as pessoas introvertidas. Quando trabalhamos o 

desenvolvimento socioemocional no espaço escolar, é fundamental sermos bastante 

atentos, críticos e cuidadosos com as noções que veiculamos. 

Os termos introversão e extroversão foram utilizados46 pelo psiquiatra suíço 

Carl Gustav Jung (1875-1961) para designar duas direções da energia psíquica: “da 

extroversão: de dentro para fora da psique, o indivíduo tende a se orientar por fatores 

objetivos, externos; da introversão: de fora para dentro da psique, o indivíduo tende 

a se orientar por fatores subjetivos, internos” (RAMOS, 2002, p. 136). 

Não há, na teoria junguiana, a valorização ou a desvalorização de nenhuma 

dessas duas direções, ambas trazem vantagens e desvantagens. A introversão está 

relacionada à capacidade de introspecção, de autoavaliação, de autoconhecimento - 

é a comunicação consigo mesmo. A extroversão, por sua vez, relaciona-se com a 

comunicação com o outro, com a empatia, com as interações sociais.  

Os dois movimentos são importantes e estão presentes em todas as 

pessoas, de forma oposta e complementar: se a orientação principal e consciente é 

a extroversão, a orientação inferior e inconsciente é a introversão, e vice-versa. O 

cerne do amadurecimento psíquico, segundo Jung, caracteriza-se pela busca de 

conciliação entre várias oposições presentes no psiquismo: extroversão e 

introversão, consciente e inconsciente, funções superiores e funções inferiores47, 

entre outras. O autor chama a jornada de busca pelo equilíbrio de opostos, que 

realizamos ao longo da nossa existência, de ‘processo de individuação’. 

 
46 Algumas fontes informam que Jung criou os termos, outras que ele os popularizou. Por isso, optou-
se pelo verbo ‘utilizar’, que é neutro. 
47 O autor propõe dois eixos de polarização que estruturam o psiquismo, as funções racionais 
(sentimento e pensamento) e as irracionais (intuição e percepção) que, juntamente com os 
movimentos extrovertido e introvertido, delineiam os diferentes ‘tipos psicológicos’. 



148 

 
 

 

Durante a primeira metade da vida, dada a tarefa de se estabelecer no 

mundo, as pessoas apoiam-se em suas orientações principais: “É o período da vida 

em que o indivíduo faz uso da sua ‘função superior’ para alcançar seus fins” (STORR, 

1977, p. 84), mantendo assim as suas funções inferiores (ou seja, aquelas opostas 

às principais) em um nível mais embrionário e inconsciente, compondo o que Jung 

denomina como ‘sombra’. Na segunda metade da vida, os aspectos que se 

encontram na sombra tendem a aflorar, estimulando a busca pelo amadurecimento: 

“se um homem quiser alcançar a serenidade e aquela paz interior [...] ele deverá 

redescobrir aqueles aspectos de si mesmo que tinham sido negligenciados” (STORR, 

1977, p. 84). 

Quanto mais amadurecidos estivermos em todas as nossas características, 

quanto mais diminuirmos as polaridades no nosso psiquismo, quanto mais 

equilibrados nos tornamos, mais capazes seremos de enfrentar os diferentes tipos 

de demandas que a vida nos coloca. É como a marcha de um carro, cada uma tem 

sua função, o seu uso é mais ou menos adequado dependendo do tipo de situação 

que o carro enfrenta. Tão inadequado quanto tentar sair em quinta marcha (o carro 

não anda e morre) é tentar pilotar o veículo a 100 km/h em primeira marcha (vai 

arrebentar com o carro). Da mesma forma, os movimentos introvertido e extrovertido 

podem ser mais ou menos adaptativos, mais ou menos eficientes e adequados, 

dependendo do contexto, da tarefa, da pessoa, de vários elementos que compõem 

as situações do dia a dia. 

É essencial cultivar, no espaço escolar, a valorização das múltiplas formas 

de ser e de estar no mundo: introversão e extroversão; trabalho individual e trabalho 

em equipe; atitudes introspectivas e atitudes expansivas; comunicação consigo 

mesmo e comunicação com o outro; autorreflexão e debates interpessoais; cognição 

e afetividade; flexibilidade e rigidez; manutenção e criatividade... Enfim, é essencial 

valorizar as polaridades que compõem a riqueza da espécie humana, criando um 

verdadeiro clima de respeito à diversidade, a si mesmo e ao outro. 

A utilização de jogos pode colaborar, e muito, com o reconhecimento, 

respeito e cultivo da diversidade humana, pois não há ninguém que seja bom em 

todos os jogos (eu, por exemplo, não gosto nem sou boa jogadora de Damas nem de 

Xadrez). A variação dos recursos lúdicos em sala de aula possibilita que todos os 

estudantes se deparem, em algum momento, com jogos que lhes são favoráveis (pois 
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contemplam seus canais facilitadores) e em outros momentos, com jogos que tocam 

bem em suas dificuldades.  

Eloísa Quadros Fagali, uma das principais autoras da Psicopedagogia 

brasileira, desenvolve há décadas uma abordagem integrativa em educação baseada 

nas ideias de Morin e na teoria junguiana (entre outras referências sistêmicas e pós-

modernas). A autora salienta a importância de planejar sequências didáticas que 

utilizem, principalmente, recursos artísticos e lúdicos, com intuito de mobilizar as 

diversas dimensões do humano de maneira integrada à construção dos conteúdos 

programáticos do currículo escolar. 48 

Transitando entre o perceptivo e o intuitivo, entre o sentimento e o 

pensamento, entre a introversão e a extroversão, os estudantes são convidados a 

vivenciar experiências de aprendizagem que fortalecem tanto os seus canais 

facilitadores como suas funções inferiores. Além disso, o próprio objeto do 

conhecimento fica enriquecido por todas essas dimensões, o que favorece uma 

aprendizagem mais abrangente e em rede (FAGALI, 2000). Ou como diria o filósofo 

Edgar Morin, resgatam-se e integram-se as duas dimensões do pensamento 

complexo: a explicação (dimensão objetivante) e a compreensão (dimensão 

subjetivante) (MORIN & LE MOIGNE, 2000).  

A referência teórica das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner também 

colabora com a ideia da escola como um local para o cultivo da diversidade. Nos 

anos 1980, as pesquisas do autor revolucionaram o conceito de inteligência e de QI 

(quociente de inteligência) vigentes à época: 

[...] a teoria das inteligências múltiplas diverge dos pontos de vista 
tradicionais. Numa visão tradicional, a inteligência é definida 
operacionalmente como a capacidade de responder a itens em testes 
de inteligência. [...] Ela é um atributo ou faculdade inata do indivíduo. 
A teoria das inteligências múltiplas, por outro lado, pluraliza o 
conceito tradicional. Uma inteligência implica na capacidade de 
resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num 
determinado ambiente ou comunidade cultural (GARDNER, 1995, p. 
21). 

 

 
48 Trabalhei durante dez anos junto à Eloísa, desenvolvendo inúmeros projetos para o ensino da 
Matemática. No estudo da UNESCO (ABED, 2014, pp. 82-92), descrevo um que considero 
especialmente didático para a compreensão da proposta, que utiliza uma música da peça 
Saltimbancos, de Chico Buarque de Holanda, como recurso didático para a construção do conceito 
de multiplicação.  
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Na visão de Gardner, a inteligência não é uma instância estática, imutável, 

uma herança com a qual se nasce e que pode ser medida por um teste, mas sim um 

potencial biopsicológico que, apesar do seu componente genético, será mais ou 

menos desenvolvido em função da história de interações da pessoa com o ambiente 

social, cultural e natural.  

O autor propôs inicialmente sete inteligências: Lógico-verbal, Lógico-

matemática, Cinestésica-corporal, Espacial, Musical, Interpessoal e Intrapessoal. 

Mais tarde, acrescentou as inteligências Naturalística e Existencial.49 Todo ser 

humano é dotado de todas as inteligências em maior ou menor grau, e dependendo 

do tipo de problema enfrentado, as diferentes inteligências serão mais ou menos 

mobilizadas. Quanto mais diversas as experiências de vida, mais as múltiplas 

inteligências serão estimuladas e desenvolvidas, equipando o indivíduo com variadas 

ferramentas internas para o enfrentamento dos diferentes tipos problemas.  

Isso não significa que todos podem tornar-se um gênio em todas as 

inteligências: um ambiente estimulador não tem o poder, segundo o autor, de 

compensar totalmente uma desvantagem inata. Entretanto, todos nós podemos 

ampliar todas as nossas potencialidades, algumas mais, outras menos.  

Diretamente relacionada à macrocompetência Engajamento com os Outros, 

a Inteligência Interpessoal é uma dentre as várias inteligências do ser humano, e 

como tal alguns estudantes terão facilidade, outros terão dificuldade. Cabe ressaltar, 

então, a importância da mediação do(a) professor(a) no sentido de não estabelecer 

juízos de valor, não hipervalorizar algumas inteligências e muito menos menosprezar 

outras. Não cabe à escola julgar, e sim favorecer o amadurecimento de todos os 

potenciais dos estudantes – a inteligência interpessoal e todas as outras. 

Considerando a ideia de integrar a promoção do desenvolvimento 

socioemocional à construção do conhecimento, um caminho interessante é planejar 

experiências de aprendizagem que envolvam as diferentes inteligências ao explorar 

os conteúdos programáticos. A diversidade e variedade de linguagens de ensino traz 

inúmeras vantagens: a) todos em algum momento serão contemplados em suas 

inteligências facilitadoras, o que fortalece a autoestima e autoconfiança; b) todos em 

 
49 Em uma palestra proferida há alguns anos, em um evento da Mind Lab, Gardner lançou a ideia de 
uma Inteligência Didática. Tendo em mente enorme habilidade da minha filha como cozinheira (ela é 
praticamente o ratinho do desenho animado Ratatouille), nós duas ponderamos seriamente em propor 
a Inteligência Gastronômica. 
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algum momento serão desafiados em suas fragilidades, o que leva ao movimento de 

ampliação das habilidades menos favorecidas (mesmo que seja em pequena 

dimensão); c) a diversidade e multiplicidade de talentos e de saberes ganham um 

espaço-tempo concreto de valorização, promovendo-se o respeito mútuo; d) a visão 

integral de ser humano, preconizada pela BNCC, é contemplada; e) os objetos do 

conhecimento ficam enriquecidos pelos múltiplos olhares e perspectivas, o que 

potencializa a ampliação do espírito crítico, da curiosidade, da investigação, também 

presentes como diretrizes na BNCC. 

Utilizar jogos de diferentes tipos em sala de aula tem as mesmas implicações: 

haverá momentos em que o aluno é contemplado em uma (ou mais) inteligência que 

lhe é facilitadora e em outros, será desafiado a desenvolver sua(s) fragilidade(s). O 

cultivo pela valorização da diversidade humana ganha os contornos da ludicidade, 

trazendo maior leveza ao processo, promovendo um clima de respeito às diferenças, 

tão essencial na luta contra o preconceito e o bullying. 

No Modelo IAS (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021), a macrocompetência 

Engajamento com os Outros foi subdividida em três facetas, Iniciativa Social, 

Entusiasmo e Assertividade, que serão discutidas a seguir.  

 

3.5.2.1 Engajamento com os Outros: Iniciativa Social   
 

A Iniciativa Social é a competência de relacionar-se e apreciar o 
contato social com os outros, sejam pessoas novas ou conhecidas. 
Praticá-la nos torna mais hábil no trabalho em equipe, na 
comunicação expressiva e para falar em público. Permite-nos 
permanecer conectados com pessoas conhecidas e a estabelecer 
ligações com pessoas que estamos começando a conhecer. Nos 
ajuda a comunicarmos livremente com os outros, aproveitar o tempo 
que passamos com eles e a nos sentirmos confortáveis em pequenos 
e grandes grupos. Com iniciativa social, podemos facilmente abordar 
os outros e conhecer pessoas interessantes que podem nos ajudar a 
aprender, crescer e compreender coisas novas e diferentes 
(TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 21). 

 

Uma característica básica do Homo Sapiens é que somos ‘seres de relação’. 

Querendo ou não, gostando ou não, as interações sociais comparecem de maneira 

recorrente durante toda a nossa vida, na escola e fora dela. Aprender a “relacionar-

se e apreciar o contato com os outros, sejam pessoas novas ou conhecidas” é algo 

essencial para o ser humano.  
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Na sociedade em que estamos inseridos, cabe às instituições escolares o 

processo de socialização, a aprendizagem do convívio social, a preparação para a 

vida adulta e para o mundo do trabalho. Nesse sentido, parece-me inquestionável a 

necessidade de incluir, como objetivo pedagógico, ações que mobilizem o 

desenvolvimento da competência que no Modelo IAS é denominada como ‘Iniciativa 

Social’, extremamente ligada à Inteligência Interpessoal proposta por Gardner.   

Embora o termo ‘iniciativa social’ possa sugerir a busca pela construção de 

novos relacionamentos, a definição apresentada deixa clara a ideia de que essa 

competência se refere não somente à inauguração de um contato interpessoal como 

também à sua manutenção.  

O quanto e o como construímos relações sociais são influenciados por 

vários fatores, que se referem não somente às nossas próprias habilidades 

socioemocionais como também às características das pessoas com as quais nos 

relacionamos e aos contextos sociais em que as relações acontecem. Dependendo 

da situação, a Iniciativa Social pode estar facilitada ou dificultada pela configuração 

do contexto, pelos sujeitos que comparecem às interações, pelo tipo de atividade que 

permeia o convívio, pela horizontalidade ou verticalidade das relações, pelos 

interesses comuns e/ou antagônicos entre os membros do grupo, pelos tipos de 

exigências e regras sociais envolvidos, pelo grau de intimidade entre as pessoas, 

entre outros fatores.  

Enfim, nas interações sociais há uma grande complexidade de aspectos em 

jogo e não me parece adequado tratar como se fosse algo simples, como se bastasse 

‘ter iniciativa’. Corre-se o risco de criar desconfortos desnecessários, especialmente 

nas pessoas tímidas, com dificuldades em iniciar e em manter relações sociais. 

Preocupa-me em especial a afirmação de que “com iniciativa social, podemos 

facilmente abordar os outros e conhecer pessoas interessantes”. Para pessoas 

menos favorecidas na inteligência interpessoal, talvez nunca se torne “fácil”, e isso 

deve ser respeitado (não é um defeito, é um traço de personalidade).  

Então, a questão que se coloca é construir ferramentas internas para lidar 

com a dificuldade, para estabelecer e manter vínculos (se houver o desejo e/ou a 

necessidade), apesar dos desafios que isso possa representar. É preciso também 

ponderar que às vezes o que é vivido como ‘falta de desejo’ pode esconder uma 

problemática mais profunda, como por exemplo os casos de pessoas que 
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desenvolvem a dependência em jogos eletrônicos, fechando-se no seu quarto e no 

seu mundo solitário. A escola pode cumprir um papel importante para detectar 

indícios e realizar os encaminhamentos adequados para cuidar dos alunos em 

sofrimento. 

Para refletirmos sobre as interações sociais, seja em um ensaio teórico como 

a presente pesquisa seja em sala de aula com os alunos, é preciso considerar, 

ponderar e relativizar, então, essas três dimensões que sempre estão presentes em 

qualquer interação: o contexto, o outro e o eu.   

a) Em relação ao contexto: os encontros entre as pessoas acontecem em 

circunstâncias muito diversas. “Diferentes tipos de contextos sociais implicam 

diferentes tipos e intensidades de interações” (ABED, 2021a, aula 3, p.6). Um bate 

papo com um desconhecido no ponto de ônibus tem uma qualidade muito diferente 

das conversas em um happy hour com colegas, que também provavelmente será 

diferente da maneira como nos relacionamos com esse mesmo grupo de pessoas no 

ambiente de trabalho. Um relacionamento amoroso tende a ficar diferente com o 

passar do tempo – por vezes para melhor, por vezes para pior; por vezes 

aproximando, por vezes afastando o casal. Os contornos das interações com nossos 

pais não são os mesmos quando somos crianças, adolescentes e adultos. E quando 

eles se tornam senis e passam a depender dos cuidados dos filhos, muita coisa pode 

ficar bem diferente na relação familiar.  

Os jogos configuram os contextos de interações sociais, e esse é o grande 

tema da presente pesquisa, no qual nos aprofundaremos no próximo capítulo. Jogos 

cooperativos ou desafios a serem resolvidos em parceria (resolver juntos um Sudoku, 

por exemplo) desenham os contornos das interações entre os jogadores de modo 

bastante diferente dos jogos competitivos, onde há uma disputa pela vitória. Penso 

que ambas as aprendizagens são essenciais para a vida em sociedade:  cooperar 

(operar junto) e competir. Afinal, só nascemos por conta de uma competição: um 

espermatozoide venceu a batalha pelo óvulo! Portanto, tão importante quanto 

aprendermos a ser solidários e cooperativos é aprendermos a participar de uma 

competição saudável. Essa é uma grande vantagem dos jogos e dos esportes: a 

‘morte’ é simbólica (alguém perde), a agressividade não se concretiza enquanto 

destruição do outro. 

b) Em relação ao outro: desenvolver a Iniciativa Social não significa, “sentir-
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se confortável” com todo mundo, “comunicar-se livremente” com todo mundo, isso 

me parece um pouco utópico, mesmo para as pessoas mais expansivas. O quão 

livremente podemos nos comunicar com os outros, o quanto podemos aproveitar o 

contato com as pessoas e o fato de nos sentirmos confortáveis ou desconfortáveis 

em pequenos e em grandes grupos, todos esses elementos presentes na definição 

do Modelo IAS sofrem grande influência de quem são e de como são esses ‘outros’ 

(além dos nossos traços pessoais de personalidade, é claro). 

Especialmente para as pessoas mais tímidas e/ou retraídas, é essencial 

desenvolver a consciência de que o sucesso de uma interação não depende somente 

de suas próprias habilidades socioemocionais, que a vergonha que por acaso sinta 

na presença de algumas pessoas e/ou em algumas situações não precisa ser 

generalizada para todo e qualquer relacionamento interpessoal. E também que a 

comunicação é uma via de mão dupla, construída por todos os participantes – e não 

apenas algo de sua responsabilidade.  

Nesse sentido, para as pessoas tímidas, o desenvolvimento da Iniciativa 

Social passa pelo reconhecimento daquilo que as inibe e daquilo que as deixa à 

vontade (no que diz respeito tanto às pessoas como aos contextos). Passa também 

pela busca por grupos de pertencimento, pelo encontro com pessoas e atividades 

facilitadores, que aflorem o interesse pessoal, mobilizem o engajamento, motivem as 

interações. 

Por outro lado, para as pessoas expansivas o desenvolvimento da Iniciativa 

Social passa pela construção de ‘peneiras’, ou seja, de critérios seletivos que possam 

servir como parâmetros para realizar escolhas e definir de maneira mais intencional 

os seus relacionamentos. Quais serão aprofundados? Quais ficarão superficiais? 

Quais podem ser as consequências de se abrir demais? Em quais não vale a pena 

investir? Em quais é interessante uma atitude mais retraída, cuidadosa? Passa 

também pela atenção em construir relacionamentos em que o outro possa falar, o 

que implica em exercitar o silêncio e o recebimento. Pela sua facilidade social, talvez 

até assumir um pouco a tarefa de criar ambientes confortáveis e acolhedores para 

aqueles que têm mais dificuldade (mas sem transferir totalmente a responsabilidade 

para si, é claro! O outro também precisa se desenvolver...). 

c) Em relação ao eu: autoconhecimento é sempre fundamental quando 

falamos em desenvolvimento socioemocional, e não é diferente quando pensamos 
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nas interações sociais. Aprender a lidar com o outro passa por aprender a lidar 

consigo, não há como separar. Um olhar cuidadoso e sincero para si mesmo, para 

as facilidades e as dificuldades nos relacionamentos, deve ser parte integrante do 

amadurecimento da Iniciativa Social. 

Retomando as duas direções da energia psíquica (abordagem junguiana), 

para os extrovertidos, a maior dificuldade provavelmente será o movimento de olhar 

para si mesmo; para os introvertidos, será o movimento de se voltar para o outro e 

para o contexto. Para as pessoas mais tímidas e retraídas, desenvolver a Iniciativa 

Social implica a construção de ferramentas para alargar o seu campo de interações 

sociais; já os mais expansivos e comunicativos precisam construir recursos internos 

para limitar suas interações, tornando-as mais seletivas e diferenciadas.  

Se você é muito tímido, assuma a sua timidez e procure formas de 
administrar seus sentimentos em diferentes situações. Não se deixe 
isolar por você mesmo. Se você é muito expansivo, cuide para que 
esse seu jeito não assuste e afaste os outros, não o atrapalhe no 
ambiente de trabalho e de estudos. Enfim, olhe-se sempre no 
“espelho” com sinceridade e respeito para continuar melhorando 
sempre e sempre (ABED, 2021a, aula 3, p. 8). 

 

Há momentos na vida em que nos encontramos em meio a pessoas 

parecidas conosco (grupos com os quais nos identificamos) e outros em que estamos 

em meio a pessoas muito diferentes de nós. Quanto mais polarizada a pessoa estiver 

em um dos extremos (extroversão e introversão), mais difícil - e necessário - será o 

amadurecimento das habilidades sociais. Para ambos os estilos (tímido e expansivo), 

aprender a respeitar, compreender e administrar as relações com pessoas que 

funcionam de modo diverso de si mesmo pode ser um grande desafio, mas também 

uma poderosa aprendizagem.  

Aprender a trabalhar em equipe é essencial na conjuntura social em que 

estamos inseridos. Mesmo quando nosso projeto de vida envolve um trabalho 

eminentemente individual, é bastante provável que haja momentos em que trocas e 

colaborações mútuas serão necessárias. Aprender a trabalhar de maneira solitária 

também é essencial: mesmo quando nossas escolhas estiverem ligadas ao trabalho 

em grupo, haverá momentos em que cada um precisará dar conta da sua parte, do 

seu recorte.  

Mais uma vez, insisto na ideia de que o desenvolvimento socioemocional, em 
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qualquer uma de suas facetas, implica aumentar a amplitude de nossos 

recursos/ferramentas internas e estimular a flexibilização, viabilizando transitar entre 

diferentes formas de comparecer ao mundo, de modo a responder às múltiplas 

demandas da vida da maneira o mais adaptativa possível. 

Flexibilidade é um tema essencial quando pensamos nas interações sociais, 

já que “’encontros entre pessoas’ muitas e muitas vezes envolvem negociações, 

adaptações, renúncias a desejos, compreensão, respeito e aceitação de novas 

ideias” (ABED, 2021a, aula 3, p. 4).  

Amplos e profundos questionamentos são imprescindíveis quando 

trabalhamos com o eixo rigidez-flexibilidade, tanto do ponto de vista 

ideológico/paradigmático e teórico como também do ponto de vista da prática 

pedagógica. Não podemos cair na armadilha de supervalorizar um polo em 

detrimento ao outro, é preciso ponderar sobre aspectos em que a rigidez é essencial 

aos contornos da personalidade (valores éticos, por exemplo) e delineia, portanto, os 

limites da flexibilização. 

Trabalhar na direção da flexibilidade, a meu ver, envolve reconhecer quais 

crenças, atitudes, valores não são negociáveis, não é possível rever, modificar, 

ampliar, e quais crenças, atitudes, valores têm contornos múltiplos e, assim, abarcam 

muitas formas igualmente válidas de se posicionar. Por exemplo, não roubar e não 

matar, para mim e para o contexto social em que vivemos, são princípios rígidos, 

previstos no código penal, inclusive. Por outro lado, os motivos pelos quais 

escolhemos nossos representantes políticos, em uma sociedade democrática, 

abarca múltiplas facetas e opiniões que precisam ser flexibilizadas e respeitadas, 

mesmo que não concordemos com elas.   

Quando pensamos na esfera da individualidade, penso ser fundamental 

reconhecer (para poder habitar) a nossa ‘zona de segurança’ pessoal, que é 

construída por meio da firmeza de opiniões e posicionamentos, bem como a nossa 

‘zona de ampliação’, que abrange aspectos em que podemos flexibilizar e até mudar 

de ideia (por que não?). Acredito que é no equilíbrio dinâmico entre “manter” e 

“flexibilizar/mudar” que vamos nos construindo ao longo das nossas vidas.  

Na construção e reconstrução de nossa identidade, do nosso eu, 
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certos parâmetros que se mantêm, aqueles aspectos que não 
flexibilizamos, nos dão uma base segura, uma sensação de nos 
reconhecermos a mesma pessoa nas diferentes situações e nos 
diferentes tempos de nossas vidas. Ao mesmo tempo, é por meio dos 
aspectos em que nos propomos a flexibilizar e a mudar que vamos 
ampliando a nós mesmos, vamos nos desenvolvendo e evoluindo, 
modificando e/ou acrescentando novos saberes, novas visões de 
mundo, novas possibilidades de ação (ABED, 2021a, aula 3, p. 4). 

 

As escolhas sobre o que flexibilizar e o que não flexibilizar não dizem respeito 

somente a valores e comportamentos mais amplos, mas também aos pequenos 

processos do dia a dia, incluindo o que estamos ou não em condições de enfrentar 

(pelo menos, no momento). Por exemplo, eu tenho medo de tecnologia, demorei 

muito a trocar meu celular por um modelo smartphone. Eu era bastante rígida a 

respeito, e para ser bem sincera, ainda sou resistente quando se trata de aprender a 

usar uma nova Plataforma ou o aplicativo ‘XYZ’. Não acho que eu esteja certa, de 

maneira alguma, reconheço que essa forma de rigidez que habita em mim precisa 

ser flexibilizada.50 Voltaremos ao tópico da Flexibilidade Cognitiva na 

Macrocompetência Autogestão, já que essa é uma das principais funções 

executivas (processos neurológicos essenciais para a capacidade de gerirmos a nós 

mesmos).   

 

3.5.2.2 Engajamento com os Outros: Entusiasmo   
 

O Entusiasmo significa envolver-se ativamente com a vida e com 
outras pessoas de uma forma positiva, alegre e afirmativa, isto é, 
ter empolgação e paixão pelas atividades diárias e pela vida. 
Quando somos entusiasmados, encaramos nossas tarefas diárias 
com alegria e interesse, apreciando o que fazemos e mostramos 
nossa paixão ao outro. Simplificando, entusiasmo é ter uma atitude 
positiva: encarar o dia-a-dia com energia e emoção. Ele nos ajuda a 
participar plenamente das atividades com energia e otimismo 
(TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 21, grifos meus). 

 

A macrocompetência ‘Extroversion’ refere-se, segundo Teixeira & Martinez 

(2021, p.21), aos “interesses e energia direcionados ao mundo externo, pessoas e 

coisas”. Como vimos, a competência ‘Iniciativa Social’ abordou as relações entre 

 
50 Mas isso está muito mais relacionado ao desenvolvimento da Resiliência Emocional do que com o 
Engajamento com os Outros ou mesmo com a Abertura ao Novo, o que mostra como todos os 
domínios do Big Five estão interligados. 
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pessoas. Essa segunda faceta proposta pelo Modelo IAS, ‘Entusiasmo’, coloca em 

foco o investimento energético. 

A definição apresentada pelas autoras pode dar a entender que quem tem a 

competência Entusiasmo bem desenvolvida está sempre “envolvido ativamente, 

positivo, alegre, afirmativo, empolgado, apaixonado, entusiasmado, alegre, 

interessado, energizado, emocionado, pleno, otimista” (termos destacados em 

negrito na citação).51 Na mesma linha das críticas anteriores, no entanto, é bastante 

temerário esse tipo de supervalorização de um dos lados da moeda da vida, como 

se os momentos em que ficamos tristes, desanimados ou cansados fossem ‘errados’ 

e devessem ser evitados.  

Estar o tempo todo ‘entusiasmado’ não é nem possível nem verdadeiro, como 

já comentamos quando discutimos as emoções, no início deste capítulo. Entre outros 

motivos, porque faz parte da vida realizar atividades de que não gostamos, que não 

nos engajam ou motivam. Todos temos problemas, momentos que nos trazem 

alegrias e momentos que nos trazem tristeza – e essas emoções precisam ser 

sentidas, respeitadas, valorizadas. Esse tipo de mensagem ‘contra o baixo astral’ que 

a definição apresentada pode sugerir parece-me muito perigoso, capaz de criar 

gerações de insatisfeitos, de sonhadores, de pessoas regidas pelo ‘princípio do 

prazer’, com dificuldades de encarar os múltiplos acontecimentos que fazem da 

realidade. De pagar o ônus e de usufruir o bônus da estrada da vida. 

Como eu definiria, então, o Entusiasmo e o que significa, para mim, 

desenvolver essa competência socioemocional?  

Em minha prática clínica, muitas vezes presenciei a dificuldade dos clientes 

(principalmente os adultos) em manter dentro de si a perspectiva das suas alegrias, 

motivações e conquistas durante os momentos em que estávamos trabalhando os 

sofrimentos psíquicos, especialmente as culpas (raiva de si) e as decepções (raiva 

do mundo, raiva do outro). Era como se as experiências ‘ruins’ contaminassem as 

‘boas’, a sensação era que tudo em suas vidas era insucesso, os problemas e dores 

tomavam conta de todo o ser. Com isso em mente, penso que a competência 

 
51 Não são afirmações das autoras, mas uma interpretação dessa natureza também não é descartada 
pelo texto. 
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“Entusiasmo” diz respeito à pessoa manter-se conectada com a sua energia vital e 

com a vida, mesmo nos momentos de sofrimento e de desprazer. Algo do tipo ‘agora 

estou triste, mas isso não apaga aquilo que me traz alegria’. Essa é a roda da vida, 

ela não para de girar. Envolve reconhecer e alegrar-se com as conquistas, e também 

suportar os percalços inerentes ao caminho, os momentos de frustração e desânimo, 

construindo sentidos pessoais para os acontecimentos do dia a dia e desenvolvendo 

estratégias para administrá-los (ou seja, fortalecendo a Resiliência Emocional). 

Desenvolver a competência Entusiasmo significa, então, habitar o pêndulo ‘ânimo-

desânimo’ de modo que, no placar geral, o ânimo prevaleça sobre o desânimo, 

fazendo com que a vida caminhe para frente. 

Como qualquer outra competência socioemocional, a promoção do seu 

desenvolvimento passa pela via do autoconhecimento. Perguntas como ‘O que me 

motiva e o que me desmotiva?’, ‘Do que gosto e do que não gosto?’, ‘O que desperta 

meu interesse?’ são essenciais, mas não suficientes. Além do movimento de 

identificar os desejos, interesses e motivações, há mais um aspecto que me parece 

fundamental: tomar consciência sobre ‘o que eu faço quando bate o desânimo, 

quando me sinto sem energia para a vida?’. Nesse sentido, é bem interessante 

ampliar o rol de perguntas para se fazer a si mesmo: ‘Que recursos é possível utilizar 

para suportar o tempo do desânimo? E para ajudar a sair dele?’, ‘O que eu posso 

fazer para que sensação de falta de energia não tome conta de mim?’. Não há uma 

resposta única e correta para esses questionamentos – o mais importante é cultivar 

o hábito de fazê-los. 

Ao participar de jogos em sala de aula, podem ficar evidentes, para o próprio 

estudante, os seus gostos e interesses, aquilo que o motiva e aquilo que o desanima, 

orientando suas escolhas sobre quais são os jogos que deseja praticar. Quando o 

jogo estiver sendo usado como recurso didático para a construção ou sistematização 

de algum conteúdo escolar, será uma tarefa a ser realizada, gostando ou não 

gostando, como outras tantas atividades escolares. Assim, a utilização do lúdico pode 

funcionar não só como um ‘espelho’ para o estudante reconhecer a si mesmo, como 

também como um contexto concreto para viver o desânimo e a necessidade de 

participar de uma tarefa que não o engaja.  
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Nesse sentido, é essencial trabalhar, na escola, as questões relacionadas à 

motivação externa (extrínseca) e à motivação interna (intrínseca), procurando 

diferenciar e integrar essas duas facetas das atividades do dia a dia. Por exemplo, 

estudar para tirar uma boa nota na prova e/ou para agradar os pais (e não pelo prazer 

de aprender) costuma ser algo bastante vivido no ambiente escolar. É um motivo 

externo ao estudante, pertence ao outro, ao ambiente, ao contexto. A competência 

Entusiasmo, nesse caso, pode ser mobilizada promovendo-se uma ‘busca ativa’ por 

algum motivo interno que se junte a essa motivação que é extrínseca. Eu trabalhava 

muito esse aspecto com meus clientes: ‘Ok, tem que tirar nota, não há o que fazer a 

respeito. Então, vamos ver o que podemos fazer para que esse conteúdo fique mais 

interessante? Vamos pesquisar como ele pode ser aplicado? Será que está presente 

nesse esporte (ou outro tema) de que você gosta tanto? Vamos construir um jogo 

sobre o assunto?’ 

Elaborar jogos foi uma estratégia que usei muitas vezes para engajar as 

crianças e jovens nos estudos exigidos pela escola52. Jogos de memória, jogos de 

trilha com perguntas e respostas, jogos tipo Super Trunfo mostraram-se excelentes 

motivos para meus clientes estudarem os conteúdos escolares, realizarem pesquisas 

sobre eles, em geral indo muito além das exigências escolares. E por vezes, até, 

descobrindo um gosto por aquele tema que nem sequer imaginava. 

Para mobilizar a competência Entusiasmo e ampliar o engajamento com a 

vida por meio da criação ou descoberta de novas zonas de interesse, é importante 

não só abrir-se ao novo (outro domínio do Big Five que aprofundaremos mais 

adiante), mas também, e talvez principalmente, cultivar o respeito a si mesmo e às 

possibilidades concretas de investimento energético naquele momento da vida.  

Se a escola oferecer um leque com múltiplas possibilidades de atividades, 

como por exemplo esportes e atividades artísticas diversificadas, projetos 

envolvendo movimentos sociais e ações ambientais, os alunos poderão fazer 

experimentações para descobrir (e/ou ampliar) suas áreas de interesse e se engajar 

com aquilo que combinar mais com suas ideias e ideais, desejos e gostos pessoais.  

 

 
52 Algumas ideias de criação de jogos serão exploradas no capítulo 4. 
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3.5.2.3 Engajamento com os Outros: Assertividade  
 

A Assertividade é uma competência que diz respeito a como se 
expressar, defender suas opiniões, necessidades e sentimentos, 
além de mobilizar as pessoas, de forma precisa. Quando a situação 
exige, precisamos ser capazes de fazer-nos ouvir para dar voz aos 
sentimentos, necessidades, opiniões e exercer influência social. A 
capacidade de afirmar nossas ideias e vontades é muito relevante 
para a realização de metas importantes para nós mesmos ou para o 
grupo do qual fazemos parte, para nos posicionarmos diante da 
oposição ou injustiça, liderar, ou mesmo confrontar os outros se 
necessário. Sem assertividade, podemos sentir medo ou vergonha 
de dizer o que pensamos ou deixar que tomem as decisões por nós 
(TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 21). 

 

A palavra ‘assertividade’ é derivada de asserto, com dois SS (“proposição 

de se julga verdadeira; alegação, afirmação categórica”, segundo o dicionário 

Priberam) e não de acerto, com C (“ato ou efeito de acertar, de fazer o certo, de realizar 

algo corretamente; correção”, segundo o Dicionário Online de Português). Essa 

distinção é fundamental para iniciarmos as reflexões sobre essa competência 

socioemocional: ser assertivo não significa estar certo em suas proposições, mas sim 

defender seus pontos de vista com firmeza. Colocar-se com firmeza e segurança, 

mas ao mesmo tempo com respeito e ética, o que inclui também a humildade para 

mudar de ideia.  

Cabe ressaltar que a palavra ‘humildade’ tem a mesma raiz de ‘humus’53, 

aquilo que fertiliza o terreno – ser humilde é abrir-se para tornar o terreno das ideias 

mais fértil e produtivo. Se retiramos a pretensão de ‘estar certo’, resgatamos na 

assertividade a possibilidade de conciliar opiniões divergentes, de se colocar perante 

o outro de maneira firme, mas simultaneamente abrindo-se para ouvir e aprender 

com o outro, mantendo o respeito pelos diferentes posicionamentos. Se pensarmos 

a assertividade como ‘acerto’ (ao invés de asserto), facilmente podemos cair em uma 

posição prepotente, em relações de poder. “Não confundamos assertividade com 

agressividade, arrogância, teimosia, autoritarismo ou rigidez de pensamento” (ABED, 

2021a, aula 3, p. 10). 

 
53 CUNHA, 2007, p. 417. 
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Preocupam-me afirmações como “mobilizar as pessoas, de forma precisa” 

ou “exercer influência social”, presentes na definição do Modelo IAS, que podem dar 

margens a interpretações equivocadas. É mister distinguir uma assertividade 

saudável, com objetivo de fomentar reflexões e contribuir com propósitos éticos e 

democráticos, do que poderíamos chamar de uma ‘pseudoassertividade’, usada para 

justificar pretensões manipuladoras, dominadoras, autoritárias.  Sem contrabalançar 

a defesa das próprias ideias e posicionamentos com uma escuta ativa, respeitosa e 

interessada das ideias e posicionamentos dos outros, corre-se um sério risco de se 

cometer indelicadezas ou até agressões ‘em nome da sinceridade e da 

assertividade’.   

Ser assertivo não implica, portanto, ‘vencer a guerra de opiniões’, impor o 

seu posicionamento pessoal em relação a algo. A segurança ao agir e ao falar só é 

real se abarcar, dentro de si, a possibilidade de ouvir críticas, de viver confrontos, de 

ponderar sobre outros pontos de vista, de realizar trocas que possam enriquecer o 

posicionamento defendido – ou até alterá-lo, se for o caso. Uma pessoa realmente 

segura de si não tem medo de dizer ‘nossa, não havia pensado sobre esse prisma, 

de fato, preciso rever meus posicionamentos.’ Uma pessoa segura de si por vezes 

nem tem ainda uma opinião formada sobre um dado assunto, e nem por isso deixa 

de ser assertiva quando assume ‘eu não sei’.  

A assertividade está relacionada com demonstrar firmeza e segurança, e 

para isso penso ser essencial reconhecer e assumir as várias dimensões do processo 

de construção do conhecimento: o saber já construído e solidificado, as zonas de 

incertezas, as áreas em que ainda não há domínio, os tópicos em que há total 

desconhecimento. Só assim, acredito que é possível exercer o protagonismo sobre 

as próprias ideias e ações sem extrapolar os limites do respeito ao outro e a si 

mesmo.  

Jogar colabora com o desenvolvimento de todos esses aspectos. Somos 

autores de nossas jogadas, a cada instante é exigido do jogador que tome decisões 

e as coloque em prática, esteja ou não seguro em relação a qual seria a melhor 

jogada. Os polos segurança-insegurança são partes constitutivos do jogar, em alguns 

jogos mais do que em outros. A segurança do jogador é uma conquista que vai 

acontecendo por meio da experiência, do exercício, da repetição, do domínio 
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paulatino de estratégias.  

Dependendo do tipo de jogo, o enfrentamento de condições de incerteza são 

parte constitutiva (tema que será aprofundado no próximo capítulo). Em muitas 

facetas do cotidiano também, pois há inúmeros acontecimentos do dia a dia que 

fogem do nosso controle. Acredito que aprender a lidar com as incertezas é uma 

habilidade fundamental para a construção de uma assertividade consistente em 

relação às certezas que já foram construídas ao longo do caminho da aprendizagem 

(que, repito, podem ser reconstruídas diante do contato com novas perspectivas).  

Uma atividade muito interessante para ampliar a Assertividade utilizando 

recursos lúdicos é realizar registros e depois promover análises solicitando aos 

jogadores que justifiquem as suas escolhas durante a partida, encontrem argumentos 

para defender aquelas em que obtiveram sucesso e reavaliem com sinceridade e 

criticidade aquelas que não levaram a um bom desfecho. 

   

3.5.3 Macrocompetência Amabilidade (Agreeableness) 

 
Amabilidade é uma macrocompetência composta por Empatia, 
Confiança e Respeito. Explica o grau com que uma pessoa é capaz 
de agir, ao socializar com outras pessoas e/ou grupos sociais, 
baseada em princípios e sentimentos de compaixão, justiça, 
acolhimento e afeto. Refere-se à tendência a agir de modo 
cooperativo e não egoísta, preocupado em ajudar aos demais e ser 
solidário. O indivíduo amável ou cooperativo se caracteriza como 
tolerante, altruísta, modesto, simpático, não teimoso e objetivo. Na 
escola, essa macrocompetência se expressa principalmente na 
capacidade do aluno de considerar o bem-estar de pares e 
professores na tomada de decisões e na forma como age (TEIXEIRA 
& MARTINEZ, 2021, p. 22). 

 

Segundo Santos & Primi (2014, p.14), o domínio ‘Agreeableness’ do Big Five 

é descrito, no dicionário da APA (Associação Americana de Psicologia), como 

“Tendência a agir de modo cooperativo e não egoisticamente”. A definição 

apresentada no Modelo IAS (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 22) corrobora essa 

definição e detalha várias características envolvidas no agir cooperativo e não 

egoísta: ajudar ao próximo, demonstrando solidariedade e preocupação com o bem-

estar dos pares; basear as atitudes em “princípios e sentimentos de compaixão, 

justiça, acolhimento e afeto”; mostrar-se “tolerante, altruísta, modesto, simpático, não 
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teimoso e objetivo”. 

A Amabilidade complementa a macrocompetência anterior (Engajamento 

com os Outros) ao focar os aspectos qualitativos das interações entre as pessoas. 

“Qualidades como atenção, respeito, cortesia e gentileza tornam as relações sociais 

melhores, mais prazerosas e frutíferas” (ABED, 2021a, aula 3, p. 11). 

Parece-me inquestionável a necessidade de cultivar relações sociais 

voltadas ao bem comum e à cultura da paz, o que inclusive está indicado nas 

diretrizes expressas nas 10 Competências Gerais da BNCC (2017, p. 9-10), como 

mostram os trechos destacados abaixo: 

• Competência 1: “[...] colaborar para a construção de uma sociedade solidária.” 

• Competência 4: “[...] produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.” 

• Competência 6: “[...] fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania [...] com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.” 

• Competência 7: “[...] posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 

dos outros e do planeta.” 

• Competência 9: “Exercer a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação [...] com acolhimento e valorização da diversidade [...] sem 

preconceitos de qualquer natureza.” 

• Competência 10: “Agir pessoal e coletivamente [...] com base em princípios 

éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.” 

Esses valores são bases de sustentação para a construção de uma 

sociedade justa, igualitária e democrática, como desejamos para o Brasil. Entretanto, 

assim como acontece com as demais características humanas, a busca de um 

equilíbrio dinâmico entre as oposições é essencial para equipar as pessoas com um 

grande leque de ferramentas internas que as prepare para a diversidade de situações 

com as quais têm que lidar.  

Nesse sentido, vale refletir sobre um cuidado essencial ao cultivar a 

Amabilidade: alguém totalmente voltado para o bem-estar do outro pode se tornar 

uma vítima de pessoas autoritárias, vampirescas, interesseiras, manipuladoras, 

destrutivas. Algo do movimento de priorizar a si mesmo também deve ser preservado 

e cultivado, caso contrário a pessoa pode se tornar muito vulnerável. Talvez a 
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primeira pessoa a quem precisemos direcionar nossa compaixão e amabilidade seja 

a nós mesmos. 

O equilíbrio entre os objetivos pessoais e os objetivos grupais é inclusive 

essencial para o sucesso do trabalho em equipe – um grupo tende a funcionar melhor 

quando os indivíduos estão contemplados em suas necessidades individuais. Há 

vários jogos e esportes colaborativos em que o sucesso do grupo depende da 

integração entre as ações individuais – são ferramentas excelentes para mobilizar as 

ações voltadas ao bem comum.  

Há também vários jogos competitivos, em que a busca pelo objetivo é 

individual. Muitas vezes ouvimos críticas à competitividade, como se fosse algo feio, 

negativo, a ser evitado e erradicado. Penso ser importante insistir nesse ponto: muito 

cuidado ao veicular juízos de valor quando as habilidades socioemocionais forem 

trabalhadas. A competição faz parte da vida, não deve ser expulsa da prática docente 

e da experiência estudantil. O que precisa ficar claro, tanto para o professor como 

para os alunos, é o significado e o sentido da competição, a que propósito ela está a 

serviço, seus objetivos e possíveis benefícios e perigos. Uma gincana, por exemplo, 

pode estimular o desejo por aprimoramento pessoal (e grupal, se as disputas forem 

entre equipes), mobilizando nos estudantes o empenho em seus treinos, nos seus 

estudos. A principal questão, a meu ver, é como garantir um clima de ‘competição 

saudável’. Fomentar a reflexão e a análise crítica me parece ser o caminho para isso. 

No Modelo IAS (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021), a macrocompetência 

Amabilidade foi subdividida em três facetas, Empatia, Respeito e Confiança, que 

serão discutidas a seguir.  

 

3.5.3.1 Amabilidade: Empatia  
 

A Empatia diz respeito a colocar-se no lugar dos outros, de forma a 
compreender suas necessidades e sentimentos. Envolve, além de 
entender a perspectiva do outro, agir com bondade, compaixão, 
preocupar-se com seu bem-estar e saber transmitir esse cuidado 
para que o outro se sinta compreendido. Significa investir em nossos 
relacionamentos, ajudando e prestando apoio e assistência a partir 
de ideais de justiça e consideração. Pessoas empáticas constroem 
relacionamentos próximos, pois se preocupam em fornecer ajuda, 
tanto material quanto emocional. São pessoas generosas e de fácil 
convívio (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 22). 
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Segundo o dicionário etimológico (CUNHA, 2007, p. 293), a palavra empatia 

começou a ser utilizada em língua portuguesa apenas no século XX, advinda 

provavelmente do inglês empathy, que por sua vez tem sua origem no vocábulo 

grego empátheia cujo significado, segundo Sampaio et al. (2009, p. 213) é “paixão” 

ou “ser muito afetado”. Interessante pensar na tríade ‘empatia’ - ‘com-paixão’ - 

‘afetividade’, três termos que atualmente guardam relação entre si e que quando 

voltamos à Grécia antiga, descobrimos compartilharem uma mesma raiz de 

significação. 

Em inglês, o termo empathy foi adotado como tradução para o vocábulo 

alemão einfühlung (CUNHA, 2007). A palavra alemã einfühlung é formada pela união 

de fühlung, que significa ‘contato’, e o prefixo ein, que traduz a ideia de ‘movimento 

para dentro’ (parecido com o nosso ‘in’, de inspiração, de imigração). Ou seja, 

einfühlung seria o ‘contato para dentro’, uma bela definição para a noção de empatia. 

No campo da Psicologia, segundo Sampaio et al. (2009, p. 213), o termo 

empathy foi utilizado pela primeira vez pelo psicólogo estruturalista britânico Edward 

Bradford Titchener, em 1909, para descrever a capacidade de alguém “conhecer a 

consciência de outra pessoa e de raciocinar de maneira análoga a ela através de um 

processo de imitação interna.” 

Antes de chegar ao campo da Psicologia, a palavra em alemão era utilizada 

no campo da estética para descrever:  

[...] um processo de imitação interna chamado de Einfühlung, ocorrido 
durante a apreciação de objetos de arte e no qual a projeção do self 
em obras artísticas fazia com que sentimentos de admiração e 
unicidade surgissem nos observadores dessas obras. Através do 
Einfühlung, propriedades subjetivas como nobreza, elegância e 
poder podiam ser sentidas como se pertencessem às próprias obras 
de arte, tal como se estas fossem seres com vida (SAMPAIO et al., 
2009, p. 213). 

 

 Gostaria de destacar, nessa citação, a ideia de “projeção do self em obras 

artísticas” revestindo-as de propriedades subjetivas “como se estas fossem seres 

com vida”.  Embora a palavra alemã indique um movimento “de fora para dentro”, na 

estética (segundo os autores) foi utilizada como uma projeção dos próprios 

sentimentos nas obras de arte, ou seja, um movimento de dentro para fora, de lançar 

algo de si em direção ao externo, de revestir o não-eu com elementos da própria 

subjetividade. O oposto da ideia presente na raiz da palavra alemã e no conceito de 
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empatia, adotado atualmente não só na Psicologia como também no senso comum, 

como podemos observar nas definições abaixo, retiradas de dicionários: 

(Psicol.) tendência para sentir o que se sentiria caso se estivesse na 
situação e circunstâncias experimentadas por outra pessoa (CUNHA, 
2007, p. 293). 

Forma de identificação intelectual ou afetiva de um sujeito com uma 
pessoa, uma ideia ou uma coisa (DICIONÁRIO PRIBERAM, 2008-
2021, sem paginação) 

Capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir 
ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria; compreensão: 
demonstrou empatia ao ouvir os problemas de sua mãe.  
Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, 
desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele 
aprende etc.; identificação. 
Competência emocional para depreender o significado de um objeto, 
geralmente de um quadro, de uma pintura etc. 
Faculdade para idealizar ou traçar a personalidade de alguém, 
projetando-a num dado objeto, de maneira que tal objeto pareça estar 
indissociável desta. 
[Psicologia] Identificação de um sujeito com outro; quando alguém, 
através de suas próprias especulações ou sensações, se coloca no 
lugar de outra pessoa, tentando entendê-la. 
[Sociologia] Compreensão do "Eu" social a partir de três recursos: 
enxergar-se de acordo com a opinião de outra pessoa; enxergar os 
outros de acordo com a opinião de outra pessoa; enxergar os outros 
de acordo com a opinião deles próprios. 
(DICIONÁRIO ONLINE, 2022, sem paginação) 

 

Em todas essas definições, ao invés de ‘projetar para fora’ elementos da 

própria subjetividade, a empatia envolve a possibilidade de ‘receber dentro de si’ os 

elementos da subjetividade do outro. Para ‘colocar-se no lugar do outro’, para tentar 

compreender o que o outro está vivendo e sentindo, é necessário um certo estado 

de suspensão das próprias referências, um certo grau de esvaziamento de si mesmo 

para poder acolher aquilo que é da outra pessoa, sem julgamentos, interpretações 

ou intervenções.  

Empatia está ligada ao acolhimento do outro, e acolhimento é um movimento 

de fora para dentro, é um recebimento. É algo importante para se cultivar nas 

interações do dia a dia, e essencial em processos terapêuticos, como salientam 

Sampaio et al. (2009, p. 217): 

[...] a empatia caracteriza-se como um tipo de resposta afetiva que, 
no setting terapêutico, ocorre ao longo de três etapas: na primeira, o 
psicoterapeuta escuta atentamente o cliente, tentando compreendê-
lo cognitivamente, tomando sua perspectiva; na segunda, ocorre um 
aprofundamento emocional por parte do terapeuta, no sentido de que 
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ele passa a ser tocado (sensibilizado) pelo que observa no relato do 
outro, e, por fim, na terceira etapa, esse aprofundamento produz um 
sentimento de unicidade com o cliente, e é essa sensação que, 
segundo Davis, caracteriza a empatia propriamente dita.  

 

Venho insistindo com muita veemência que trabalhar as habilidades 

socioemocionais na escola NÃO É transformar a sala de aula em um consultório de 

psicoterapia. E não só porque o professor não tem formação para isso, e sim porque 

não é o local apropriado. Eu tenho formação como terapeuta e trinta anos de prática 

clínica, mas na sala de aula sou professora. Quando houver necessidade de um 

diagnóstico ou intervenção terapêutica, cabe à escola realizar o devido 

encaminhamento e realizar um trabalho conjunto com os profissionais 

especializados, de modo a colaborar com ações junto ao estudante (e por vezes com 

sua família), mas a partir do seu lugar de instituição educacional. 

Entretanto, se realizarmos a transposição das três etapas descritas para a 

relação professor-aluno (e para outros relacionamentos interpessoais), podemos 

caracterizar uma atitude empática como: a) escutar atentamente, buscando a 

compreensão cognitiva do ponto de vista do outro; b) ser tocado afetivamente, 

sensibilizando-se com o relato do outro; c) atingir um sentimento de unicidade.  

Sentimento de unicidade? Não seria melhor de união? Ou melhor ainda, de 

conexão afetiva? Ou um ‘contato afetivo’, retomando o termo original em alemão? 

Unicidade traz a ideia de ‘ser uno, fundir-se, ser uma coisa só’, e esse me parece um 

perigo a ser evitado quando pensamos em empatia, quaisquer que sejam as 

circunstâncias e os envolvidos. Seja no setting terapêutico, na relação professor-

aluno, nas interações entre pais e filhos, no cultivo do amor e da amizade, ser 

empático não implica misturar-se com o outro, perder a si mesmo nesse movimento 

de ‘imitação interna’ (usando os termos de TITCHENER, apud SAMPAIO et al., 

2009). Empatia não é unicidade.  

Para compreender e sintonizar-se com a vivência do outro é necessário, por 

um lado, colocar em stand-by as próprias referências, para poder receber e acolher 

sem julgamentos. Mas também, e com igual importância, é necessário manter a 

dimensão de que as referências do outro são externas, pertencem ao outro e não a 

si mesmo.  
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Não julgar e não se misturar. E mais um aspecto importante:  não assumir 

para si a responsabilidade de resolver o problema que é do outro. “A empatia requer 

muito mais uma escuta atenta, afetiva, respeitosa, de acolhimento do que uma ação” 

(ABED, 2021a, aula 3, p. 12). Às vezes podemos estar tão desejosos de ajudar que 

acabamos atropelando o outro, o que não é uma atitude empática54. E ainda pode 

acontecer de desejarmos tanto ajudar o outro que acabamos por prejudicar a nós 

mesmos: é fundamental aprender a dosar a compaixão com a autopreservação. 

Na prática docente, a empatia do professor para com o aluno pode ser 

traduzida como o que a psicopedagoga argentina Alicia Fernández (1946-2015) 

chamou de ‘escuta psicopedagógica’: “Escutar não é sinônimo de ficar em silêncio, 

como olhar não é de ter os olhos abertos. Escutar, receber, aceitar, abrir-se, permitir, 

impregnar-se” (FERNÁNDEZ, 1990, p. 131). Para um professor, em geral 

acostumado a oferecer ao aluno os seus conhecimentos, ou seja, a realizar o 

movimento de si para o outro (note a expressão ‘dar aulas’), por vezes pode ser difícil 

mudar a direção para que seja possível receber do aluno os seus conteúdos.  

Enfim, empatia parece-me um conceito teoricamente complexo e nada 

simples de ser colocado em prática nas relações sociais. E justamente por isso 

absolutamente essencial ser trabalhado na escola desde a mais tenra idade, 

respeitando-se os diferentes níveis de desenvolvimento dos estudantes, é claro55.  

Atividades que envolvem a flexibilização do pensamento, o caminhar pelo 

mundo das possibilidades cultivando a imaginação e a criatividade ajudam os alunos 

a saírem do seu próprio ponto de vista, a compreenderem outras perspectivas que 

não as suas – habilidades essenciais na empatia. Incentivar os alunos a se colocarem 

no lugar dos personagens quando assistem um desenho ou leem uma história são 

estratégias pedagógicas que promovem empatia de uma forma mais neutra e leve 

do que nas interações sociais ao vivo e a cores. Jogar, especialmente jogos 

competitivos e estratégicos, também é um excelente recurso, pois a visualização da 

perspectiva de jogo do oponente e das estratégias pensadas por ele é condição sine 

 
54 A esse respeito, sugiro assistir à animação ‘Brené Brown on Empathy vs Sympathy’, disponível no 
Youtube.  
55 Não é intenção deste ensaio abordar a linha de desenvolvimento das habilidades socioemocionais 
ao longo do Ensino Fundamental. Mas vale a pena citar que tanto do ponto de vista cognitivo como 
emocional, a possibilidade de atuar de maneira empática depende de vários fatores, inclusive da 
maturação biológica do Sistema Nervoso.   



170 

 
 

 

qua non para o ‘jogar bem’. 

Retomando a definição proposta no modelo IAS (TEIXEIRA & MARTINEZ, 

2021, p. 22), as duas primeiras linhas conceituam a empatia de modo coerente com 

o que vimos nos dicionários consultados: “colocar-se no lugar dos outros, de forma a 

compreender suas necessidades e sentimentos”. Em seguida, são elencadas várias 

características das relações humanas voltadas para o bem comum, para o cultivo da 

paz e do convívio amoroso e harmônico entre as pessoas: atuar com bondade e com 

compaixão, preocupar-se com o bem-estar do próximo, oferecer ajuda e apoio ao 

outro, com generosidade e “ideais de justiça e consideração” (op. cit., p.22). Todos 

esses aspectos relacionados à empatia são fundamentais para construirmos uma 

sociedade democrática e ética, como preconiza a décima competência geral da 

BNCC.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base 
em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 
solidários (BNCC, 2017, p. 9, grifos meus). 

 

3.5.3.2 Amabilidade: Respeito   
 

O Respeito consiste em tratar as outras pessoas com bondade, 
consideração, lealdade, tolerância e justiça, ou seja, da forma como 
gostamos de ser tratados. Significa mostrar o devido respeito aos 
sentimentos, desejos, direitos, crenças ou tradições dos outros. 
Existem muitas maneiras de desrespeitar alguém, como não ouvir, 
não dar atenção, dizer coisas maldosas e ofensivas, gritar, intimidar 
ou ferir. O respeito nos ajuda a controlar impulsos agressivos ou 
egoístas, para não ferir os direitos ou sentimentos de outra pessoa 
(TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 22). 

 

De mãos dadas com a empatia, respeitar e ser respeitado são condições 

essenciais para o cultivo de “relações interpessoais saudáveis, profícuas, benéficas, 

frutíferas” (ABED, 2021a, aula 3, p. 12) e estão na base da construção de uma 

sociedade democrática, justa, ética, igualitária, solidária, voltada para o 

desenvolvimento e o bem de todos.   

A ideia de que respeitar o outro é tratá-lo da forma como gostaríamos de ser 

tratados, expressa na definição acima e bastante usada no dia a dia, merece uma 

reflexão. Quando nos referimos a “tratar as outras pessoas com bondade, 

consideração, lealdade, tolerância e justiça”, no sentido de atuar considerando 
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direitos e deveres de ambos os lados (seus e dos outros), de manter relações cordiais 

com todas as pessoas, independente de gênero, posição social, idade etc., de não 

agir de modo desrespeitoso até mesmo quando discordamos e/ou quando surgem 

sentimentos agressivos – em todos esses aspectos, provavelmente todos 

gostaríamos e deveríamos ser tratados com igualdade. 

Todas as pessoas são merecedoras de respeito, não só os mais 
velhos, os professores, os chefes, os ocupantes de posições sociais 
mais privilegiadas. Nesse sentido, somos todos iguais: todos somos 
humanos, todos temos valor, qualidades e defeitos (ABED, 2021a, 
aula 3, p. 13). 

 

Mas é importante diferenciar ‘igualdade’ de ‘equidade’, pois em muitas 

situações o ‘tratamento igual’ não é o mais justo, e o respeito passa pelo olhar atento 

para a diversidade, por considerar as necessidades específicas de cada um. No 

Dicionário Online de Português (2022, sem paginação), encontramos um bom 

comparativo entre os dois termos: 

Igualdade se refere ao que não apresenta diferença, ao que tem o 
mesmo valor ou importância, quando comparado a outra coisa ou 
pessoa. Equivalência é um sinônimo possível para igualdade.  

Equidade tem a ver com senso de justiça, ou seja, correção e 
honestidade no modo de se comportar, de opinar. Imparcialidade é 
um sinônimo para equidade.  

 

A equidade e o respeito estão diretamente relacionados com lidar com a 

diversidade de “sentimentos, desejos, direitos, crenças ou tradições dos outros”, 

como salientam Teixeira & Martinez (2021, p. 22). O respeito não se limita a ‘tolerar 

e aceitar’ o diferente, mas abre-se para a valorização da diversidade, pelo 

reconhecimento das aprendizagens potencializadas pelo contato com o diferente. 

Essa é uma noção bastante coerente com o paradigma da pós-modernidade que 

embasa as colocações deste ensaio. 

O paradigma pós-moderno se reveste de uma ética da diversidade, 
de uma perspectiva inclusiva no convívio entre as culturas em que o 
respeito, a solidariedade e a cooperação mútuos resgatam e 
valorizam o poder criativo da humanidade, expresso pela sua 
diversidade cultural. Conclama a dialética, o diálogo das oposições: 
a ordem e o caos; o uno e o múltiplo; a razão e a emoção; a ciência, 
a filosofia e a arte; o homem, a sociedade e a natureza... O 
reconhecimento da pluralidade recoloca o Homem em sua dimensão 
de humanidade (ABED, 2014, p. 18). 
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Há mais um aspecto presente na definição proposta por Teixeira & Martinez 

(2021, p. 22) que me parece importante comentar: “O respeito nos ajuda a controlar 

impulsos agressivos ou egoístas, para não ferir os direitos ou sentimentos de outra 

pessoa”. Nesse sentido, o desenvolvimento do Respeito está intrinsicamente 

interligado com o desenvolvimento da Resiliência Emocional, ou seja, com o 

aprender a administrar as próprias emoções. 

Há algumas expressões que vêm sendo bastante usadas ultimamente: 

‘gentileza gera gentileza’; ‘respeito gera respeito’; ‘respeitar para ser respeitado’. São 

noções que fazem parte do ideário da nossa cultura e que precisam ser colocadas 

em prática com toda a veemência no ambiente escolar, impregnando o clima 

institucional da escola (e de outros espaços sociais também, é claro). Pouco adianta 

falar sobre respeito, é preciso viver o respeito, em todas as suas direções. 

Jogos de regras são contextos privilegiados para a mobilização do respeito 

entre os jogadores por vários motivos: a) as atividades lúdicas são atividades com 

regras que regulam o relacionamento social, como esperar a vez, respeitar o 

oponente, não roubar, aceitar a vitória e a derrota como parte integrante da 

experiência etc.; b) as situações de comunicação permeiam a grande maioria dos 

jogos e para ‘permanecer na brincadeira’ é necessário manter um convívio respeitoso 

e uma comunicação amigável, não violenta; c) a convivência é delimitada por regras 

específicas a cada jogo, ou seja, os objetivos e ações permitidas / não permitidas, o 

que irá marcar os contornos do tipo de relacionamento entre os jogadores (tema que 

será desenvolvido no próximo capítulo). 

 

3.5.3.3 Amabilidade: Confiança  
 

A Confiança é a capacidade de desenvolver expectativas positivas 
sobre as pessoas. Diz respeito a acreditar que as pessoas têm boas 
intenções em suas ações e assumir o melhor sobre elas. Em vez de 
ser rude, severo e crítico com os outros, julgando suas ações, a 
confiança nos permite perdoar e lhes dar outra chance. Isso não 
significa ser ingênuo ou fácil de se tirar proveito, pois envolve também 
saber em quem confiar. A confiança é importante para 
desenvolvermos proximidade com pessoas importantes na nossa 
vida. Precisamos confiar nos outros para nos ajudar, apoiar e 
compartilhar nossos pensamentos e sentimentos (TEIXEIRA & 
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MARTINEZ, 2021, p. 22). 

 

Preocupa-me muito esse culto à confiança, essa supervalorização de 

“desenvolver expectativas positivas sobre as pessoas [...] acreditar que as pessoas 

têm boas intenções em suas ações e assumir o melhor sobre elas”. Isso muitas e 

muitas vezes não é verdade. 

Penso ser muito temerário não somente porque pode colocar a pessoa 

confiante em um perigo real, mas porque o discurso da confiança pode ser usado 

para justificar uma relação de poder, de intimidação, de dominação, de manipulação. 

Quem de nós já não ouviu o outro dizendo ‘Você não confia em mim?’ como 

argumento para agir de acordo com o que esse outro está determinando? Não sei se 

o alerta presente na definição proposta pelas autoras (“Isso não significa ser ingênuo 

ou fácil de se tirar proveito, pois envolve também saber em quem confiar”) é suficiente 

para prevenir perigos que podem, inclusive, assumir proporções gigantescas e 

irreversíveis. 

Segundo Cunha (2007, p. 206), a palavra confiança é derivada de ‘fiar’ (p. 

355), assim como os termos ‘fiador’ e ‘afiançar’, o que nos remete à ideia de abonar, 

de apresentar-se como bom e verdadeiro, declarar-se merecedor de crédito e 

colocar-se como garantia. O site https://www.significados.com.br (sem paginação) 

informa que o verbo confiar tem sua origem no vocábulo latino confidere, “que 

significa ‘acreditar plenamente, com firmeza’. O sufixo ‘fidere’ significa fé, por isso a 

palavra confiar é muito usada como sinônimo de fé.”  

O som da palavra me remete a esse sentido: ‘confiar = com fé’, e a fé é um 

conceito que nos remete à religiosidade, às crenças, dogmas e convicções 

assumidas sem que haja uma comprovação ou pelo menos uma demonstração de 

sua veracidade. A fé é uma escolha: confiar em alguém é uma tomada de decisão, e 

como tal deve ser pensada. 

Mesmo nas relações mais próximas, como as que estabelecemos com 

nossos familiares, a confiança deve ser uma conquista (e uma conquista de mão 

dupla, confiar no outro e ser merecedor da sua confiança), uma construção que se 

dá ao longo da história das interações entre as pessoas envolvidas. E mesmo assim, 

nunca será possível ter certeza absoluta de ter feito a escolha certa, qualquer que 

tenha sido ela: confiar, não confiar ou o benefício da dúvida. Como em qualquer 

https://www.significados.com.br/
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escolha, em geral não há garantia de tomar a decisão correta (talvez o ‘correto’ 

sequer exista, em muitas situações), mas é possível ter certeza de ter realizado o 

melhor processo decisório, pelo menos para o momento (como já comentamos na 

discussão sobre a Tolerância ao Estresse). 

As pessoas das nossas relações mais próximas são fundamentais 
para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento pessoal, social, 
profissional. Mas a confiança é uma conquista, uma construção que 
acontece na história dos contatos que vamos estabelecendo com 
aqueles que nos rodeiam, sejam familiares, amigos, colegas, 
professores etc. O fato de alguém ser da nossa família não implica 
automaticamente que seja digno de confiança (ABED, 2021a, aula 3, 
p. 13). 

 

Outra reflexão importante: por mais verdadeiramente bem-intencionadas que 

possam ser as pessoas, nem sempre ‘acertamos’, todos nós estamos sujeitos a 

decepcionar os outros e a sermos decepcionados por eles, mesmo que a intenção 

tivesse sido a melhor possível. Nesse sentido, a confiança envolve também o perdoar 

e o ser perdoado, como foi colocado por Teixeira e Martinez (2021, p. 22) na definição 

em epígrafe: “[...]a confiança nos permite perdoar e lhes dar outra chance.”  

Assim, a gestão do perdão faz parte integrante do desenvolvimento da 

competência Confiança. Perdoar é um ato de amor ao próximo, de atenção e cuidado 

para com a manutenção e o fortalecimento das relações interpessoais. Perdoar a si 

mesmo é um ato de compaixão, de amor-próprio, de fortalecimento interno. Pedir 

perdão requer humildade e sinceridade ao voltar o olhar para si mesmo. O respeito, 

o perdão, a gentileza são caminhos para a construção de uma cultura da paz. 

Estabelecer diálogos sinceros, respeitar e ser respeitado nas nossas 
potências e nas nossas fragilidades, nos aceitarmos em nossa 
‘humanidade’, oferecer a oportunidade da reparação, dar ‘mais uma 
chance’, tanto ao outro como a si mesmo, são algumas dicas para 
construir relações de confiança (ABED, 2021a, aula 3, p. 14). 

 

A construção de um espaço de confiança está na base da inserção de cada 

um de nós em nossa própria subjetividade e no mundo social compartilhado 

(Winnicott, 1975). Podemos pensar as relações de confiança com as pessoas mais 

próximas (familiares, amigos, colegas de classe, professores) como redes que 



175 

 
 

 

sustentam o ‘ser-e-estar’ no mundo. Nesse sentido, a escola cumpre um papel 

fundamental na vida das crianças e dos jovens, já que eles passam boa parte das 

horas do seu dia a dia no contexto escolar: cultivar um ambiente que semeia o 

respeito mútuo e a confiança parece-me altamente potente para a promoção da 

saúde mental. 

Jogos em equipe são excelentes ferramentas para mobilizar a construção da 

confiança entre os componentes do time – cada um deve fazer a sua parte em busca 

do sucesso do grupo. Entre os trapezistas, a confiança mútua é vital para que o 

espetáculo aconteça. No vôlei, o levantador lança a bola na certeza de que o 

companheiro estará lá para realizar a cortada, e o atacante inicia seu salto antes 

mesmo que o companheiro comece a fazer o levantamento, pois confia que ele irá 

realizar a jogada ensaiada tantas e tantas vezes. No futebol, o mais bem preparado 

vai chutar o pênalti, ele sustenta a confiança de todo o time, do treinador, da torcida. 

Geralmente terá sucesso, mas há vezes em que não conseguirá marcar o gol: esse 

é um momento para exercitar o perdão, a si mesmo e ao outro. Quando um jogador 

erra, é preciso cultivar o apoio mútuo para que todos possam sair fortalecidos, afinal 

errar faz parte da vida, faz parte do jogo, pode acontecer com qualquer um.  

Um aspecto que não pode faltar quando pensamos o desenvolvimento de 

uma confiança segura e responsável é a habilidade de detectar sinais de mentiras. 

Especialmente quando trabalhamos com estudantes em situação de vulnerabilidade 

social e/ou familiar, aprender a desconfiar pode ser absolutamente essencial à sua 

integridade física e psicológica.  

Há jogos em que o ‘blefe’ é parte integrante da brincadeira. O mais conhecido 

talvez seja o Poker, mas há o outros, como o ‘Duvido’ (jogo de baralho), o ‘Perudo’ 

(jogo de dados) ou ainda ‘A Cidade Dorme’56. Esses jogos são recursos muito 

interessantes para trabalhar o reconhecimento de indícios de que o outro NÃO é 

confiável.  

 

 

 
56 As regras desses jogos podem ser encontradas na internet. O jogo ‘A Cidade Dorme’ será explorado 
no próximo capítulo.  
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3.5.4 Macrocompetência Autogestão (Conscientiousness) 

 
Autogestão é uma macrocompetência composta pelas competências 
socioemocionais Determinação, Organização, Foco, Persistência e 
Responsabilidade. Indica a tendência à capacidade de ser 
organizado, esforçado, ter objetivos claros e saber como alcançá-los 
de maneira ética e se relacionam com a habilidade de fazer escolhas 
em relação à vida profissional, pessoal ou social, estimulando a 
liberdade e a autonomia. Isso apoia os alunos no seu protagonismo 
estudantil no que se refere a ele assumir um papel de corresponsável 
pelo seu aprendizado, pois é capaz de se mobilizar a fim de monitorar 
e regular a si mesmo para alcançar seus objetivos (TEIXEIRA & 
MARTINEZ, 2021, p. 20). 

 

No dicionário da APA (Associação Americana de Psicologia), segundo 

Santos & Primi (2014, p.14), ‘Conscientiousness’ é descrito como “Tendência a ser 

organizado, esforçado e responsável.” Embora conscienciosidade signifique 

qualidade de quem é meticuloso, cuidadoso, honesto, ético, responsável (Dicionário 

Online de Português, sem paginação), essa denominação nos remete à ideia de 

‘trazer à consciência’, ou seja, da pessoa ter clareza sobre ‘o que’ está fazendo e 

‘como’ está atuando. Acredito que a adoção da palavra Autogestão para nomear essa 

macrocompetência, proposta no Modelo IAS, amplia muito essa ideia, em razão das 

duas unidades semânticas que a compõem: ‘gestão’ (ato de administrar, gerir, 

comandar, gerenciar) + ‘auto’ (a si mesmo).   

Em síntese, a macrocompetência Autogestão se refere a uma série 
de habilidades necessárias para comandarmos a nós mesmos, para 
sermos os capitães e assumirmos a direção do barco da nossa 
própria vida. O desenvolvimento dessas habilidades nos torna mais 
aptos a alcançarmos nossos objetivos pessoais e metas 
profissionais, aumentando as chances de conquistarmos maior bem 
estar psíquico, físico e profissional (ABED, 2021a, aula 4, p. 3). 

 

As cinco competências socioemocionais priorizadas no Modelo IAS 

(TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021), salientam os seguintes aspectos da tarefa de 

gerenciar a si mesmo:  

• Determinação: Disponibilidade para realizar o movimento de ir em busca de 

objetivos e metas. 

• Persistência: Manutenção do esforço durante a tarefa, administrando as 

dificuldades do caminho. 
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• Responsabilidade: Assumir e cumprir compromissos (consigo mesmo e com 

o grupo, quando for o caso). 

• Foco: Direcionamento da energia psíquica para o que é relevante à tarefa. 

• Organização: Uso eficiente dos recursos (incluindo o tempo). 

Acredito que o desenvolvimento da autogestão está diretamente relacionado 

ao amadurecimento e aprimoramento das funções executivas (FE), atividades do 

cérebro responsáveis pela orquestração do funcionamento de suas diferentes partes 

com vistas à realização de tarefas. São as FE que viabilizam, do ponto de vista 

neurológico, os elementos descritos pelo Modelo IAS: “ser organizado, esforçado, ter 

objetivos claros e saber como alcançá-los de maneira ética”, exercendo o 

protagonismo e a tomada de decisões com liberdade e autonomia. Do ponto de vista 

do processo de aprendizagem escolar, é por meio do uso das funções executivas 

que o estudante consegue monitorar e regular suas próprias ações, condição sine 

qua non para “assumir um papel de corresponsável pelo seu aprendizado” 

(TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 20). 

Não há consenso, na literatura especializada, sobre a definição de funções 

executivas, quantas e quais são elas, nem tampouco como podem ser classificadas 

(CORSO et al., 2013; GOLDSTEIN et al, 2013; UEHARA et al., 2013).  Não é intenção 

do presente ensaio discutir as convergências e divergências entre os pesquisadores, 

e sim explicitar algumas referências que possam colaborar com a compreensão da 

competência Autogestão. Com isso em mente, e sustentada em meus estudos na 

área desde a Pós-graduação em Neuroeducação (2015-2016), seguem algumas 

considerações que me parecem úteis ao propósito de ancorar os docentes em sua 

prática pedagógica. 

Em uma tentativa de integrar os aspectos mais relevantes encontrados nas 

diferentes referências que estudei, defino funções executivas como um conjunto de 

funções neurológicas que gerenciam o uso dos recursos cognitivos e emocionais, de 

modo a iniciar, planejar e executar ações adaptativas com vistas a atingir metas.  

Cypel (2006) caracteriza as funções executivas como um sistema 
funcional neuropsicológico, composto por um conjunto de funções 
responsáveis por dar início e desenvolver uma atividade com um 
objetivo determinado. Tal sistema gerencia os recursos cognitivo-
comportamentais com as finalidades de planejamento e regulação do 
comportamento (CORSO et al., 2013, p. 24). 
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Metaforicamente, estamos falando do ‘maestro da orquestra’, daquele que 

organiza as ações dos ‘instrumentistas’ individuais (ou seja, das diferentes áreas do 

cérebro que são convocadas para ‘tocar’), de modo que a ‘música’ produzida (o 

comportamento) tenha qualidade e seja harmônica. A integridade e a eficiência de 

cada um dos ‘músicos’ (áreas e funções do cérebro), isoladamente, não são 

suficientes para que o comportamento seja adaptativo e eficiente, é preciso que 

funcionem de maneira harmônica, integrada, organizada – essa é a responsabilidade 

das funções executivas, o setor administrativo da orquestra ‘cérebro’. Ou seja, não 

basta desenvolver as ‘inteligências’ de cada setor cerebral, é preciso investir também 

no fortalecimento da área gerencial da nossa empresa neurológica. Não há como 

falar em autogestão sem levar em conta as funções executivas. 

As FE podem ser definidas como um mecanismo de controle 
cognitivo que direciona e coordena o comportamento humano de 
maneira adaptativa, permitindo mudanças rápidas e flexíveis do 
comportamento frente às novas exigências do ambiente (Diamond, 
2013; Lezak, 1982; Zelazo, Muller, Frye & Marcovitch, 2003). 
Englobam uma série de competências inter-relacionadas e de alto 
nível de processamento cognitivo, cujo impacto se reflete em todos 
os aspectos afetivo-emocionais, motivacionais, comportamentais e 

sociais (UEHARA et al., 2013, p. 34). 

 

A neuropsicóloga estadunidense Muriel Lezak (1927-2021) cunhou o termo 

“funções executivas” na década de 1980 para designar quatro grandes eixos do 

comportamento intencionalmente voltado a objetivos: “volição, planejamento, ação 

intencional e desempenho efetivo” (UEHARA et al., 2013, p. 29). Embora a nomeação 

dessas quatro dimensões seja variável nos artigos consultados, as linhas gerais a 

que se referem são similares, possibilitando refletir sobre seus papeis na Autogestão: 

• Motivação: vontade, volição, desejo de realizar, de estabelecer objetivos e 

metas. No modelo IAS, está diretamente ligada à competência Determinação 

(Autogestão) e também à Macrocompetência Abertura ao Novo, como veremos 

mais adiante. 

• Planejamento: antecipação das tarefas, visualização de sequências 

organizadas de ação, gestão de recursos internos e externos (energia, tempo, 

objetos etc.). Relaciona-se com as competências Organização e Foco 

(Autogestão) do Modelo IAS. 

• Execução: ações intencionais para a concretização do planejado, com eficiência 
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e flexibilidade para realizar adaptações, quando necessário. Está bastante ligada 

às competências Persistência, Foco e Responsabilidade (Autogestão) do Modelo 

IAS (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021), e também à Tolerância à Frustração 

(Resiliência Emocional), por implicar a realização de formas alternativas de ação 

quando algo não acontece como previsto. 

• Avaliação:  análise crítica do processo, busca pelo desempenho mais efetivo por 

meio da metacognição e do automonitoramento. Bastante relacionada à 

competência Responsabilidade (Autogestão) e à Macrocompetência Resiliência 

Emocional. 

Quantas são as funções executivas? Quais são elas? Como podem ser 

classificadas? Como já afirmado anteriormente, não há consenso entre os 

estudiosos.  

Partindo de uma revisão narrativa de literatura, Uehara et al. (2013) 

propuseram que os vários modelos e teorias sobre o que são e quais são as funções 

executivas podem ser organizados em quatro grandes abordagens: cognitivista, 

neuropsicológica, psicométrica e desenvolvimentista. Apresento a seguir algumas 

referências oferecidas pelos autores em cada uma das abordagens, destacando em 

negrito as funções executivas nelas propostas. 

• Abordagem cognitivista: investigações dos processos mentais ancoradas no 

ponto de vista computacional. 

Conforme o modelo de Baddeley (1996, 2000), o executivo central 
possui as funções de: a) focar a atenção em uma informação 
relevante enquanto inibe outras informações distratoras; b) 
coordenar múltiplas atividades cognitivas simultaneamente; c) 
selecionar e executar planos e estratégias; d) alocar recursos em 
outras partes da memória de trabalho; e e) evocar informações 
armazenadas na memória de longo-prazo (Uehara et al, 2013, p. 27). 

 

• Abordagem neuropsicológica: investigações das relações entre cognição, 

comportamento e atividade do sistema nervoso; modelo de funcionamento 

cerebral interconectado e organizado por meio das FE. Destacam-se, nessa 

abordagem, os neurocientistas Alexander Luria, Muriel Lesak e Antonio Damásio.  

Algumas FE focadas nessa abordagem são: capacidade de decidir e de 

formular planos de ações; autorregulação por meio do controle consciente de 

impulsos; comportamento orientado para a meta; utilização de regras e falas 
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autodirigidas. 

Além da inibição do comportamento e do controle motor, o 
modelo de Barkley (1997) incluiu quatro domínios executivos 
primários, quais sejam: 1) memória de trabalho; 2) autorregulação 
do afeto, da motivação e da estimulação; 3) internalização da fala; 
e 4) reconstituição (análise e síntese do comportamento) (Uehara 
et al, 2013, p. 30). 

 

Mais recentemente, Kerr e Zelazo (2004) e Zelazo, Qu e Muller 
(2005) propuseram uma classificação das FE, dividindo-as em 
processos executivos ‘frios’ (cold) e ‘quentes’ (hot). Os 
componentes ‘frios’ seriam reconhecidos como processos que 
tendem a não envolver muita excitação emocional e compreendem 
os aspectos mais lógicos e cognitivos, como o raciocínio lógico e 
abstrato, planejamento, resolução de problemas e memória de 
trabalho. Por outro lado, os processos ‘quentes’ estariam mais 
relacionados com os aspectos emocionais, crenças e desejos, como 
a regulação do afeto, da motivação e do próprio comportamento 
social, tomada de decisão, experiência de recompensa e punição, 
teoria da mente, interpretações pessoais e julgamento moral. 
Zelazo, Qu e Muller ressaltam que as medidas de FE sempre exigem 
uma combinação dos componentes ‘frios’ e ‘quentes’, é uma questão 
de grau (op. cit., p. 31). 

 

• Abordagem psicométrica: investigações utilizando técnicas estatísticas 

(análise fatorial) com o objetivo de reduzir o número de variáveis e identificar um 

padrão de correlações entre elas. Os diferentes pesquisadores propuseram 

modelos com quantidades variadas de fatores para classificar as FE (op. cit., p. 

32): 

o Miyake e colaboradores (2000): ‘flexibilidade mental’, ‘atualização’ 

(monitoramento e manutenção da informação) e ‘inibição’.  

o Pineda e Merchan (2003): ‘organização e flexibilidade’, ‘velocidade de 

processamento’, ‘controle inibitório’ e ‘fluência verbal’.  

o Miyake et al. (2001): ‘funcionamento executivo’ e ‘memória de trabalho 

visuoespacial’. 

o Pennington (1997): ‘inibição’ e ‘flexibilidade mental’. 

o Brocki & Bohlin (2004): ‘desinibição’, ‘velocidade/ativação’ e ‘memória de 

trabalho/fluência’. 

o Lehto et al. (2003): ‘memória de trabalho’, ‘inibição’ e ‘flexibilidade’.  
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A partir desses estudos, os fatores comumente encontrados incluem 
planejamento, atenção seletiva, controle de impulso, raciocínio, 
flexibilidade, memória de trabalho e velocidade de 
resposta/fluência (Uehara et al, 2013, p. 32). 

 

• Abordagem desenvolvimentista: investigações das FE com foco no 

desenvolvimento humano, ancoradas principalmente nos referenciais teóricos de 

Piaget e de Vygotsky.  

Por muito tempo considerou-se que crianças pequenas ainda não 
apresentavam FE. Isso se deve ao longo processo de maturação do 
córtex pré-frontal, que diversas vezes era considerado 
“funcionalmente silencioso”. Atualmente, sabe-se que elementos 
precursores das FE já podem ser observados em crianças de 1 ano 
de idade e que seguem em pleno desenvolvimento até a idade adulta 
(Huizinga, Dolan & Van Der Molen, 2006). As FE parecem melhorar 
sequencialmente ao longo dos anos, como entre o nascimento e os 
2 anos de idade e dos 7 aos 9 anos, ocorrendo um salto no final da 
adolescência, entre os 16 e os 19 anos de idade (Anderson, Northam, 
Wrennall, & Hendy, 2001). Seu lento desenvolvimento geralmente é 
atribuído à maturação prolongada do córtex pré-frontal (Zelazo, Craik 
& Booth, 2004) (op. cit., p. 33). 

 

Dessa maneira, o modelo de controle executivo proposto por 
Anderson (2002) conceitualiza as FE como um sistema de controle 
geral que compreende quatro domínios distintos: controle 
atencional (atenção seletiva, autorregulação, automonitoramento e 
inibição); flexibilidade cognitiva (atenção dividida, memória de 
trabalho, transferência conceitual e utilização de feedback); 
estabelecimento de metas (iniciativa, raciocínio conceitual, 
planejamento e organização estratégica); e processamento de 
informação (eficiência, fluência e velocidade de processamento). 
Segundo o autor, esses domínios deveriam ser considerados 
independentes, visto que cada qual tem demonstrado diferentes 
trajetórias de desenvolvimento. Apesar de sua independência, cada 
domínio é altamente integrado, envolvendo diversos processos 
cognitivos, recebendo e processando os estímulos provenientes das 
fontes subcortical e motora, além das regiões posteriores do cérebro. 
Assim como outros pesquisadores, Diamond (2006) construiu uma 
abordagem voltada para o desenvolvimento de cada componente das 
FE, em especial a memória de trabalho, a inibição e a flexibilidade 
cognitiva (op. cit., p. 34). 

 

Segundo Dias & Seabra (2013, p. 206), atualmente é bastante aceito um 

modelo que propõe três funções executivas principais: inibição, memória de 

trabalho e flexibilidade cognitiva. “A partir da integração dessas três funções 

executivas principais, outras habilidades surgiriam, como, por exemplo, 

planejamento, tomada de decisão, resolução de problemas e mesmo raciocínio, 
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consideradas funções executivas complexas.” As pesquisas realizadas por essas 

autoras focam o desenvolvimento das FE (principalmente na infância e adolescência) 

e a promoção intencional desse desenvolvimento no âmbito escolar. 

Dois pontos são importantes ao se considerar como as funções 
executivas surgem e se desenvolvem. O primeiro deles refere que 
essas funções possuem um longo curso de desenvolvimento, isto é, 
iniciam seu desenvolvimento precocemente na infância, por volta dos 
12 meses, em um trajeto até a adolescência ou mesmo a vida adulta 
inicial. O segundo, que os distintos componentes das funções 
executivas parecem seguir trajetos de desenvolvimento distintos, 
com algumas habilidades já mais bem estabelecidas na 
adolescência, enquanto que aquelas mais complexas atingiriam 
maturação mais tardiamente no ciclo vital (DIAS & SEABRA, 2003, p. 
207). 

[...] 

Perante a relevância dessas habilidades e as dificuldades causadas 
pelo seu subdesenvolvimento, pesquisadores têm se dedicado a 
desenvolver programas que possam, aplicados a crianças, estimular 
e promover o desenvolvimento das funções executivas. Os currículos 
escolares e os programas complementares estão entre as 
abordagens que têm recebido atenção e que possuem número 
razoável de evidências de sua efetividade. [...] Funções executivas 
podem (e devem!) ser ensinadas. É possível, por meio de atividades 
adequadas, proporcionar às crianças oportunidades para 
desenvolvimento dessas habilidades (op. cit., p. 211). 

 

Goldstein et al. (2013, p. 1) consideram que Função Executiva (FE) “passou 

a ser um termo genérico utilizado para uma diversidade de processos cognitivos 

hipotéticos, incluindo planejamento, memória de trabalho, atenção, inibição, 

autocontrole, autorregulação e de iniciação.” Os autores apresentam, em ordem 

alfabética dos sobrenomes dos autores, uma lista contendo 28 diferentes definições 

para funções executivas e um “breve panorama cronológico das teorias” (op. cit., p. 

3) contendo 10 diferentes modelos teóricos, demonstrando a complexidade do tema 

e as múltiplas direções que as pesquisas vêm tomando nas últimas décadas. 

Por todo o exposto, é possível perceber a variedade de habilidades que são 

consideradas, pelos diferentes especialistas, como funções executivas. Para 

subsidiar as reflexões sobre a aplicabilidade das FE na educação, penso ser bastante 

instrumental propor uma lista que possa servir como uma referência para os 

professores elaborarem seus planejamentos de aula. 
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Em janeiro de 2016, após ter estudado as FE no curso de Neuroeducação, 

elaborei uma lista para trabalhar com educadores em um minicurso de formação que 

ministrei na semana de planejamento de uma rede particular de ensino. Para isso, 

tomei como ponto de partida várias fontes encontradas na literatura especializada da 

época, os anos de experiência clínica atendendo crianças e jovens com dificuldades 

de aprendizagem e o trabalho que realizava na Mind Lab com jogos de raciocínio, 

mediações intencionais e Métodos Metacognitivos. Alguns anos mais tarde, essa 

relação, que apresento a seguir em ordem alfabética, foi utilizada como base para os 

materiais teóricos da Mind Lab, onde foram explicitadas as FE priorizadas nas aulas 

do Programa MenteInovadora. 

• Atenção 

• Controle inibitório 

• Controle e monitoramento 

• Controle emocional 

• Flexibilidade 

• Fluência verbal 

• Gerenciamento do tempo 

• Identificação de objetivos 

• Iniciar tarefas 

• Levantamento de informações 

• Memória de trabalho 

• Motivação 

• Persistência nas metas 

• Planejamento 

• Priorização 

• Programação motora 

• Organização 

• Tomada de decisões 

Independentemente de quais sejam as habilidades consideradas como 

funções executivas, há um consenso de que elas estão localizadas no córtex pré-

frontal, localizado no Lobo Frontal (região da testa), que é a última região do cérebro 

a completar o processo de maturação biológica (mielinização), no início da idade 

adulta. 

O estágio final de maturação ontogenética do sistema nervoso é 
marcado pelo processo de mielinização; este se inicia no útero (sexto 
mês de vida intrauterina), se intensifica após o nascimento (por volta 
dos dois anos), e prossegue às vezes até a terceira década [...]. A 
mielina é uma substância lipo-protéica produzida por certos tipos de 
gliócitos; estas células se enrolam em torno dos axônios, formando 
uma bainha isolante de mielina que, entre outros, contribui para 
aumentar a velocidade de propagação do impulso nervoso, atribuindo 
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maior eficiência na transmissão da informação. Dessa forma, o 
processo de mielinização tem uma relação direta com a 
aprendizagem. As diferentes áreas do córtex não sofrem mielinização 
homogênea. As regiões corticais com mielinização precoce 
controlam movimentos relativamente simples ou análises sensoriais, 
enquanto as áreas com mielinização tardia controlam as funções 
mentais elevadas (PINHEIRO, 2007, p.34). 

 

Venho refletindo bastante sobre algumas implicações dos conhecimentos 

advindos das neurociências na estruturação do fazer escolar (não somente eu, é 

claro). Penso que pelo fato de as funções executivas estarem em uma região cerebral 

com processo de amadurecimento biológico tardio, é essencial considerar, na 

elaboração dos currículos e no planejamento pedagógico, que a viabilidade 

fisiológica de comportamentos executivos eficientes (portanto, de autogestão) é 

diferente na criança, no adolescente e no adulto. Isso não significa que não devam 

ser estimuladas desde cedo, apenas que se deve adequar as expectativas de 

respostas de gerenciamento de si mesmo à faixa etária do estudante. 

Jogar mobiliza (e, portanto, estimula), em maior ou menor intensidade, várias 

funções executivas combinadas. O reconhecimento, por parte do docente, dos 

aspectos que estão sendo priorizados em um jogo específico e/ou em uma maneira 

específica de utilizá-lo como recurso em uma determinada sequência didática otimiza 

o seu potencial de promoção de desenvolvimento e orienta as mediações 

intencionais do professor.  

Para o estudante, o jogo concretiza experiências em que é preciso exercitar 

a atenção seletiva, ter clareza dos objetivos, gerenciar os tempos das jogadas, tomar 

decisões o tempo todo, e por aí vai. E como ‘ninguém além de mim joga por mim’, 

jogar é um exercício constante de protagonismo, de autogestão dos comportamentos 

em relação à tarefa, na relação consigo mesmo e nas interações com o entorno. 

No Modelo IAS (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021), a macrocompetência 

Autogestão foi subdividida em cinco facetas, Responsabilidade, Determinação, Foco, 

Organização e Persistência, que serão discutidas a seguir. Por considerar a 

Autogestão bastante imbricada com o desenvolvimento das funções executivas, ao 

final de cada competência indicarei algumas FE que me parecem especialmente 
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correlacionadas57. 

Sinto muita falta, no Modelo IAS, do que chamarei de ‘controle da 

impulsividade’, aspecto que me parece essencial na autogestão, sem o qual, 

inclusive, os demais não acontecem. Acrescento essa sexta faceta após as 

considerações sobre as cinco competências socioemocionais propostas 

originalmente pelos pesquisadores do IAS.  

 

3.5.4.1 Autogestão: Responsabilidade  
 

A Responsabilidade consiste na capacidade de gerenciar a nós 
mesmos a fim de conseguir realizar nossas tarefas, cumprir 
compromissos e promessas que fizemos, mesmo quando é difícil ou 
inconveniente para nós. É agir de forma confiável, consistente e 
previsível, para que outras pessoas sintam que podem contar 
conosco e assim confiar em nós no futuro. Com responsabilidade 
podemos fazer com que outras pessoas se sintam bem, porque elas 
sabem que podem contar conosco sempre que precisarem 
(TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 20). 

 

Assumir a responsabilidade pelas próprias ações e tarefas é condição 

essencial da autogestão. Afinal, o “gerenciar a nós mesmos”, referido por Teixeira & 

Martinez (2021), significa tomar nas próprias mãos os rumos da vida, 

responsabilizando-se pela sua parte na construção dos acontecimentos, dentro dos 

limites em que é possível exercer o poder de decisão e de ação. Esse é o primeiro 

alerta que sempre faço sobre esse tema: identificar os limites externos, estabelecer 

o que é responsabilidade própria e o que é responsabilidade do outro.   

Somos seres sociais, e como tal vamos construindo a nossa 
responsabilidade pessoal diante do mundo, da natureza, das outras 
pessoas. É importante refletir sobre os limites externos da 
responsabilidade, tanto do ponto de vista das relações com as 
pessoas mais próximas como das normas, regras e leis da sociedade 
em que vivemos. Somos ‘uma andorinha’ de um ‘grande bando’ 
chamado sociedade. Podemos e devemos nos responsabilizar pela 
nossa parte de contribuição na construção da vida social, mas com a 
consciência de que há limites para a nossa possibilidade de atuação, 
ou seja, nossa responsabilidade coexiste com a responsabilidade dos 
outros (ABED, 2021a, aula 4, p. 4). 

 

 
57 As funções executivas serão mais exploradas no próximo capítulo, concretizadas nas demandas 
dos jogos analisados.   
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A responsabilidade implica em se organizar internamente de modo a “cumprir 

compromissos e promessas que fizemos” (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 20). 

Nesse sentido, é fundamental ponderar sobre a real possibilidade de cumprir as 

tarefas antes de se comprometer a realizá-las. Mais uma vez, autoconhecimento é 

fundamental. Retomando o que foi discutido na Autoconfiança, todos temos 

potencialidades e fragilidades, é preciso identificá-las para que possamos realizar 

nossas escolhas e nos comprometermos com as ações e tarefas com consciência e 

bom senso.  

A ideia de que precisamos “cumprir compromissos e promessas que fizemos, 

mesmo quando é difícil ou inconveniente para nós” (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, 

p. 20) parece-me controversa: por um lado, concordo que se o compromisso foi 

assumido, é responsabilidade da pessoa cumpri-lo; por outro lado, talvez o processo 

decisório envolvido no comprometimento não tenha sido bem realizado, e não seja 

conveniente ou até mesmo possível manter o compromisso. Por exemplo, em uma 

situação de trabalho, podemos verdadeiramente acreditar que poderíamos realizar a 

tarefa “X” no prazo estipulado. Ou ainda, a ordem para realizar a tarefa pode ter sido 

feita de maneira autoritária, não dando margem a negociações ou escolhas58. Se o 

prazo for inviável, por mais responsável que eu seja, não será possível cumprir a 

tarefa. Enfim, penso ser importante ponderar sobre os limites externos da 

responsabilidade (o tempo, as características da tarefa, os outros, as relações de 

poder etc.), dando uma margem para o arrependimento e para o estabelecimento de 

novos arranjos, de modo que o responsabilizar-se seja, de fato, realizável. 

No ambiente de trabalho, estabelecer combinados e 
responsabilidades nas equipes é essencial para a eficiência e o bem 
estar de cada membro e do grupo como um todo. Cabe às lideranças 
administrar essa divisão de funções de maneira justa e viável, e a 
cada membro da equipe, assumir a responsabilidade e entregar o que 
ficou combinado (ABED, 2021a, aula 4, p. 4). 

 

A definição proposta por Teixeira & Martinez (2021, p. 20), “agir de forma 

confiável, consistente e previsível” (grifos meus), traz elementos essenciais ao 

desenvolvimento da Responsabilidade e também da Confiança (Macrocompetência 

 
58 Quem já trabalhou em empresa (incluindo instituições escolares) provavelmente já viveu esse tipo 
de experiência. E também quem viveu a necessidade de prorrogação de prazo da entrega de trabalhos 
acadêmicos, ainda mais nos atuais tempos de pandemia...  
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Amabilidade). Como já salientado anteriormente, relações de confiança são 

construções que se estabelecem ao longo das interações e são estradas de mão 

dupla: confiar no outro e ser merecedor da sua confiança. Atitudes confiáveis, 

consistentes e previsíveis são como tijolos que constituem os alicerces dessas 

construções. 

Teixeira & Martinez (2021, p. 20) enfatizam ‘o outro’ como motivo para agir 

de forma responsável: “para que outras pessoas sintam que podem contar conosco 

[...] fazer com que outras pessoas se sintam bem, porque elas sabem que podem 

contar conosco sempre que precisarem”. Embora esse olhar voltado para o outro 

seja importante, penso que não é suficiente, e talvez nem seja o mais importante dos 

motivos para atuar de modo responsável na vida. Saber-se responsável e confiável 

parece-me um ingrediente importante da autoestima. 

“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”. A famosa 

frase de Exupéry, no livro ‘O Pequeno Príncipe’, faz refletir sobre a importância da 

Responsabilidade na construção e na manutenção dos vínculos. A partir do momento 

em que desperto no outro o carinho, a admiração, o desejo de contato (e outros 

sentimentos envolvidos no ‘cativar’), cabe a mim responsabilizar-me pela qualidade 

dessa relação. E a contrapartida também é verdadeira: ao cativar o outro, ele também 

se responsabiliza, junto comigo, para o fortalecimento do vínculo.  

A Responsabilidade está relacionada com o exercício da autonomia, de 

tomar para si a centralidade dos processos que constroem a própria vida, como já 

afirmado anteriormente. Quando pensamos a promoção do desenvolvimento dessa 

competência no espaço escolar, não podemos nos esquecer que as crianças são 

inicialmente regidas por orientações externas (heteronomia), e a passagem da 

heteronomia para a autonomia é um processo que depende tanto da maturação 

neurofisiológica como também das experiências vividas no dia a dia.  

Segundo La Taille (2002), para Piaget a conquista da moral autônoma, ao 

longo do desenvolvimento infantil, é resultado de uma construção ativa, por parte da 

criança, para a superação da moral heterônoma. A moral heterônoma caracteriza-se 

pela ideia de obediência e é baseada no respeito unilateral pelos ditames da 

autoridade hierárquica, que são impostos de fora para dentro. Podemos dizer que a 
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Responsabilidade, no contexto da heteronomia, diz respeito a assumir a necessidade 

de aceitar, respeitar e obedecer às regras sociais, o que me parece importante não 

só no processo de socialização infantil, mas durante toda a vida, pois vivemos em 

sociedade, com leis e diretrizes que regulam as relações.  

Assim, cabe aos pais e responsáveis estabelecer os limites, as regras 
pelas quais as crianças vão construindo sua forma de estar no 
mundo. Conforme crescem, aos poucos a responsabilidade por si 
mesmas vai se tornando cada vez mais possível, sendo importante 
que os adultos as acompanhem nesse processo, aumentando 
paulatinamente a sua autonomia e senso de responsabilidade. 
Metaforicamente, primeiro o adulto carrega a criança no colo (dando-
lhe a direção a seguir), depois lhe dá a mão (ora direcionando, ora 
sendo direcionado) e por fim a libera para que caminhe com suas 
próprias pernas (ABED, 2021a, aula 4, p. 4). 

 

As experiências com jogos de regras colaboram com esse aspecto da 

responsabilidade, uma vez que as regras devem ser observadas, respeitadas, 

obedecidas, caso contrário a atividade lúdica não se concretiza. Responsabilidade 

pelo ‘jogar certo’59, por jogar de acordo com as regras. 

Ao longo do processo de amadurecimento, aos poucos a criança vai se 

tornando capaz de conquistar a moral autônoma, ou seja, uma “moral que se baseia 

sobre a igualdade, o respeito mútuo, o reconhecimento da dignidade do ser humano, 

a justiça baseada na equidade” (LA TAILLE, 2002, p. 29). Para Piaget, são as 

relações de cooperação entre iguais (ou seja, relações horizontais, sem a 

verticalidade da obediência à autoridade) que promovem os “ideais igualitários de 

justiça” (op. cit., p. 30). Também nessa dimensão, a experiência com os jogos é 

mobilizadora de desenvolvimento, pois ‘todos são iguais perante as regras’, as 

chances de vitória são teoricamente as mesmas para todos os jogadores, irá vencer 

aquele que fizer as melhores jogadas, tiver mais sorte, dominar melhor o jogo e as 

estratégias. Responsabilidade pelo ‘jogar bem’, por jogar da melhor maneira 

possível.  

A Responsabilidade, no contexto da moral autônoma, concerne ao jogo justo, 

ao respeito pela integridade de todos os participantes, à aceitação dos resultados 

 
59 Agradeço ao Prof. Dr. Lino de Macedo pelos conceitos de ‘jogar certo’ (jogar de acordo com as 
regras) e ‘jogar bem’ (jogar com estratégia), trabalhados com a equipe pedagógica da Mind Lab.  
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obtidos sem que sejam extrapolados os limites da ludicidade que compõe o cenário 

da competição saudável. Todos têm igual direito a obter um bom resultado, sem que 

isso lhes faça melhor do que os outros. Todos poderão sair derrotados, sem que isso 

lhes faça pior do que os outros. Haveria menos guerras, menos confrontos, menos 

violência se todos assumissem a responsabilidade ética por suas atitudes, seja na 

vitória seja na derrota, desde bem pequenos até a vida adulta. Principalmente 

aqueles que estão em posições de comando, os dirigentes responsáveis pelos 

destinos das nações. 

Na utilização de jogos como recursos didáticos em sala de aula, é 

responsabilidade do professor adequar suas escolhas ao nível de maturidade de sua 

turma, aos objetivos pretendidos, ao tempo disponível, às condições concretas de 

aplicação. É responsabilidade do professor a intencionalidade na escolha dos grupos 

para jogar e otimizar o potencial do jogo por meio de intervenções pedagógicas 

durante todo o processo (desde a compreensão das regras até o domínio das 

estratégias). É responsabilidade do professor mediar conflitos, promover reflexões e 

registros, explorar as experiências vividas e ampliar as aprendizagens construídas a 

partir delas. É responsabilidade do professor comandar a construção do clima 

institucional de sua sala, imprimindo valores como respeito mútuo, atenção e 

comprometimento.   

Uma boa estratégia para desenvolver a competência 
‘Responsabilidade’ é a construção conjunta das regras de 
convivência, seja na família, na escola, no trabalho ou em outros 
meios sociais. Quando nos sentimos ‘coautores’ das diretrizes que 
norteiam o funcionamento do grupo, há uma maior tendência a nos 
responsabilizarmos pela convivência social dentro dessas normas 
que ajudamos a estabelecer. Portanto, saber refletir sobre regras, 
limites e valores, conseguir negociar de maneira ética os deveres e 
direitos de cada um é fundamental da construção da 
responsabilidade (ABED, 2021a, aula 4, p. 4). 

 

Em relação às funções executivas, acredito que as atividades que mobilizam 

o desenvolvimento da Responsabilidade estimulam em especial: ‘Controle e 

monitoramento’, ‘Gerenciamento do tempo’, ‘Memória de trabalho’, ‘Motivação’, 

“Persistência nas metas’.  
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3.5.4.2 Autogestão: Determinação 
 

A Determinação é a capacidade de estabelecer objetivos, ter ambição 
e motivação para trabalhar duro e dedicar-se plenamente em 
alcançá-los para além do esperado. Desenvolver a determinação nos 
possibilita estabelecer padrões elevados e trabalhar arduamente 
para cumpri-los, pois estamos motivados para realizar um bom 
trabalho e fazer para além do esperado. Quando temos determinação 
trabalhamos intensamente para fazer progressos. Isso significa nos 
motivar e colocar todo o tempo e esforço que pudermos (TEIXEIRA 
& MARTINEZ, 2021, p. 20). 

 

Tenho ouvido algumas críticas ao trabalho com as competências 

socioemocionais no espaço escolar, no sentido de estar a serviço de uma 

intencionalidade política neoliberal e da meritocracia. Lendo a definição em epígrafe, 

alguns elementos me trazem essas mesmas preocupações: “motivação para 

trabalhar duro e dedicar-se plenamente em alcançá-los para além do esperado”; 

“estabelecer padrões elevados e trabalhar arduamente para cumpri-los, pois estamos 

motivados para realizar um bom trabalho e fazer para além do esperado”; 

“trabalhamos intensamente para fazer progressos”; “colocar todo o tempo e esforço 

que pudermos”.  

Cabe destacar, em um trecho tão pequeno, a repetição por duas vezes da 

expressão “fazer para além do esperado” e o louvor a uma grande magnitude de 

trabalho, salientada por três vezes nas expressões “trabalhar duro”, “trabalhar 

arduamente”, “trabalharmos intensamente”. Os ideais de trabalho intenso e de super 

eficiência dominam a definição apresentada, o que me faz concordar com a crítica 

colocada pela historiadora Márcia Elisa Teté Ramos60: “embora haja o discurso do 

fomento ao ‘protagonismo juvenil’, este protagonismo é restrito ao que se entende 

por competência para o mundo do trabalho regulado por políticas neoliberais” 

(RAMOS, 2020, p. 1). 

Em seu artigo, a autora apresenta uma série de reportagens veiculadas pela 

Revista Nova Escola sobre o tema das competências socioemocionais na educação, 

e em especial no Ensino Médio. Embora não explicite a nomeação dos modelos 

 
60 Doutora em História pela UFPR - Universidade Estadual de Maringá. 
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CASEL e Big Five (mais especificamente, o Modelo IAS), a descrição dos conteúdos 

nos permite reconhecê-los como base para o entendimento das competências 

socioemocionais nas reportagens selecionadas, a partir das quais Ramos (2020, p. 

8) pondera que há:  

[...] uma semelhança com as qualidades requeridas pelo novo mundo 
do trabalho com novas formas de trabalho. Ou seja, competências 
socioemocionais se relacionam diretamente com as habilidades 
voltadas para a empregabilidade em um mundo em crise, 
competitivo, perpassado pelo desemprego e subempregos [...]  

Tenho uma visão bastante divergente da que está proposta por Teixeira & 

Martinez (2021, p. 20) acerca do que seja a competência socioemocional 

Determinação e seu papel para a Autogestão. Penso a Determinação como uma 

mola propulsora, a automotivação para estabelecer metas e persegui-las, a energia 

necessária para direcionar a construção da vida. Não a serviço do mercado de 

trabalho, mas sim do preenchimento de si mesmo, da atribuição de sentidos para a 

vida da própria pessoa e do seu entorno – o que inclui também o mundo laboral, mas 

não como objeto maior do investimento de energia. O psiquiatra austríaco-americano 

Wilhem Reich (1897-1957) já afirmava, em 1940, que “Conhecimento, trabalho e 

amor natural são as fontes da nossa vida. Deveriam também governá-la” (REICH, 

1978, p.21).  

Uma pessoa determinada precisa, antes de mais nada, voltar o seu olhar 

para si mesma a fim de estabelecer seus objetivos, que não se restringem apenas 

ao campo educacional e profissional. Sem reconhecer potencialidades e fragilidades, 

sem identificar as prioridades, motivações, necessidades, sonhos e desejos, sem 

analisar as circunstâncias e condições concretas da realidade natural e social em 

que se está inserido, não é possível idealizar seus ‘projetos de vida’, estabelecer 

planos que viabilizem alcançá-los e ter determinação para seguir em frente. 

A determinação nos leva a perseguir o que desejamos, a ir atrás do 
que é necessário para atingir nossos objetivos, a tentar realizar 
nossos desejos. [...] Quando identificamos nossos desejos e 
necessidades, quando assumimos nossos potenciais e aceitamos 
nossas limitações, sejam internas ou externas, podemos decidir com 
maior autonomia e consciência em que iremos investir nossas 
energias. E o quanto de esforço que estamos dispostos a investir, 
que varia de acordo como o grau de facilidade ou de dificuldade que 
está implicado na empreitada escolhida (ABED, 2021a, aula 4, pp. 4-
5). 
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Acredito que as competências socioemocionais Determinação e Persistência 

caminham de mãos dadas na tarefa de elaborar e de executar os nossos ‘projetos de 

vida’, tanto as grandes metas como os pequenos objetivos que recheiam o cotidiano.  

Para diferenciar e integrar os dois termos, podemos dizer que determinação se 

relaciona a ter ‘iniciativa’ e persistência, a ter ‘acabativa’. Ambas são noções 

complexas, que merecem reflexões e cuidados.  

Como salienta Kincheloe (1997), a tarefa docente sempre está revestida de 

compromisso político-ideológico, tenha o professor consciência disso ou não. Então, 

é essencial que o professor identifique que valores que estão na base dos 

conhecimentos que ensina, para poder se posicionar criticamente em relação a eles, 

fazendo escolhas e exercendo uma docência responsável e comprometida 

(lembrando que a Macrocompetência que estamos discutindo é nomeada, em sua 

origem, como Conscienciosidade). Em relação à Determinação, ressalto que é 

preciso cuidado para não engrossar uma visão meritocrática que ignora as 

desigualdades sociais nem supervalorizar uma forma de inserção no mundo laboral 

calcada na exploração do trabalho. Em relação à Persistência, discutiremos mais 

adiante. 

A própria noção de ‘projeto de vida’ merece reflexões, é preciso ampliá-la 

para além da escolha profissional. Até porque, quando optamos por uma carreira 

estamos também escolhendo os círculos sociais que iremos frequentar, os tipos de 

pessoas com as quais iremos conviver, a modalidade de vida que teremos pela 

frente. E os projetos que delineamos para as nossas vidas incluem também os 

relacionamentos afetivos e sociais, o cuidado com o corpo e com a mente, a 

religiosidade, o direcionamento que daremos aos recursos que obtivermos, a 

contribuição efetiva para a construção da sociedade a que pertencemos e tantos 

outros possíveis aspectos. 

O papel da escola no apoio aos estudantes no que concerne à elaboração 

de seus projetos de vida está preconizado na BNCC. Na versão publicada em 

dezembro de 2017, restrita ainda à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, a 

expressão ‘projeto de vida’ aparece em quatro contextos: duas na parte introdutória 

do documento (uma na Competência Geral número 6 e a outra no subitem ‘O 

compromisso com a educação integral’); nos objetivos para a etapa dos Anos Finais 
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do Ensino Fundamental; na apresentação da área de Geografia, referindo-se ao 9º 

ano61. 

Na introdução da BNCC, a noção de ‘projeto de vida’ aparece vinculada ao 

conceito de educação integral, concebida como um compromisso com a formação 

dos alunos em seus múltiplos aspectos, o atendimento às suas necessidades, 

possibilidades e interesses, a integração e atribuição de sentidos aos objetos do 

conhecimento, à sua aplicabilidade na ‘vida real’, ao protagonismo do estudante na 

sua aprendizagem e na construção de sua própria trajetória. Nesse sentido, é 

possível apreender a ideia de que o ‘projeto de vida’ (e por implicação, as ideias de 

Determinação e Persistência) está relacionado com a centralidade do aluno no 

processo ensino-aprendizagem.  

Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de 
educação integral com o qual a BNCC está comprometida se refere 
à construção intencional de processos educativos que promovam 
aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades 
e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da 
sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes 
infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial 
de criar novas formas de existir. Assim, a BNCC propõe a superação 
da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o 
estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para 
dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em 
sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida (BNCC, 
2017, pp 14-15, grifos meus). 

 

Nesse trecho da introdução da BNCC, o projeto de vida não está amarrado 

à escolha profissional e ao mundo do trabalho, e sim a uma visão de crianças e de 

adolescentes como sujeitos ativos em suas aprendizagens, corresponsáveis pela 

construção de si mesmos, noções condizentes com as que estamos defendendo no 

presente ensaio. Na Competência Geral número 6, a relação entre projeto de vida e 

o mundo do trabalho é explicitada, mas integrada à valorização da diversidade, à 

tomada de decisões, ao exercício da cidadania, da liberdade responsável e crítica. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 

 
61 Em maio de 2018, foi publicada a BNCC para o Ensino Médio. Embora não seja o recorte do 
presente ensaio, é interessante notar que o termo ‘projeto de vida’ aparece em quatro conteúdos: duas 
na parte introdutória, que é igual à versão de dezembro de 2017, na apresentação da área do 
conhecimento Educação Física e nas Competências Específicas de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para o Ensino Médio (Competência 6).  
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apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 
entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de 
vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 
responsabilidade (BNCC, 2017, p. 9, grifos meus). 

 

Ou seja, mesmo quando se refere à função da escola na preparação das 

novas gerações para o mundo do trabalho62, não se defende uma vinculação com os 

ideais de ‘trabalho duro e para além do esperado’ que estamos criticando no 

posicionamento defendido no texto de apresentação do Modelo IAS (TEIXEIRA & 

MARTINEZ, 2021), e sim ao exercício da cidadania e tomada de decisões 

conscientes e responsáveis.  

A expressão ‘projeto de vida’ aparece mais adiante na descrição dos 

objetivos gerais para os anos finais do Ensino Fundamental (de 6º a 9º anos): 

Nessa direção, no Ensino Fundamental – Anos Finais, a escola pode 
contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes, 
ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses 
jovens em relação ao seu futuro, como também com a continuidade 
dos estudos no Ensino Médio. Esse processo de reflexão sobre o 
que cada jovem quer ser no futuro, e de planejamento de ações para 
construir esse futuro, pode representar mais uma possibilidade de 
desenvolvimento pessoal e social (BNCC, 2017, p. 60, grifos 
meus). 

 

Mais uma vez, a noção de projeto de vida está vinculada não ao mundo do 

trabalho, mas sim ao desenvolvimento pessoal e social, explicitando o lugar da escola 

para fomentar, nos estudantes, reflexões que levem ao reconhecimento dos seus 

anseios para o futuro e ao planejamento de possíveis ações para concretizá-los. 

A quarta e última aparição da expressão ‘projeto de vida’ se dá na 

apresentação da área do conhecimento Geografia no Ensino Fundamental – Anos 

Finais, mais especificamente para o 9º ano, série que marca o final dessa etapa da 

Educação Básica. 

Espera-se, assim, que o estudo da Geografia no Ensino Fundamental 
– Anos Finais possa contribuir para o delineamento do projeto de 

 
62 Note que o termo usado, ‘mundo do trabalho’, colabora para pensar a escolha profissional para além 
do sentido econômico que a expressão ‘mercado de trabalho’ sugere. 
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vida dos jovens alunos, de modo que eles compreendam a produção 
social do espaço e a transformação do espaço em território usado 
(BNCC, 2017, p. 381, grifos meus). 

 

Essa última menção ao ‘projeto de vida’ amplia os sentidos anteriores ao 

destacar o papel do aluno para além de sua vida pessoal, salientando o fato de que 

a realidade é uma produção social e todos nós fazemos parte dessa construção. 

Por todo o exposto, acredito que o desenvolvimento da competência 

Determinação, dentro dos conceitos que estou defendendo neste ensaio, está mais 

harmônico com o que está preconizado na BNCC (2017) do que a proposta 

originalmente colocada no Modelo IAS (2021). 

Determinação tem a ver com automotivação e com escolhas: ‘em que’ e 

‘como’ investir a energia vital. Nesse sentido, parece-me que o estímulo à 

Determinação na prática de jogos no ambiente escolar poderá ocorrer pelo menos 

por três vias: a) nos momentos em que os alunos puderem escolher os jogos a que 

irão se dedicar, cabendo, inclusive, o incentivo para se envolverem com jogos em 

que precisem melhorar seu domínio de jogo; b) em torneios, mobilizando o desejo de 

treinar para participar das competições; c) no fomento ao hábito de jogar em outros 

momentos e outros contextos do dia a dia.  

Quanto ao desenvolvimento das funções executivas, podemos estabelecer 

relações diretas entre a competência Determinação e as FE ‘Identificação de 

objetivos’, ‘Iniciar tarefas’, ‘Motivação’ e ‘Priorização’. 

 

3.5.4.3 Autogestão: Foco  
 

O Foco é a capacidade de selecionar uma tarefa ou atividade e 
direcionar toda nossa atenção a ela, evitando distrações. Permanecer 
focado é especialmente difícil quando a tarefa em que estamos 
trabalhando não é muito interessante para nós, repetitiva ou mesmo 
desafiadora. É uma competência importante porque nos ajuda a 
prestar atenção e a nos concentrar na tarefa que precisamos realizar. 
Sem foco, podemos perder a noção do que estamos fazendo, 
esquecer o que as pessoas nos dizem e não cumprir com a tarefa a 
ser realizada (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 20). 
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Vivemos imersos em um universo repleto de inúmeros estímulos de diversas 

ordens, tanto externos (visuais, sonoros, táteis, olfativos, gustativos) como internos 

(propriocepção, sentimentos, pensamentos). Nosso sistema nervoso é bombardeado 

por um zilhão de estímulos o tempo todo, a vida seria impossível de ser vivida se 

todos eles fossem processados pela consciência. A seleção dos estímulos é, 

portanto, um processo natural que o sistema nervoso realiza, mesmo quando não 

nos damos conta disso. Quando pensamos no desenvolvimento da competência 

Foco, estamos nos referindo à administração, ou seja, ao controle voluntário do 

processo atencional, o que está diretamente relacionado com a Função Executiva 

‘Atenção seletiva’.  

Na atualidade, vivemos em um mundo extremamente veloz, repleto 
de muitos estímulos simultâneos. Não só externos, mas também 
dentro de nós. Há inúmeros elementos que precisamos gerenciar, 
muitas decisões a tomar. É preciso escolher em que iremos 
direcionar nossas energias, o que fazer agora e o que deixar para 
depois. Na ânsia de fazer tudo, corremos o risco de não fazer nada! 
(ABED, 2021a, aula 4, p. 5). 

 

Ao escolher no que prestar atenção, escolhe-se simultaneamente os 

elementos que ficarão FORA da percepção consciente. Ou seja, o Foco envolve dois 

movimentos que são complementares entre si: direcionar a atenção para o que é 

relevante em relação à tarefa + eliminar os distratores, ou seja, afastar os elementos 

que não são importantes para o momento. 

A atenção pode ser definida como a capacidade do indivíduo 
responder predominantemente aos estímulos que lhe são 
significativos em detrimento de outros. Nesse processo, o sistema 
nervoso é capaz de manter um contato seletivo om as informações 
que chegam através dos órgãos sensoriais [...] (LIMA, 2005, p. 114). 
 

 Focar pode ser pensado como um exercício de filtragem, e as ‘malhas’ do 

filtro dependem de diversos elementos relacionados às demandas da tarefa e à forma 

como cada pessoa interage com essas demandas.63 

Não necessariamente “permanecer focado é especialmente difícil quando a 

tarefa em que estamos trabalhando não é muito interessante para nós, repetitiva ou 

 
63 Uma noção utilizada no Programa MenteInovadora, mais especificamente no Método do Filtro, 
proposto pela equipe de autores da Mind Lab em Israel. 
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mesmo desafiadora” (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 20), isso depende de vários 

fatores. Para algumas pessoas, a realização de uma tarefa repetitiva ou detalhista é 

facilitadora, para outras não64; para algumas pessoas algo desafiador prende a 

atenção, para outras não. Há pessoas que conseguem um nível de atenção bastante 

alto, mesmo quando a tarefa não é muito interessante para ela. Há quem se distraia 

com o som da televisão, há quem se distraia com o silêncio. Como é importante 

conhecer e respeitar os diferentes modos de ser, ao invés de impor um sistema que 

é eficiente para uns, mas não para outros. 

Além de variar de pessoa para pessoa, a capacidade de direcionamento da 

atenção e o limiar de tempo em que se consegue sustentá-la variam com a idade, 

com o grau de exigência da tarefa, com a experiência prévia, com o horário do dia, 

com os distratores externos (presentes no ambiente) e também os distratores 

internos (por exemplo, estar preocupado com algo).  

Há uma complexidade de elementos envolvidos. Não basta ‘querer prestar 

atenção’ para que o foco aconteça. Nesse sentido, para promover o desenvolvimento 

dessa competência, cabe considerar pelo menos os seguintes aspectos: a) o foco 

depende de uma boa apropriação da tarefa a ser realizada, para ter clareza do que 

é relevante e do que é irrelevante em relação a ela; b) para conseguir focar, é preciso 

reconhecer os elementos (externos e internos) e as atitudes que provocam os 

desvios de foco (os distratores), para poder administrá-los; c) como invariavelmente 

há um limite para a manutenção da capacidade atencional (orgânica, inclusive), a 

gestão do Foco passa também por organizar momentos de distração e de descanso 

para o cérebro; d) às vezes, pode ser essencial mudar, por algum tempo, o 

direcionamento da atenção, para conseguir  voltar ao foco original de uma forma mais 

eficiente (algo do tipo ‘uma pausa para o café’).  

Estar focado não significa fechar os olhos para todo o resto, mas 
reconhecer as prioridades. Também não significa que não podemos 
alterar o foco. Pode parecer paradoxal, mas uma forma eficiente de 
manter o foco é reconhecer o limiar da nossa capacidade de atenção, 
respeitar esse limite e “dar um tempo”, focando em outra coisa (ou 
em nada!) (ABED, 2021a, aula 4, p. 5). 

 

 
64 Ver a respeito os estilos cognitivo-afetivos propostos por Fagali (2000): quem tem a percepção como 
função superior adora e se dá muito bem com esse tipo de tarefa. 
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Jogar é uma atividade bastante privilegiada para estimular o 

desenvolvimento do Foco pelo menos pelos seguintes motivos: a) o objetivo do jogo 

(isto é, o que é preciso alcançar para vencer) e suas regras norteiam as prioridades 

para o processo atencional; b) a própria ação de jogar funciona como um 

enquadramento das atividades mentais, deixando dentro do campo atencional os 

processos relevantes e fora, os irrelevantes; c) os seus componentes (tabuleiro, 

peças, cartas) são estímulos a serem administrados, e quanto mais abrangente for a 

percepção sobre eles, melhor será o desempenho no jogo; d) para jogar bem, a 

atenção deve ser direcionada tanto para as próprias jogadas como para as jogadas 

dos oponentes; e) para ‘jogar bem’, a concentração (ou seja, a manutenção do foco) 

deve ser mantida. 

Como veremos no próximo capítulo, há jogos em que a exigência atencional 

é particularmente intensa, mobilizando várias funções executivas, como por exemplo 

a ‘Atenção seletiva’ e a ‘Atenção sustentada’, o ‘Levantamento de informações’, a 

‘Memória de trabalho’, a ‘Persistência nas metas’ e a ‘Priorização’. 

  

3.5.4.4 Autogestão: Organização  
 

A Organização é a capacidade de gerenciar o tempo e as atividades, 
bem como planejar esses elementos para o futuro. É ter atenção 
meticulosa a detalhes importantes ao planejar e executar planos para 
alcançar objetivos de curto e longo prazo. Organizar nossa vida e 
planos e mantê-los assim requer o uso cuidadoso de tempo, atenção 
e estrutura. Sem isso nossas vidas rapidamente podem se tornar 
confusas e caóticas. Nos perdemos trabalhando nas atividades ou 
levamos muito tempo procurando algo que precisamos. Ser 
organizado torna mais fácil fazer planos e trabalhar com eficiência em 
diferentes atividades (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 20). 

 

A definição em epígrafe prioriza a organização do tempo, o que com certeza 

é importante, mas me parece parcial. Apenas a frase “levamos muito tempo 

procurando algo que precisamos” traz alguma menção à organização do espaço, 

mesmo assim relacionando-a ao uso inadequado do tempo.  

Acredito que a competência Organização é mais abrangente, deve abarcar, 

além da questão temporal, os aspectos espaciais (organizar os objetos no espaço) e 

os aspectos internos (organizar os próprios pensamentos, sentimentos, prioridades, 
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desejos etc.).  

A competência Organização refere-se a uma série de habilidades que 
ampliam a possibilidade de realização eficiente de tarefas. Envolve 
estabelecer prioridades, compreender e planejar etapas de ações 
considerando os tempos e os recursos necessários, o cuidado e a 
organização de objetos e de espaços (selecionar, classificar, agrupar) 
de modo a localizar facilmente aquilo de que se precisa. [...] A 
competência “Organização” relaciona-se, portanto, ao cuidar de si 
mesmo e de seus pertences, planejando e otimizando o tempo e o 
espaço na gestão das próprias atividades (ABED, 2021a, aula 4, p. 
6). 

 

Para fins didáticos, tenho usado a nomenclatura ‘Organização’ para me 

referir à gestão dos elementos espaciais e ‘Planejamento’, para a administração dos 

aspectos temporais.  

Planejamento e Organização são duas grandes funções executivas do 

cérebro, o que significa, como vimos, que são comportamentos que mobilizam várias 

áreas do Sistema Nervoso sob o comando do córtex pré-frontal, última região do 

cérebro a completar sua maturação biológica, no início da idade adulta. Isso 

absolutamente não significa que a estimulação dessa competência só possa ocorrer 

a partir de uma certa idade, pois a arquitetura cerebral vai se formando por meio das 

experiências vividas desde a mais tenra idade. Penso que uma implicação importante 

dessas descobertas das neurociências diz respeito ao planejamento pedagógico 

visando o desenvolvimento da capacidade de autogestão do espaço e do tempo, que 

deve adequar as expectativas de aprendizagem à faixa etária dos estudantes. No 

que se refere à escolha e utilização de jogos para esse fim, cabe então dimensionar 

o grau de exigência de planejamento e de organização que a estrutura do jogo 

demanda, adequando-o às prováveis capacidades executivas dos alunos. 

Outro aspecto importante é colaborar com os estudantes para a construção 

de um estilo pessoal de organização e de planejamento. Penso que há alguns 

princípios mais gerais e aplicáveis a todas as pessoas (por exemplo, ‘não deixe para 

guardar depois o que você pode guardar agora” ou “reveja o seu planejamento do 

dia logo pela manhã’), mas o modelo de organização e as estratégias de 

planejamento podem variar de pessoa a pessoa. 
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Mais uma vez, é fundamental identificar, desenvolver, construir um 
estilo pessoal, deixar a ‘sua marca’ na maneira como você se 
organiza. Alguns princípios podem até ser universais (servirem para 
todo mundo), mas deixar a ‘sua digital’, organizar-se ‘do seu jeito’ 
ajuda na apropriação e manutenção dessa organização, tanto 
externa quanto interna (Aliás, cabe pensar que uma reflete a outra...) 
(ABED, 2021a, aula 4, p. 6). 

 

Acredito que ensinar a competência Organização não significa, então, impor 

uma forma de arrumar (e manter arrumados) o caderno e a mochila, ou ainda 

apresentar o ‘jeito certo’ de organizar o calendário de atividades das próximas 

semanas, já que não há, necessariamente, um jeito certo e um jeito errado das 

pessoas se organizarem no tempo e no espaço. O ensino dessa competência 

socioemocional implica muito mais em demonstrar a importância da organização e 

do planejamento no dia a dia, em apoiar os alunos em suas construções e 

reconstruções, nas idas e vindas absolutamente normais para aprimorar a 

autogestão em qualquer idade. 

Podemos - e devemos - oferecer modelos, é claro, mas também podemos - 

e devemos - estimular o estudante a construir o seu jeito próprio de se organizar na 

vida. Quanto menor a criança, mais ela vai precisar que a organização seja 

comandada de fora, afinal ela ainda não tem mielina na parte do cérebro que mais 

tarde lhe dará autonomia para gerir a si mesma. Oferecer uma gama de recursos e 

modelos variados irá ajudá-la a enriquecer seu arsenal de ferramentas, mas somente 

com seu amadurecimento neuronal será possível exigir uma maior autonomia no 

exercício da gestão do tempo e do espaço.  

E mesmo na adolescência ou na idade adulta, algumas pessoas terão mais 

facilidade com Organização e outras, mais dificuldade, afinal a riqueza da raça 

humana é justamente a sua diversidade. Retomando a abordagem junguiana65, 

aquele que tiver como função superior a ‘Intuição’ (e por conseguinte, como inferior, 

a ‘Percepção’) terá maior dificuldade em se organizar e precisará investir um esforço 

maior para construir recursos que possibilitem dar conta dessa tarefa, pois embora 

seja essencial para administrar a vida, ela esbarra justamente na sua fragilidade.  

Concordo com Teixeira & Martinez (2021) quando afirmam que “sem isso nossas 

 
65 Apresentada e discutida rapidamente na Macrocompetência ‘Engajamento com os Outros’. 
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vidas rapidamente podem se tornar confusas e caóticas”, o que pode ser no mínimo 

bastante desagradável e, muitas vezes, fonte de grande ansiedade. E em graus 

extremos, até prejudicar a funcionalidade na vida. 

Mais um aspecto que merece ser ponderado: parece-me essencial tomar 

cuidado com os extremos, pois “uma organização muito rígida não ajuda a lidar com 

as mudanças, as novidades, os imprevistos; uma organização muito “desorganizada” 

não colabora com a eficiência e a economia de tempo e de energia psíquica diante 

da necessidade de encontrar algo” (ABED, 2021a, aula 4, p. 6). Como nas demais 

competências, a busca pelo equilíbrio parece-me essencial. 

Organização e planejamento são partes constitutivas dos jogos de regras, 

afinal, jogar é planejar e replanejar ações em busca da vitória. Em muitos jogos, o 

domínio das dimensões espaciais (por exemplo, o posicionamento das peças no 

tabuleiro) e temporais (por exemplo, quantas rodadas faltam para o término da 

partida) pode ser o fator determinante para definir a vitória ou a derrota. Dependendo 

da estrutura do jogo, será mais intensamente estimulada a organização espacial e/ou 

a temporal, como veremos no próximo capítulo. 

 Acredito que muitas funções executivas se entrelaçam com a Organização 

e o Planejamento, como o ‘Gerenciamento do tempo’, o ‘Levantamento de 

informações’, a ‘Persistência nas metas’, a ‘Programação motora’, a ‘Tomada de 

decisões’. 

 

3.5.4.5 Autogestão: Persistência   
 

A Persistência é a capacidade de manter, ao longo do tempo, a 
continuidade e a constância dos esforços necessários para superar 
obstáculos e concluir tarefas que assumimos/começamos, ao invés 
de procrastinar ou desistir. Está relacionada aos conceitos de 
perseverança e esforço. Sem persistência, podemos postergar ou 
procrastinar o término das nossas atividades quando se tornam mais 
complicadas ou simplesmente desistir quando as coisas ficam 
difíceis. No entanto, persistir e concluir nossas atividades, faz com 
que nos sintamos bem e orgulhosos do nosso sucesso, nos 
motivando a superar desafios (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 20). 

 

Dando continuidade às reflexões iniciadas nos itens anteriores, o 

protagonismo em construir os caminhos da própria vida passa por ter ‘iniciativa’ 
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(Determinação) e também ‘acabativa’ (Persistência). No campo da Determinação, 

destacamos o cuidado necessário para não endeusar uma concepção neoliberal de 

exploração do trabalho e não restringir a elaboração do ‘projeto de vida’ apenas às 

questões relacionadas à futura carreira. Em relação à Persistência, o principal 

cuidado a se tomar é com o que chamo de ‘pensamento mágico’, algo que 

encontramos muito na internet quando procuramos frases com essa palavra: “O que 

separa os bem-sucedidos dos outros é a persistência”, “A persistência é o caminho 

do êxito”, ou ainda “A persistência realiza o impossível”. 

Concordo plenamente de que é fundamental na vida desenvolver a 

“capacidade de manter, ao longo do tempo, a continuidade e a constância dos 

esforços necessários para superar obstáculos e concluir tarefas [...] ao invés de 

procrastinar ou desistir”, como bem pontuaram as autoras na definição em epígrafe, 

mas se ficarmos apenas com esse lado da questão, corre-se o risco de colocar 

APENAS NO ESFORÇO da pessoa toda a carga relacionada ao sucesso ou 

insucesso, o que absolutamente não é verdade. E me parece bastante temerário, 

pois pode provocar uma visão deturpada (ou minimamente parcial) da complexidade 

da situação enfrentada e gerar culpas desnecessárias e infundadas. Nesse sentido, 

parece-me sempre importante balancear o esforço pessoal com as condições 

concretas para a realização das tarefas. 

É fundamental refletirmos sobre os limites da persistência, tomando 
cuidado com o pensamento mágico de que “tudo é possível”. Isso não 
é verdade, por vezes há obstáculos que são intransponíveis, que não 
dependem da nossa vontade, esforço ou perseverança. É essencial 
reconhecer e aceitar os nossos limites e os limites da realidade que 
se impõem, desenvolver a tolerância à frustração, lidar de maneira 
resiliente diante de uma impossibilidade ou de um fracasso (ABED, 
2021a, aula 4, p. 6). 

 

Portanto, a persistência e o esforço devem ser desenvolvidos juntamente 

com a percepção dos limites, internos e externos, que precisam ser reconhecidos, 

respeitados, administrados. Parece-me essencial que seja uma tomada de decisão, 

consciente, pensada, refletida: vale a pena continuar perseguindo uma meta 

específica ou o melhor é adiar ou até mesmo desistir dela, para poder se abrir a 

outras possibilidades? 



203 

 
 

 

Gostaria de apresentar três reflexões importantes referentes ao trecho “Sem 

persistência, podemos postergar ou procrastinar o término das nossas atividades 

quando se tornam mais complicadas ou simplesmente desistir quando as coisas 

ficam difíceis” (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 20, grifos meus). Primeiro, há 

situações em que postergar o término de uma atividade é condição sine qua non para 

dar conta dela – como alpinistas, às vezes é preciso realizar um recuo estratégico 

para se fortalecer e conseguir avançar. Segundo, é essencial diferenciar a 

procrastinação de uma pausa, um descanso necessário ao corpo e à mente, “nosso 

corpo tem seus limites, é preciso aprender a respeitá-los para tirar o melhor proveito 

possível dos nossos potenciais” (ABED, 2021a, aula 4, p. 6). Além disso, somos 

humanos, não super-heróis, portanto às vezes procrastinamos mesmo, então a 

questão que se coloca é desenvolver uma atitude resiliente em relação a essa 

vivência, tentando tirar dela as aprendizagens possíveis, ao invés de condená-la. 

Terceiro, eu trocaria a ideia de ‘não desistir’ diante das dificuldades por ‘não desistir 

facilmente’. Desistir não é nada simples, é uma decisão que envolve muitas emoções. 

E a opção ‘desistir’ é uma das muitas possíveis, e por vezes pode ser a melhor delas, 

por que não? 

Em relação à prática de jogos, mais uma vez saliento que a perseverança, o 

esforço, o enfrentamento dos desafios e dificuldades e até mesmo a possibilidade de 

desistir (entregar o jogo) ocorrem dentro de um ‘contexto de folga’ (MACEDO, 1995), 

portanto amenizados pela ludicidade da situação, o que é absolutamente potente 

para mobilizar – e, portanto, desenvolver – os aspectos comentados neste ensaio. 

Quanto às funções executivas, acredito que podemos destacar as relações 

da Perseverança com o ‘Controle e monitoramento’, ‘Flexibilidade’, ‘Persistência nas 

metas’ e ‘Tomada de Decisões’. 

 

3.5.4.6 Autogestão: Controle da Impulsividade  

O Controle da Impulsividade é a competência socioemocional que estou 

propondo incluir no Modelo IAS.  

Acredito que o autocontrole é o que inicia a autogestão, pois só é possível 

exercer a administração de si mesmo a partir do momento em que a pessoa não se 
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entrega aos comportamentos reativos diante dos acontecimentos, tanto externos 

como internos. 

É importante retomarmos a ideia de que ‘controle’ não é sinônimo de 

‘contenção ou refreamento’ (dos impulsos, dos gestos, das emoções, das ações, dos 

comportamentos, das expressões verbais e não verbais), como muitas vezes sugere 

o uso do termo. Controlar, a meu ver, é exercer a liberdade, tomar a decisão entre a 

contenção e a expansão, entre o agir e o não agir.  

Em relação aos impulsos, há de se ponderar que em algumas situações é 

fundamental conter o gesto, mas em outras, uma resposta rápida e impulsiva é a 

mais adaptativa. Por exemplo, responder a um e-mail agressivo de forma impulsiva 

pode não ser uma boa ideia, melhor segurar o impulso, esperar baixar a emoção e 

refletir sobre prós e contras de diferentes possibilidades de posicionamentos diante 

da agressão verbal sofrida. Mas se uma pessoa está dirigindo em uma estrada e um 

veículo repentinamente vem em sua direção ou uma criança corre na frente do carro 

para apanhar uma bola, o que estou chamando de controle da impulsividade significa 

atuar no menor tempo de resposta possível. 

Na lista de funções executivas, o controle aparece de três formas, justamente 

no intuito de colaborar na discriminação de três diferentes dimensões que me 

parecem essenciais à Autogestão: 

• Controle inibitório: controlar o gesto – antes da ação. 

• Controle e monitoramento: acompanhar a execução – durante a ação. 

• Controle emocional: lidar com as emoções e sentimentos (Resiliência 

Emocional) – antes, durante e após a ação. 

Duas das classificações que estou propondo para os jogos de regras 

estruturam situações em que a capacidade atencional e o controle da impulsividade 

são bastante requisitadas, nos seus dois sentidos (refrear e expandir): os Jogos de 

Controle e os Jogos de Rapidez de Reflexos. Essas categorias são apresentadas e 

discutidas no próximo capítulo. 
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3.5.5 Macrocompetência Abertura ao Novo (Openness) 

 
Abertura ao novo é uma macrocompetência composta por 
Curiosidade para aprender, Imaginação Criativa e Interesse Artístico. 
Indica a tendência a ser aberto a novas experiências estéticas, 
culturais e intelectuais e apresentar mentalidade investigativa e 
curiosa acerca do mundo. Diz respeito à capacidade de uma pessoa 
ser flexível, apreciar entender o funcionamento das coisas, pensar de 
formas diferentes sobre elas e brincar com as ideias de forma criativa. 
Na escola, essa macrocompetência se manifesta pelo interesse do 
estudante em apreciar e se envolver com conteúdos e linguagens 
diversificadas, como manifestações de arte e cultura, e pela 
expressão criativa daquilo que pensa (TEIXEIRA & MARTINEZ, 
2021, p. 24). 

 

Ao explorar o modelo Big Five, deixar por último a Abertura ao Novo é 

proposital: tem o objetivo de destacar a noção de circularidade, cada novo final 

implica novas aberturas. Venho trabalhando com os símbolos do infinito, da fita de 

Möbius e do Ouroborus, bem como com a letra da música ‘Como uma Onda’, de Lulu 

Santos, para provocar reflexões sobre a integração entre as múltiplas oposições que 

são constitutivas da roda da vida: o fim e o começo, o interno e o externo, o dia e a 

noite, a ação e o descanso, e tantas outras. 

Nascimento, crescimento e morte. O calor e o frio. O claro e o escuro. 
A alegria e a tristeza. O começo, o meio e o fim. Cada um desses 
aspectos que compõem a vida tem suas características próprias, 
suas riquezas, seus ensinamentos e suas limitações. Assim como 
nós (ABED, 2021a, aula 5, p. 3). 

 

No dicionário da APA (Associação Americana de Psicologia), segundo 

Santos & Primi (2014, p.14), o domínio ‘Openness’ do Big Five é descrito como 

“Tendência a ser aberto a novas experiências estéticas, culturais e intelectuais.”  

A definição proposta por Teixeira & Martinez (2021) permaneceu bastante 

fiel a essa noção e harmoniza muito com as diretrizes que constam na BNCC (2017). 

A curiosidade e o espírito investigativo, a flexibilidade de pensamento e a apreciação 

de diversificadas formas estéticas, culturais e intelectuais de expressão e 

comunicação estão presentes, de maneira bastante explícita, nas Competências 

Gerais da BNCC (p. 9), como mostram os destaques abaixo realizados: 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 



206 

 
 

 

elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 
diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas 
da produção artístico-cultural.  

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, 
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem 
ao entendimento mútuo. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 
entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

 

Abrir-se ao novo implica ter disponibilidade interna para entrar em contato 

com o desconhecido, para se engajar no processo de aprendizagem, para ampliar o 

eu interior com novos elementos externos que podem reverberar em novas 

construções internas, alicerçadas pelo processamento desses novos elementos e 

pelo seu encontro com aquilo que já fazia parte do ser.  

Ao longo deste capítulo, durante a discussão de todas as competências 

socioemocionais propostas no Modelo IAS (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021), venho 

ressaltando a importância de buscar o equilíbrio entre diferentes forças (muitas 

vezes, opostas), de refletir, de maneira crítica, sobre os múltiplos aspectos 

envolvidos, tomando cuidado com os extremos e com os posicionamentos parciais 

que, muitas vezes, traduzem posicionamentos ideológicos66 sobre os quais o 

professor deve ter consciência para poder exercer a docência de modo autônomo e 

responsável. Em relação à Abertura ao Novo, não é diferente.  

Quando pensamos na ‘abertura ao novo’, mais uma vez é 
fundamental não cair em extremos, procurando equilibrar os dois 
polos da balança: por um lado, manter uma certa disponibilidade 
interna para viver novas experiências e, por outro, analisar possíveis 
riscos que podem estar envolvidos em um ‘novo’. Ou seja, nem todo 
o desconhecido deve ser experimentado. É essencial reconhecer 

 
66 Todas as ações humanas refletem posicionamentos políticos, no sentido ideológico do termo, como 
nos alerta Kincheloe (1997). Mas muitos não percebem o que está por trás de suas posições e 
encaram como se fosse neutralidade o que, na verdade, está a serviço de alguma determinada visão 
de mundo. Na docência, é essencial buscar a consciência dos valores subjacentes à prática, mesmo 
que seja para confirmar as crenças, mas agora assumindo as suas implicações políticas. 
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quando esse ‘novo’ envolve riscos, principalmente se os riscos forem 
altos demais ou até mesmo irreversíveis. Por exemplo, experimentar 
uma droga ou dirigir em alta velocidade pode trazer a emoção do 
novo, mas será que vale a pena? (ABED, 2021a, aula 5, p. 4). 

 

Insisto nos cuidados que a escola deve ter ao trabalhar intencionalmente as 

habilidades socioemocionais. Parece-me muito temerário falar em ‘abertura ao novo’ 

sem colocar na balança a ‘análise de riscos’, são dois aspectos que precisam ser 

explorados de forma integrada e conjunta. Uma supervalorização da abertura a novas 

experiências sem a reflexão crítica sobre possíveis/prováveis riscos pode levar um 

estudante (em especial, na adolescência) a se envolver ingenuamente em perigos. 

Arriscar-se ou não deve ser uma tomada de decisão, e quanto maior a clareza sobre 

os múltiplos fatores envolvidos, melhor será o processo decisório e mais responsável 

a pessoa poderá ser pela decisão que tomou. 

Outro aspecto que me parece essencial diz respeito, mais uma vez, a 

identificar, aceitar e valorizar diferentes estilos pessoais na relação com o 

desconhecido. Há pessoas que são mais aventureiras, têm gosto pelo perigo, e há 

outras pessoas que preferem pisar em terrenos mais seguros. Há quem goste de 

esportes radicais, há quem goste de xadrez, há quem goste de ambos. Não há um 

jeito certo e um jeito errado, um polo melhor do que outro, todas as características 

de personalidade têm vantagens e desvantagens, tanto para a própria pessoa como 

para a sociedade.  

Além dos novos conhecimentos e experiências, que ampliam nossos 

recursos internos, há de se valorizar também o que já é conhecido. Equilibrar a 

tradição e a inovação, a repetição e o inaugural, o analógico e o digital, o que 

permanece e o que muda: os diferentes aspectos que fazem parte da vida têm 

sempre as suas riquezas e as suas limitações.  

O que já sabemos e dominamos nos convida a habitar nossa ‘zona 
de conforto’, composta de experiências que nos fortalecem, nos 
trazem a sensação de segurança e de descanso. Por outro lado, o 
desafio de encarar o desconhecido (o novo) traz consigo o potencial 
de conquistas que ampliam nossas habilidades, nossos 
conhecimentos, nossos saberes, tornando nossa ‘zona de conforto’ 
maior e mais variada. É um equilíbrio dinâmico e contínuo que vai nos 
construindo, que vai enriquecendo o nosso mundo interno (ABED, 
2021a, aula 5, p. 4). 
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O novo pode ser fascinante, mas também amedrontador; o já conhecido pode 

ser tranquilizador, mas também aprisionante. São muitas as emoções e sentimentos 

que podem ser acionados em relação ao novo: deslumbramento, entusiasmo, 

alegria, satisfação, excitação, mas também angústia, medo, insegurança, ansiedade. 

No final da década de 1970, quando comecei a estudar o questionamento às 

‘verdades absolutas’ proclamadas pelo paradigma da Modernidade, foi um misto de 

emoções que senti: 

Passei pela angústia de ver derrubado o ‘Castelo do Saber’, daquele 
saber indiscutível e maior que garante certezas e traz respostas 
inquestionáveis, respostas que tranquilizam e adormecem o Espírito. 
Daquele saber personificado pelos professores e pelos pais, os 
grandes heróis que tudo sabem, a autoridade que protege e responde 
às inquietações, fazendo-as desaparecer. Derrubar o ‘Castelo’ 
acorda o Espírito, traz de volta as inquietações, as indagações, as 
inseguranças. Uma vez que se trilha esta estrada, estas emoções 
estão sempre presentes. São elas que mobilizam, que fazem seguir 
em frente, que promovem desenvolvimento.  
Porém, ultrapassada a grande angústia inicial, veio o 
deslumbramento e o entusiasmo! Entrar em contato com outras 
formas de pensar o Homem, o Mundo e a Ciência abre um enorme 
leque de possibilidades, de uma amplitude e complexidade 
absolutamente fascinantes! (ABED, 1996, pp. 6-7). 

 

Gosto muito de uma metáfora que li no livro ‘Passagens, crises previsíveis 

da vida adulta’ (1988), da jornalista Gail Sheehy (1936-2020). Nele, a autora compara 

o desenvolvimento humano ao crescimento de um crustáceo. Os crustáceos (como 

por exemplo uma lagosta, um siri ou um caranguejo) têm exoesqueleto, uma 

carapaça externa que ao mesmo tempo que os protege, delimita o crescimento. Para 

poder se desenvolver, o animal precisa largar essa casca protetora para criar uma 

maior. E assim também acontece conosco: não haverá crescimento se não criarmos, 

habitarmos e largarmos cascas protetoras ao longo de nossas vidas. 

Durante a mudança ficamos expostos e vulneráveis (sofremos e nos 
machucamos), porém efervescentes e embrionários, em plena 
criação e aquisição de novos estágios de consciência. Finalmente 
construímos uma nova casca, mais ampla, mais confortável, mais 
madura, que nos dará relativo equilíbrio... até o momento em que 
novamente não cabemos mais nela!!! E tudo recomeça... (ABED, 
1996, p. 16). 
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Abrir-se ao novo, abrir-se à aprendizagem, é permitir-se crescer. E crescer 

não necessariamente é prazeroso, muitas vezes envolve lutos, dores, angústias, 

sofrimentos que podem levar uma pessoa a ‘estacionar’ em sua casca protetora 

atual, tornando-se defendida, fechada ao novo.  

Seria surpreendente que não experimentássemos alguma dor [...] 
mas a disposição de atravessar cada uma das passagens equivale à 
disposição de viver abundantemente. Se não mudamos, não 
crescemos. Se não crescemos, não estamos realmente vivendo 
(SHEEHY, 1988, apud ABED, 1996, p.17). 

 

Como venho insistindo veementemente, não cabe ao professor e à escola 

realizar intervenções terapêuticas quando se deparar com questões socioemocionais 

mais profundas, mas sim cumprir o seu papel no encaminhamento para profissionais 

especializados, procurando estabelecer uma parceria entre escola, família e 

terapeuta no atendimento às necessidades do estudante.  

As dores do crescimento comparecem em sala de aula, pois não é possível 

deixar a emoção em casa e aparecer na escola apenas com a cognição. A utilização 

de jogos de regras e de outros recursos lúdicos e artísticos configuram contextos 

pedagógicos em que as emoções e sentimentos diante do novo ganham um espaço-

tempo de acontecimento, facilitando que o professor: a) conheça melhor os seus 

alunos; b) encaminhe à equipe gestora da escola as suas suspeitas quanto à 

necessidade de ajuda especializada; c) intervenha, dentro dos limites do seu papel 

enquanto educador, nas manifestações do mundo interno dos estudantes, expressas 

em seus comportamentos na sala de aula. 

Ao utilizar jogos de regras, é fundamental o professor mediar, com cuidado 

e atenção, a introdução ao jogo, tanto na etapa do ensino das regras (o ‘jogar certo’) 

como na fase de apropriação das estratégias (o ‘jogar bem’). Jogar é sempre um 

‘novo a se abrir’, mesmo quando se pratica um jogo já conhecido, pois cada partida 

é uma história única.  

Ensinar jogos é uma tradição oral: a regra escrita é ótima para consulta, mas 

em geral não é adequada para o primeiro contato com o jogo, qualquer que seja a 

idade do iniciante. O ensino das regras precisa ser feito em uma linguagem clara, 

organizada e objetiva, com apoio visual adequado para facilitar a compreensão. 
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Quando trabalhava na Mind Lab, elaborei uma sequência para organizar a 

apresentação das regras dos jogos (que eu já vinha praticando há anos no trabalho 

clínico e no cotidiano) que se mostrou bastante instrumental, tanto para a nossa 

equipe pedagógica como para os docentes que aplicavam o Programa nas escolas 

parceiras: 

1. Explorar os componentes: tabuleiro, peças, cartas etc. 

2. Explicitar o objetivo do jogo, ou seja, o que é preciso para alcançar a vitória, 

antes de começar a explicar as regras. 

3. Quando houver, demonstrar como é feita a movimentação das peças e as 

capturas, o que é permitido e o que não é permitido pelas regras. 

4. Começar pelas regras simples (mais usuais e/ou com poucos 

detalhes/variações) e depois avançar para as mais complexas (menos usuais 

e/ou composta por vários elementos). 67 

5. Explicitar como se dá o término da partida e as regras de pontuação, quando 

houver. 

6. Promover a leitura das regras, resolvendo eventuais dúvidas. 

7. Deixar as regras escritas disponíveis, para consulta. 

Na maioria dos jogos, as primeiras experiências são de ‘jogo ingênuo’68 e as 

mediações do docente são focadas na apropriação das regras, ou seja, no ‘jogar 

certo’. Conforme o professor percebe que os alunos não têm mais dúvidas quanto às 

regras, as mediações podem avançar para intervenções que ajudem os jogadores no 

processo de construção das estratégias (o ‘jogar bem’).  

Isso se houver estratégias, é claro! Como veremos no próximo capítulo, há 

jogos em que o único determinante é estar ou não com sorte, não existem estratégias 

de jogo. E justamente por isso, algumas habilidades socioemocionais são 

especialmente mobilizadas nessa modalidade de jogo. 

Em alguns jogos, minha experiência como docente e como terapeuta mostra 

 
67 Em alguns jogos, é facilitador introduzir as regras em mais de um tempo. Por exemplo, no Mancala, 
que será explorado no próximo capítulo, primeiro demonstro como se dá a movimentação das 
sementes e o iniciante faz um treino. Somente depois ensino o restante das regras. 
68 Mais uma vez, agradeço ao Prof. Dr. Lino de Macedo pelos conceitos de jogo ingênuo e jogo 
estratégico, trabalhado com a equipe da Mind Lab em supervisão. 
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que não há a fase do ‘jogo ingênuo’, não há como jogar sem conhecer alguma 

estratégia. É o caso do Senha e do Sudoku, por exemplo, que iremos explorar no 

próximo capítulo: jogar é raciocinar logicamente, de modo que apresentar o jogo é 

ensinar pelo menos algumas estratégias básicas. 

Na mobilização da abertura a esse ‘novo chamado jogo’, cabe ao professor, 

portanto, ocupar um lugar mediador, para que o estudante se abra à experiência do 

jogar e possa se desenvolver e aprender a partir dela. Nesse sentido, para não 

‘atropelar’ o processo de descobertas e de construções dos alunos, é importante o 

docente lembrar-se de quando ele começou a praticar o jogo que está trabalhando, 

suas dificuldades iniciais com o domínio das regras, os elementos do contexto que 

ainda não percebia, as estratégias que ainda não usava. A sua experiência pessoal 

com o jogo ajuda o professor a estruturar as suas intervenções de modo a otimizar o 

recurso que está utilizando na direção dos seus objetivos pedagógicos. 

No Modelo IAS (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021), a macrocompetência 

Abertura ao Novo foi subdividida em três facetas, Curiosidade para Aprender, 

Imaginação Criativa e Interesse Artístico, que serão discutidas a seguir.  

 

3.5.5.1 Abertura ao Novo: Curiosidade para Aprender 
 

A Curiosidade para aprender refere-se ao forte desejo de aprender e 
de adquirir conhecimentos e habilidades. Pessoas curiosas para 
aprender tem paixão pela aprendizagem, exploração intelectual e 
compreensão. Simplificando, a curiosidade para aprender está 
relacionada a ter uma mentalidade inquisitiva que facilita a 
investigação, a pesquisa, o pensamento crítico e a resolução de 
problemas. Ela é importante, pois nos ajuda a aprender e explorar 
diferentes ideias, situações e acontecimentos, conhecer mais sobre 
as pessoas e sobre o mundo. A curiosidade abre nossos olhos para 
descobrir coisas novas no mundo! (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, p. 
24). 

 

Aprender é algo constitutivo da espécie humana. Diferente dos animais, cujos 

comportamentos são bastante determinados por seus instintos, nós, humanos, 

vamos nos construindo, desde bebezinhos, por meio do que aprendemos em nossas 

interações com o meio físico e sociocultural. Como os padrões instintivos (inatos e 

pré-existentes) não são capazes de garantir a inserção do ser humano em sua vida, 

a aprendizagem é uma característica intrínseca nas pessoas, ou seja, todos nós 
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teoricamente deveríamos nos enquadrar na descrição proposta por Teixeira & 

Martinez (2021, p. 24): “Pessoas curiosas para aprender tem paixão pela 

aprendizagem, exploração intelectual e compreensão”. 

Se é o aprender que possibilita a vida humana, então por que nem todos 

demonstram prazer pela aprendizagem e gosto pelo conhecimento? Por que é 

preciso promover o desenvolvimento da “Curiosidade para Aprender”, ela não 

deveria ser natural, ainda mais em nossas crianças e jovens, que têm um mundo 

inteiro a descobrir? 

Não é intenção do presente ensaio aprofundar esta questão, mas cabe refletir 

o quanto a modalidade de ensino e as características de algumas práticas 

pedagógicas podem estar ‘matando’ esse desejo natural pelo conhecimento. Esse é 

um tema bastante recorrente no meio educacional, que vem buscando construir e 

implantar alternativas de solução para resgatar a curiosidade, o prazer pelo aprender 

e o desenvolvimento de uma “mentalidade inquisitiva que facilita a investigação, a 

pesquisa, o pensamento crítico e a resolução de problemas”, como destacam 

Teixeira e Martinez na definição em epígrafe. Um dos caminhos é a adoção das 

chamadas ‘Metodologias Ativas’; uma das Metodologias Ativas é a ‘Aprendizagem 

Baseada em Jogos’ (ABJ) (BACICH & MORAN, 2018). 

Mesmo com a maior Curiosidade para Aprender do universo, uma coisa é 

certa: ninguém se interessa por todos os assuntos e é absolutamente impossível 

aprender tudo, pois a quantidade de saberes que a humanidade já construiu (e 

continua construindo) é incomensurável. Assim como a atenção é seletiva, a memória 

e a motivação para o aprender também o são.  

Nesse sentido, mobilizar e promover, na escola, o desenvolvimento da 

competência socioemocional Curiosidade para Aprender implica estruturar 

processos em que a apresentação dos objetos do conhecimento instigue pelo menos 

o desejo dos estudantes em entrar em contato com eles. Mas aceitando, respeitando 

e considerando absolutamente natural que alguns alunos terão mais interesse e 

outros menos, uns aprenderão mais e outros menos.  

Retomando as referências teóricas de Gardner (1995) e de Fagali (2000), há 

diferentes inteligências e estilos cognitivo-afetivos que influenciam a curiosidade e o 
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interesse, as facilidades e dificuldades dos estudantes. Respeitar e valorizar a 

variedade que caracteriza a espécie humana ajuda a construir um clima de respeito 

à diversidade e prevenir bullying, como já comentado anteriormente.  

Entretanto, respeitar os interesses dos discentes não significa que ‘cada um 

vai estudar somente o que quiser’, sem que haja exigências em relação a um objeto 

do conhecimento que o aluno não tenha particular desejo de aprender. Defendo que 

um conhecimento mínimo dos vários saberes construídos pela humanidade é básico 

para que o estudante possa transitar no mundo letrado em que vivemos, e é inclusive 

condição para que ele possa identificar se gosta ou não gosta, se tem ou não o desejo 

de conhecer mais. 

A escola deve preparar para a vida, e nela nem sempre podemos fazer 

apenas o que queremos, muitas vezes será preciso lidar com motivações externas, 

não há como escapar disso. 

A habilidade socioemocional ‘Curiosidade para Aprender’ está 
relacionada ao desejo, à disposição e à motivação para comparecer 
em situações de aprendizagem, sejam formais (na escola, no 
trabalho), sejam informais, no dia a dia. Muitas vezes essa motivação 
é interna (intrínseca), impulsionada por nossos interesses e 
necessidades, mas há situações em que é externa, como por 
exemplo tirar nota em uma prova ou cumprir corretamente uma 
obrigação. Quando a motivação é externa (ou extrínseca), uma dica 
interessante é analisar e compreender os aspectos envolvidos na 
situação para poder tomar decisões e posicionar-se da melhor 
maneira possível. De preferência, construindo uma motivação 
intrínseca que possibilite ter mais prazer no processo de 
aprendizagem e, quem sabe, mais satisfação em relação ao 
conteúdo estudado. Muitas vezes achamos que não gostamos de 
algo sem nem ao menos experimentarmos. [...] Quando encontramos 
uma motivação interna, mesmo que seja apenas um ‘Vou assumir e 
aceitar que preciso estudar esse tema, e vamos nessa!’, a sensação 
de preenchimento e de prazer pelo ato conhecer algo novo tende a 
ficar fortalecida (ABED, 2021a, aula 5, p. 6). 

 

Assim, desenvolver a competência Curiosidade para Aprender na escola não 

significa atuar para que todos os estudantes se interessem por todos os objetos do 

conhecimento, mas estruturar caminhos para o aluno “estar disposto a entrar em 

contato com os mais diferentes conhecimentos para poder tomar decisões e se 

posicionar de maneira autônoma e consciente em relação a esses saberes” (ABED, 

2021a, aula 5, p. 7). 
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Cada jogo é um objeto do conhecimento que pode despertar o interesse de 

uns e não de outros. Assim como ninguém gosta de todos os conhecimentos, 

ninguém tem que gostar de todos os jogos. Nesse sentido, acredito que além de se 

caracterizar como uma possível Metodologia Ativa para dinamizar as propostas 

pedagógicas visando tornar mais prazeroso o contato com os conteúdos 

programáticos das diferentes áreas do saber, o uso de jogos diversificados no espaço 

escolar possibilita instigar a curiosidade e mobilizar experiências e reflexões sobre 

os múltiplos interesses e motivações dos estudantes. 

 

3.5.5.2 Abertura ao Novo: Imaginação Criativa 
 

A Imaginação criativa diz respeito a gerar ideias novas e 
interessantes, criando novas formas de fazer ou pensar sobre as 
coisas. Podemos fazer isso de várias maneiras: por meio da 
experimentação, "tentativa e erro", ajustes, combinação de 
conhecimentos, aprendendo com as falhas ou tendo uma nova ideia 
ou visão quando descobrimos algo que nós não sabíamos ou não 
entendíamos. Desta forma, as coisas podem realmente "existir" em 
nossa imaginação. Com criatividade, podemos explorar e aprender a 
fazer as coisas de maneiras novas e originais, mesmo que outras 
pessoas achem isso estranho ou incomum (TEIXEIRA & MARTINEZ, 
2021, p. 24). 

 

Assim como a aprendizagem, a imaginação e a criatividade são elementos 

constitutivos da nossa espécie, responsáveis pela construção da civilização humana. 

Sem buscar novas formas de lidar com os problemas e desafios enfrentados no dia 

a dia, o Homem ainda estaria nas cavernas.  

O potencial humano para a criação nos distingue dos demais seres 
vivos da Terra. A revolução cognitiva ocorrida entre 70 e 40 mil anos 
atrás, que possibilitou à raça humana desenvolver-se até dominar o 
planeta, deve sua origem à habilidade de integrar diferentes 
inteligências, relacionar saberes e, com isso, recombinar elementos 
de modo novo (MITHEN, 2003). Ou seja: a habilidade de criar (ABED, 
C., 2022a, p. 1). 

 

A célebre frase atribuída ao filósofo grego Sócrates (470 a.C. – 399 a.C.), “só 

sei que nada sei”, nos faz refletir o quanto o não saber é condição para a 

aprendizagem e para os atos criativos: só é possível abrir-se à inovação, imaginar 

soluções inéditas, criar novas ideias, teorias e produtos quando se assume e se 
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valoriza o lugar do ‘não saber’. Quem estiver fixado em ‘verdades únicas’ e 

inquestionáveis (como prega o paradigma da Modernidade, comentado na introdução 

do presente ensaio) não terá a humildade e a flexibilidade necessárias para se abrir 

ao novo e inventar novas possibilidades. 

Acredito que a Imaginação Criativa se relaciona intimamente com a função 

executiva Flexibilidade Cognitiva, pois para criar algo novo ou encontrar novos usos 

para o que já é conhecido é necessário relativizar o olhar, redimensionar as crenças, 

saberes e posicionamentos já consolidados.   

[...] flexibilidade cognitiva, que permite ao indivíduo adaptar-se às 
demandas do ambiente e adequar seu comportamento a novas 
regras. Envolve a habilidade de mudar o foco de atenção e de 
perspectiva e tem sido relacionada à criatividade. Assim, a 
flexibilidade possibilita que o indivíduo aborde um problema a partir 
de uma perspectiva diferente e possa gerar soluções alternativas ou 
novas, sem manter-se preso a padrões pré-estabelecidos de 
comportamento (DIAS & SEABRA, 2003, p. 207).  

 

Assim como as demais funções executivas, o desenvolvimento da 

Flexibilidade Cognitiva acelera-se durante a adolescência. Na infância, se por um 

lado é cognitivamente difícil visualizar um problema por diferentes ângulos e 

perspectivas, por outro o não compromisso com a lógica formal implica liberdade 

para habitar o mundo da imaginação e criar à vontade, sem amarras.  

As vivências no mundo da fantasia e do faz de conta, tão características da 

infância, são fundamentais ao desenvolvimento humano. Para Vygotsky (1984), é por 

meio do seu brincar que a criança cria situações imaginárias, e é por meio dessas 

criações que ela atribui sentidos aos objetos e acontecimentos presentes no seu dia 

a dia. A imaginação ajuda a criança a “compreender aquilo que caracteriza os 

personagens, as relações sociais e as regras de comportamento, ou seja, colabora 

para que a criança possa elaborar os conteúdos, recebidos do grupo social, sobre a 

cultura que a cerca” (ABED, 2014, p. 45). 

As brincadeiras de faz de conta são nomeadas por Piaget (1975) como ‘jogo 

simbólico’, e são típicas do período pré-operatório (de aproximadamente dois até 

aproximadamente seis anos). Na passagem do período sensório-motor para o pré-

operatório, com o nascimento da função simbólica e da linguagem, essa modalidade 
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de atividade lúdica surge como uma possibilidade da criança “brincar de substituir 

coisas da vida por símbolos: imagens, gestos, palavras, brinquedos...” (ABED, 2014, 

p. 95). 

Macedo (1995) salienta as características dos ‘contextos de folga’ 

favorecidos em cada das modalidades de jogo propostas por Piaget (de exercício, 

simbólico e de regras) e a importância de cada uma delas para o desenvolvimento 

humano (o que herdamos para a ‘vida séria’). Nos jogos simbólicos, a folga consiste 

na liberdade de criação, de deformação da realidade a serviço da brincadeira (p. ex., 

a caixa de fósforos passa a ser um carrinho). Para a ‘vida séria’, “herdamos do jogo 

simbólico as teorizações, as convenções, a produção de linguagem” (ABED, 2014, 

p. 95).  

Antes dos jogos simbólicos, os jogos de exercício, típicos do período 

sensório-motor (do nascimento a aproximadamente dois anos), caracterizam-se pela 

repetição de sequências de ação sem outro propósito senão o prazer funcional, da 

ação em si mesma (MACEDO, 1995). O que configura a ‘folga’ desse tipo de jogo é 

justamente esse fazer sem intencionalidade externa, sem um ‘para quê’.69 Dos jogos 

de exercício, herdamos para a ‘vida séria’ “a possibilidade de se resgatar o prazer no 

próprio fazer, a repetição, a formação de hábitos, a necessidade metodológica, a 

regularidade que ajuda a organizar a vida” (ABED, 1996, p. 22).  

No presente ensaio, o termo ‘jogo de regras’ é utilizado na perspectiva 

piagetiana. O que o autor nomeia como ‘jogos de regras’ é aquilo que, na linguagem 

do cotidiano, costumamos entender por jogo: situações lúdicas com regras claras e 

com objetivos bem definidos.  

Na linha do desenvolvimento cognitivo, os jogos de regras surgem na 

passagem do período pré-operatório para o operatório, por volta de seis anos, e 

contêm elementos dos dois tipos anteriores: do jogo de exercício, a regularidade 

imposta pela invariância das regras; do jogo simbólico, a arbitrariedade das regras, 

que são criadas pela imaginação humana. O que é novo nos jogos de regras é o seu 

caráter social - as interações que se estabelecem entre os participantes são 

 
69 Uma noção que colabora, na minha opinião, para questionar uma visão pragmática que muitas 
vezes impera em nossa cultura e também nas instituições escolares, uma preocupação excessiva em 
‘pra que aprender isso’. Que tal pelo simples prazer do saber? 
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reguladas pelas regras do jogo, que estabelecem os limites do que é e do que não é 

permitido nesse espaço-tempo dedicado à atividade lúdica.  

A ‘folga’ no jogo de regras está no social lúdico, em que é permitido 
descobrir e inventar regras e compartilhá-las, desenvolvendo 
relações interpessoais reguladas pelos limites impostos pelas regras 
do jogo. Nos jogos de regras de oponentes, todos têm as mesmas 
chances teóricas de ganhar, pois estão atuando sob as mesmas 
regras. Estabelece-se uma competição saudável, em que todos 
desejam ao mesmo tempo a mesma coisa (vencer), mas apenas um 
a obterá. Essa condição é promotora de desenvolvimento, pois para 
jogar bem e aumentar as chances de vitória são necessárias várias 
habilidades, tanto cognitivas como socioemocionais, como por 
exemplo: captação sistemática e abrangente das informações, 
pensamento lógico, atenção, antecipação, adiar gratificações, 
resistência à frustração, resiliência e muitas outras (ABED, 2014, pp. 
95-96). 

 

Um certo descompromisso decorrente do fato de se tratar de uma 

experiência lúdica configura, nos jogos de regras, um ‘contexto de folga’ que alarga 

a liberdade de experimentação e de criação - de jogadas, de estratégias, de atitudes 

e procedimentos. Ou seja, os jogadores praticam a “experimentação, ‘tentativa e 

erro’, ajustes, combinação de conhecimentos, aprendendo com as falhas ou tendo 

uma nova ideia ou visão quando descobrimos algo que nós não sabíamos ou não 

entendíamos”, que caracterizam formas de imaginação criativa, segundo a definição 

de Teixeira e Martinez (2021, p. 24).  

Como as regras dos jogos são invenções arbitrárias, uma maneira muito 

interessante de estimular a imaginação criativa é introduzir e testar alterações nas 

regras. E inventar novos jogos. Em sala de aula, a proposta de os alunos criarem 

jogos utilizando os conhecimentos estudados é uma Metodologia Ativa bastante 

potente para mobilizar, a um só tempo, a sistematização da aprendizagem dos 

conteúdos e a promoção do desenvolvimento socioemocional, cognitivo e ético. 

Em muitos jogos de regras, a criação de imagens mentais antecipatórias é 

bastante requisitada: os jogadores criam as jogadas em suas mentes antes de 

colocá-las em prática, buscando visualizar e analisar possíveis/prováveis 

consequências. Além disso, tentam imaginar as intenções de jogadas do(s) 

oponente(s), o que tem relação direta com a empatia, como vimos anteriormente. 
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Muitos jogos estruturam situações em que há comunicação intensa entre os 

jogadores. Alguns tipos de jogos mobilizam em especial a criação ativa de formas 

muito particulares de comunicação com o outro, como veremos no próximo capítulo. 

Há mais um aspecto emocional importante a se considerar. Viver a criação e 

a novidade, seja em situações lúdicas seja em outros contextos, envolve abrir-se à 

incerteza, à insegurança, à aventura, ao erro. A competência Imaginação Criativa 

está, portanto, de mãos dadas com a Resiliência Emocional. “Para ‘alargar o 

exoesqueleto’, é necessário abrir-se e viver situações de vulnerabilidade. 

Interessante como costumamos associar a vulnerabilidade à fraqueza. Nesta 

perspectiva, a vulnerabilidade é força criativa, é potência” (ABED, 2021a, aula 5, p. 

7). 

E vou além: a Imaginação Criativa implica não somente lidar com a 

possibilidade do erro, o que já pode ser bem difícil, mas também abrir-se à vivência 

da ambiguidade e do caos. Em uma sociedade ainda muito marcada pela lógica 

binária do pensamento cartesiano – o preto ou o branco, o certo ou o errado, o sim 

ou o não – tolerar a ambiguidade e o caos pode ser muito desafiador.  

Na criatividade, por vezes precisamos ir além do incerto, precisamos 
mergulhar no caos, e isso pode provocar emoções muito difíceis. Mas 
como dizia o filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900), ‘É 
preciso ter um caos dentro de si para gerar uma estrela dançarina’. 
Que imagem mais linda, uma estrela bailando na imensidão do céu! 
(ABED, 2021a, aula 5, p. 8). 

 

A ambiguidade e o caos são potencialmente geradores de criação. A 

escritora e estudiosa dos processos criativos na escrita, minha filha Carolina Zuppo 

Abed, salienta o lugar do caos na criatividade. Tomando como ponto de partida as 

contribuições do filósofo francês Gilles Deleuze (1925-1995), do filósofo italiano 

Giorgio Agamben e pensamentos advindos de filosofias milenares orientais, a autora 

defende que “criar envolve certa maneira específica de interagir com o caos” (ABED, 

C., 2022a, p. 2). Outras pesquisadoras da criatividade, como a artista visual Fayga 

Ostrower (1920-2001), a crítica literária Cecília Almeida Salles e as psicólogas Eunice 

Alencar e Denise Fleith, partindo de abordagens teóricas diferentes, parecem chegar 

a conclusões semelhantes (ABED, C., 2022a). 
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No pensamento ocidental marcado pelas ideias iluministas da Modernidade, 

o caos foi concebido negativamente, como ausência de ordem. Nos dias de hoje, 

essa noção ainda faz parte do senso comum: caos é bagunça. Com base no 

paradigma da Pós-modernidade, que trouxe outras maneiras de compreender a 

realidade, o conhecimento e a ciência para além da dualidade ‘positivo-negativo’, o 

caos passa a ser pensado não como ausência de ordem, mas como um sistema 

complexo em que ainda não se apreendeu o seu princípio organizador:  

Não é que não haja uma ordem; ela apenas está além do alcance 
dos conhecimentos sistematizados pelo ser humano até o momento. 
Deixar de considerar o caos como um sistema pobre em ordem e 
passar a conceituá-lo como um sistema rico em informações 
representou uma verdadeira mudança de paradigma, uma 
significativa alteração na percepção do mundo, que afetou tanto as 
chamadas ‘ciências duras’ (física, química, matemática etc.) quanto 
as humanidades. Nessa abordagem, o caos não se caracteriza pela 
ausência de organização, nem pela aleatoriedade de seus 
elementos, mas sim por uma complexidade além da nossa 
capacidade de compreensão. A maneira como ele se estrutura e se 
organiza escapa às abordagens tradicionais pelas quais se busca 
compreender a ordenação de um sistema – ao menos no 
pensamento ocidental (ABED, C., 2022a, p. 2). 

 

É como se no caos fervilhasse um milhão de possibilidades latentes para 

quais o ato criativo pode atribuir alguma forma – alguma forma que pode vir a se fixar 

em um novo conhecimento ou diluir-se novamente no caldo do caos. A flexibilização 

do olhar, a simultaneidade de múltiplos focos de atenção, a humildade de não ter as 

respostas e sustentar o não saber, a paciente busca pela costura de elementos 

aparentemente díspares e desconectados, tudo isso é a força criativa que nasce da 

aventura de habitar o caos, de se entregar ao imprevisível e ao incerto.   

A imaginação criativa sempre foi importante para impulsionar a humanidade 

a novas descobertas, mas na conjuntura atual é ainda mais premente, tendo em vista 

a velocidade cada vez mais galopante das inovações que fazem parte do dia a dia. 

O filósofo grego Platão (428 a.C. – 348 a.C.)  já dizia, há milhares de 
anos, que ‘A necessidade é a mãe da inovação’. É fascinante a 
capacidade criativa do ser humano, incrível como ao longo dos 
milênios fomos construindo maneiras criativas e inovadoras de lidar 
com os problemas, com os desafios, com as necessidades. Um 
processo interminável que foi se acelerando cada vez mais conforme 
nossas sociedades foram se tornando mais complexas, e de maneira 
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ainda mais exponencial na atualidade, em especial com a invenção 
das tecnologias digitais (ABED, 2021a, aula 5, p. 7). 

 

Na década de 1970, o exército americano criou o acrônimo VUCA (Volatility, 

Uncertainty, Complexity, Ambiguity) para caracterizar o contexto geopolítico, 

econômico e social do pós-guerra. A partir dos anos 1990, com a popularização da 

internet e a queda da União Soviética, o termo Mundo VUCA passou a ser adotado 

em outros contextos, em especial no cenário empresarial (PORTO, 2021). 

A volatilidade relaciona-se com o conceito de ‘modernidade 
líquida’, do sociólogo Zygmunt Bauman: a mudança é a única 
permanência; a incerteza é a única certeza. Os avanços 
tecnológicos cada vez mais rápidos criam mercados dinâmicos, 
mudanças constantes. Novos interesses, desejos, necessidades 
surgem a todo momento. Nesse panorama, a incerteza é 
companheira inseparável. O que é conhecido, o que já dominamos, 
torna-se velho com uma velocidade espantosa e assustadora. De 
um dia para o outro, um novo aplicativo ou ferramenta com 
funcionalidades inovadoras podem revolucionar radicalmente o 
mercado e o modo de vida das pessoas, criando novos hábitos e 
costumes. Aprender a aprender, a navegar em mares 
desconhecidos, a lidar com redes complexas e ambíguas (muitas 
vezes sem uma direção clara, sem um ‘certo’ e um ‘errado’ 
absolutos), repletas de teias de relações no mais das vezes não 
lineares... (ABED & MUNARO, 2022, pp. 71-72, grifos no original). 

 

Em especial nos campos da Filosofia, da Sociologia e da Educação, muitas 

das reflexões e teorizações que marcaram a passagem dos milênios (discutidas 

rapidamente na introdução do presente ensaio) traziam à tona a necessidade de a 

escola preparar as próximas gerações para essa nova realidade planetária que 

estava se consolidando. Entretanto, a escola ainda nem bem havia se transformado 

para atender às demandas do mundo VUCA quando, em 2020, a pandemia que 

tomou conta do planeta nos impôs a urgência de reinventarmos as práticas 

pedagógicas – literalmente, da noite para o dia.  

É interessante como a abertura ao novo, a criatividade, a imersão nos 

elementos ainda não nominados do caos borbulhante trazem possibilidades que até 

parecem premonições. Antes da pandemia se tornar uma realidade, no início de 

2020, e provocar transformações na rotina dos habitantes do Planeta Terra de 

magnitude totalmente inimaginável, o antropólogo e futurólogo estadunidense Jamais 
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Cascio criou, em 2018, o conceito Mundo BANI, sigla em inglês para ‘Brittle, Anxious, 

Nonlinear, Incomprehensible’ (frágil, ansioso, não linear, incompreensível), por 

considerar que a noção de Mundo VUCA não mais retratava a realidade 

extremamente acelerada em que vivíamos70. O termo ganhou popularidade quando 

foi apresentado no World Economic Forum de Davos, na Suíça, em 2019. No 

momento em que escrevo o presente ensaio, pouco mais de dois anos após o início 

da pandemia, fico impressionada pela forma como descreve muitas das 

características da contemporaneidade. 

A volatilidade é tão intensa que se traduz em fragilidade, tudo parece 
estar prestes a desmoronar a qualquer instante. As incertezas e os 
medos intensificam a ansiedade diante da vida. A tomada de 
decisões e a elaboração e execução de planos de ação ficam 
profundamente marcados pelo tamanho da complexidade dos 
problemas enfrentados a nível planetário, em que as relações causais 
são não lineares, multifacetadas e multifatoriais, e no mais das vezes 
incompreensíveis, apesar do acesso a uma quantidade enorme de 
informações (ou talvez por isso mesmo). Parece que estamos o 
tempo todo ‘sem resposta’. Ou ainda mais sério do que isso, sem 
saber ao certo quais são as ‘perguntas’ que cabem ser feitas... (ABED 
& MUNARO, 2022, p. 72, grifos no original). 

 

Diante disso tudo que estamos vivendo nas últimas décadas, promover o 

desenvolvimento da Imaginação Criativa é condição sine qua non para alicerçar o 

futuro da humanidade, sobre o qual tenhamos talvez mais incertezas do que 

certezas. Afinal... 

O mundo pós-pandemia ainda não existe, nós seremos seus 
criadores. Não há como a sociedade ‘voltar ao que era antes’. Novas 
práticas marcarão o dia a dia do futuro, novas formas de viver e de 
conviver. A fase da pandemia que atravessamos trouxe muitas 
aprendizagens sobre formas ‘remotas’, síncronas e assíncronas, de 
trabalhar, de estudar, de se relacionar. Aprendizagens que podem e 
devem ser aproveitadas na construção de um futuro que podemos 
chamar de ‘híbrido’, no sentido de aproveitarmos o melhor dos dois 
mundos – do presencial e do virtual. Com o fim da pandemia que se 
anuncia para os próximos tempos, talvez a ‘vida híbrida’ tenha vindo 
para ficar:  empresas híbridas, comércio híbrido, até mesmo 
atendimento médico híbrido! (ABED & MUNARO, 2022, pp. 69-70). 

 

Há mais um aspecto que gostaria muito de ressaltar: ser criativo não é para 

 
70 Fonte: https://www.ieepeducacao.com.br/mundo-bani/#  

https://www.ieepeducacao.com.br/mundo-bani/
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poucos eleitos e a criatividade não se restringe às grandes invenções. O que recheia 

a vida não são os grandes acontecimentos, mas os pequenos detalhes do dia a dia.  

Nesses, toda pequena novidade é obra da imaginação criativa que habita em todos 

os seres humanos. 

O desenvolvimento desta competência socioemocional implica 
flexibilizar o pensamento, flexibilizar o olhar. Abrir-se para construir 
novos ângulos, novas formas de enxergar, de se aproximar, de 
atribuir significado ao que faz parte do cotidiano. Ver de novo e de 
novo aquilo que vemos todos os dias. Nas pequenas coisas, nos 
detalhes. Tem tanta coisa interessante no mundo! Se mudamos o 
foco de atenção, podemos fazer descobertas a cada novo olhar 
(ABED, 2021a, aula 5, p. 7). 

 

3.5.5.3 Abertura ao Novo: Interesse Artístico 
 

O Interesse artístico diz respeito a valorizar produções artísticas e 
desenvolver sensibilidade para ver beleza e se expressar por meio 
dela em suas diversas formas. Podemos usar nossa imaginação e 
habilidades criativas para produzir ou vivenciar a arte em muitos 
domínios diferentes, tais como visual (pintura, fotografias, grafite, 
vídeos, design, arquitetura, desenho), verbal, oral e escrita (histórias, 
poemas, literatura), musical (música, instrumento musical, dança) e 
muitas outras linguagens. Com Interesse artístico, podemos apreciar 
diferentes manifestações artísticas e nos sentirmos motivados para 
praticá-las da maneira que gostamos (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021, 
p. 24). 

 

Definir o que é arte não é uma tarefa simples. Quando pesquisamos o seu 

significado, muitas vezes encontramos a associação entre a arte e o ideal de beleza 

estética, como está expresso na definição em epígrafe: “desenvolver sensibilidade 

para ver beleza e se expressar por meio dela em suas diversas formas”.  Será mesmo 

que arte é sempre uma expressão do belo? Daquilo que é agradável aos sentidos? 

Resolver Palavras Cruzadas é um hábito diário que tenho, um dos meus 

‘vícios saudáveis’. Sou frequentadora assídua da Revista A Recreativa, adoro em 

especial resolver as cruzadas em branco, em que o cruzadista deve descobrir onde 

estão localizadas as casas mortas. Nas Palavras Cruzadas, ‘arte’ é a resposta para 

‘ideal de beleza’, ou algo assim. 

Dentro da perspectiva da arte como expressão do belo, como fica o quadro 

Guernica, do pintor espanhol Pablo Picasso? É uma obra que expressa a dor e o 
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sofrimento da guerra; não comunica a beleza mas sim o horror. 

A noção de que a arte está a serviço do belo é muito parcial. Penso ser mais 

apropriada a concepção de arte como uma maneira estética de comunicar ideias, 

sentimentos, crenças, emoções. Uma comunicação em que a ‘forma’ também é 

ferramenta de expressão de significados. Uma comunicação que tem características 

metafóricas:  

A arte comunica por meio de metáforas, que são ferramentas 
poderosas para promover a integração entre a razão e a emoção, 
entre conhecimento e afetividade. A utilização de recursos 
metafóricos, como narrativas, jogos, músicas, imagens, objetos 
artísticos e tantos outros, potencializa a criação, a apropriação e a 
ampliação de sentidos e significados. [...] Segundo Paul Ricoeur 
(apud ABED, 2002; 2004), os recursos metafóricos veiculam 
mensagens (função cognitiva) ao mesmo tempo em que provocam 
cadeias de imagens (função imagética ou imaginativa) carregadas de 
sentidos afetivos (função emocional). A linguagem metafórica 
corporifica, traz concretude às ideias que estão representando, 
aumentando o processo de subjetivação, coautoria e aprendizagem 
dos conceitos em questão (ABED, 2021a, aula 5, p. 9). 

 

A palavra arte tem origem no vocábulo latino ars, artis, “conjunto de preceitos 

para a execução de qualquer coisa” (CUNHA, 2007, p. 72). No dicionário Priberam 

(https://dicionario.priberam.org/arte, 2008-2021, sem paginação), encontramos arte 

definida como “maneira de ser ou agir, conduta, habilidade, ciência, talento, ofício”  

A arte tem na sua origem a ideia de um ‘saber fazer’, de uma técnica que 

pode ser ensinada e aprendida. Não um ‘saber fazer’ qualquer, mas que resulte em 

um ato comunicativo que mexe com as impressões sensoriais e com as emoções. 

Uma das definições encontradas no Dicionário online de Português parece-me 

bastante condizente com essa noção:  

Criatividade humana que, sem intenções práticas, representa as 
experiências individuais ou coletivas, por meio de uma interpretação 
ou impressão sensorial, emocional, afetiva, estética etc.; o resultado 
dessa criatividade: belas-artes; obras de arte 
(https://www.dicio.com.br/arte/, 2021, sem paginação). 

 

Outra definição aderente ao que estou defendendo no presente ensaio é 

https://dicionario.priberam.org/arte
https://www.dicio.com.br/arte/


224 

 
 

 

encontrada no Dicionário Etimológico online, quando se refere ao uso atual da 

palavra: “A arte é qualquer atividade humana ligada à estética, feita a partir de 

emoções, percepções e ideias, com o objetivo de estimular o interesse ou intrigar 

outras pessoas, além de criar uma discussão crítica sobre alguma coisa” 

(https://www.dicionarioetimologico.com.br/arte/, sem paginação). Destaco em 

especial, nessa definição, as ideias de ‘estimular o interesse’, ‘intrigar’ e ‘provocar 

reflexão crítica’ – elementos tão essenciais à abertura ao novo e à aprendizagem. 

Partindo dessas definições, podemos pensar a arte como a expressão de 

uma interpretação sobre algo, atravessada pelas impressões sensoriais que 

provoca e que tem o potencial de reverberar emoções, inquietações e reflexões. 

No que diz respeito às impressões sensoriais, dependendo do tipo de arte um ou 

mais órgãos dos sentidos é priorizado na comunicação artística: na música, a 

audição; na dança, a audição e o corporal-sinestésico; na pintura, a visão; na 

escultura, a visão e o tato, e por aí vai.  

É claro que faz parte do papel da escola estimular a apreciação artística e a 

aprendizagem de técnicas para o estudante se expressar por meio de recursos das 

mais variadas artes, como recomenda a competência 3 da BNCC (2017, p. 9): 

“Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural.” Entretanto, dentro dessa concepção de arte com a qual estamos 

trabalhando, desenvolver a competência Interesse Artístico vai muito além de 

simplesmente “apreciar diferentes manifestações artísticas e nos sentirmos 

motivados para praticá-las da maneira que gostamos”, como afirmam Teixeira & 

Martinez (2021, p.24): objetiva a educação da sensibilidade, ou seja, da capacidade 

de perceber estímulos, de ser tocado por eles.  

Quando desenvolvemos a nossa sensibilidade, nos damos conta de 
que o mundo é repleto de coisas belas – imagens, sons, paisagens, 
acontecimentos... Isso não anula o fato de que há também muita dor 
e muita coisa ruim, é claro! Mas praticar o encantamento com aquilo 
que pode trazer “prazer aos olhos” preenche a alma, faz bem ao 
corpo e à vida da gente (ABED, 2021a, aula 5, p. 11). 

 

Afinal, a sensibilidade não acontece apenas nas nossas relações com os 

https://www.dicionarioetimologico.com.br/arte/
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objetos artísticos, está presente em todo e qualquer momento da vida. Cultivar o 

encantamento diante do que nos cerca também é uma forma de desenvolver o 

Interesse Artístico: ouvir um pássaro cantando, afagar a pelagem do gatinho que 

dorme, assistir um pôr do sol, sentir na pele a brisa que sopra...  

A competência Interesse Artístico vai muito além de simplesmente 
apreciar objetos de arte, refere-se ao uso e à valorização de 
diferentes linguagens para comunicar, expressar, processar, 
acessar, compreender, compartilhar ideias, pensamentos, emoções, 
reflexões, sentimentos (ABED, 2021a, aula 5, p. 9). 

 

A ampliação da sensibilidade, portanto, promove não só um contato mais 

próximo com os objetos de cultura das sociedades humanas, em diferentes tempos 

e espaços, como também aumenta o limiar de percepção, colaborando para ‘abrir 

olhos e ouvidos’ para o entorno. Um olhar e um ouvir sensíveis possibilitam ir para 

além do óbvio, do corriqueiro, do senso comum, descortinando novas possibilidades 

de significação do mundo por meio de múltiplas linguagens.  

Para o crítico russo Victor Chklovski (1893-1984), o que a arte faz é aumentar 

a duração da percepção, isto é, fazer com que nos demoremos mais no contato com 

objetos e situações pelas quais, de outro modo, passaríamos rapidamente 

(CHKLOVSKI, 1917). Por exemplo: todas as pessoas adultas que não têm mobilidade 

reduzida sobem escadas sem perceber seus atos. Porém, ao ler o miniconto ‘Como 

subir uma escada’, do escritor argentino Julio Cortázar (1914-1984)71, a percepção 

de cada mínimo movimento envolvido nessa atividade corriqueira é estendida, levada 

a durar incontáveis minutos. 

O ensaísta inglês G. K. Chesterton (1893-1936) tem dois ensaios72 que 

exemplificam muito bem o que é o interesse artístico desenvolvido no cotidiano: em 

‘O que eu encontrei no meu bolso’, ele se dedica a investigar... o que existe nos seus 

bolsos. E, de repente, um pedaço de giz ou um bilhete de trem passam a ser alvo de 

enorme interesse. Já o ensaio ‘Sobre ficar na cama’ é dedicado aos devaneios do 

escritor quando se vê deitado na cama olhando para o teto: situação pela qual todos 

passamos diariamente, porém sem dedicar a ela um olhar que se demore um pouco 

 
71 Publicado em 1962 no livro ‘Histórias de Cronópios e Famas’. 
72 Ambos publicados no livro ‘Tremendas Trivialidades”, em 1909.  
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mais sobre o que se passa enquanto estamos ali, parados. 

Além de aguçar os sentidos para receber o mundo de estímulos, uma 

maneira simples de estimular o Interesse Artístico é revestir as ações do dia a dia de 

intencionalidade estética, como por exemplo cuidar do arranjo obtido ao colocar a 

comida no prato, apreciar os efeitos das escolhas realizadas ao se arrumar, incentivar 

os alunos a deixarem os objetos em cima de suas mesas de uma maneira que faça 

sentido a eles, que lhes agrade.  

Um exemplo que gosto muito de dar quando trabalho esse tema é minha 

tarefa de lavar uma pia cheia de louça: minha brincadeira pessoal, desde a 

adolescência, é conseguir acomodar toda a louça de uma única vez no escorredor, 

de modo que não precise secar uma única peça. Ao longo dos anos, venho 

aperfeiçoando a técnica, conseguindo arranjos que são “verdadeiras obras de arte’ 

(pelo menos, para mim). 

Os jogos também são objetos de cultura revestidos de elementos estéticos e 

operam com a linguagem metafórica, simulando situações da realidade dentro do 

‘contexto de folga’ que caracteriza o lúdico. São como ‘metáforas da vida’.  

O Xadrez, por exemplo, simula uma guerra entre duas nações, uma 
luta por território e por poder de um reino sobre o outro. Essa 
possibilidade de vivenciar situações da vida real por meio de um jogo 
potencializa o desenvolvimento de inúmeras funções, habilidades, 
estratégias e saberes em um ‘contexto de folga’, de uma forma leve 
e divertida. Que bom seria se os humanos guerreassem apenas nos 
jogos! (ABED, 2021a, aula 5, p. 9). 

 

 

3.6 Fechando e abrindo 
 

Neste capítulo, discorreremos sobre emoção, sentimento, competências e 

habilidades socioemocionais, conceitos centrais para subsidiar a educação 

socioemocional no espaço escolar.  

Dentre os diferentes modelos adotados nos programas para 

desenvolvimento de habilidades socioemocionais, optamos pelo aprofundamento no 

desenho proposto pelos pesquisadores do Instituto Ayrton Senna, que partiu do 

modelo BIG FIVE de organização das características de personalidade humana e 
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subdividiu seus cinco domínios em dezessete competências socioemocionais. 

A principal linha de análise foi no sentido de sempre procurar considerar, 

equacionar e equilibrar os múltiplos aspectos presentes em cada fator, analisando-

os criticamente para reconhecer possíveis posicionamentos ideológicos, valores 

subliminares que precisam ser trazidos à consciência para que o docente exerça o 

seu papel de modo responsável. 

Em cada uma das competências analisadas, além das considerações 

teóricas procurou-se refletir sobre o uso de jogos, e em especial dos jogos de regras, 

como recursos mobilizadores e potencialmente promotores de desenvolvimento.  

Assim, neste capítulo que se encerra, partiu-se de cada uma das facetas 

socioemocionais elencadas pelo Modelo IAS (TEIXEIRA & MARTINEZ, 2021) para 

pensar o jogo. No próximo capítulo, faremos o caminho inverso: para cada uma das 

modalidades de jogo de regras, refletiremos quais são as habilidades prioritariamente 

estimuladas por meio do recurso lúdico. 
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4. Um olhar socioemocional para os jogos de regras 

 

 

Neste capítulo, serão apresentadas e exploradas as seis categorias de jogos 

de regras propostas pela autora do presente ensaio, refletindo-se sobre quais 

habilidades socioemocionais são especialmente mobilizadas em função da estrutura 

de cada uma das categorias, a saber: Jogos de Controle, Jogos de Rapidez de 

Reflexões, Jogos de Ataque e Defesa, Jogos de Expressão, Jogos de Sorte e Azar, 

Jogos Lógicos (lembrando que um jogo pode fazer parte de mais de uma categoria 

ao mesmo tempo). 

Inicialmente, serão retomados alguns conceitos discutidos no capítulo 

anterior acerca das habilidades socioemocionais mobilizadas por atividades lúdicas 

em geral, e pelos jogos de regras em especial.  

A seguir, cada uma das seis categorias propostas será explorada, 

apresentando alguns exemplos de jogos que servirão como suporte para tecer 

reflexões e análises baseadas tanto nos referenciais teóricos, explicitados nos 

capítulos anteriores, como também nos muitos anos utilizando essa taxonomia no 

ambiente clínico (com crianças e adolescentes) e nas aulas ministradas em cursos 

de Pós-graduação em Psicopedagogia (com adultos, profissionais de Educação e de 

Saúde). 

 

4.1 Habilidades socioemocionais mobilizadas por jogos de regras 
 

Como já vimos, um conceito fundamental para pensar a utilização de jogos 

visando o desenvolvimento socioemocional é o de ‘contexto de folga’ (MACEDO, 

1995). Quando jogamos, vivemos intensamente várias emoções, como as alegrias 

da vitória ou de uma boa jogada, as tristezas e decepções da derrota ou de um plano 

estratégico que não funcionou, as frustrações e raivas diante da jogada do oponente 

que destrói nosso plano inicial, as dúvidas e incertezas que a dinâmica do jogo 

provoca, os medos e inseguranças diante da necessidade de decidir por uma jogada 

e não por outra, a coragem de testar um esquema tático, o entusiasmo por dominar 

uma nova estratégia... Enfim, um universo de emoções perpassam a vivência do 
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jogar. Mas, ao mesmo tempo que vivido intensa e concretamente, tudo ocorre dentro 

de uma ‘bolha’, de uma certa ‘suspensão de realidade’, pois afinal é uma brincadeira, 

não é ‘pra valer’.  

Pois bem, esse contexto de folga para viver as experiências intensamente 

mas ao mesmo tempo sem consequências de ‘vida real’ é altamente mobilizador de 

desenvolvimento em múltiplas dimensões.  

Do ponto de vista cognitivo, o jogo envolve o entendimento e correta 

aplicação das regras, bem como a compreensão, construção e utilização das 

estratégias, aspectos diretamente relacionados com o desenvolvimento da 

linguagem, da memória e do raciocínio lógico. Dentre os múltiplos processos que 

ocorrem ao jogar, penso ser interessante destacar alguns que são essenciais à 

atitude investigativa, fundamentais para os processos de ensino e de aprendizagem: 

a necessidade de um bom levantamento de dados; a compreensão das relações 

lógicas entre as informações e suas implicações em relação ao objetivo do jogo; a 

proposição e testagem de hipóteses sobre diferentes opções de jogadas e suas 

possíveis e/ou prováveis consequências no desenrolar do jogo.  

Do ponto de vista psicomotor, o corpo insere-se em um espaço concreto de 

movimentação, com objetivos claros delineados pelas regras – para jogar bem e 

aumentar as chances de vitória, os atos motores devem ser direcionados aos 

objetivos do jogo. Adequando as exigências motoras do jogo ao nível de desempenho 

psicomotor dos jogadores, as experiências com os jogos podem representar, de 

maneira lúdica, uma fonte de estimulação para treinar e alavancar o desenvolvimento 

de destrezas corporais. 

Do ponto de vista social e ético, as regras regulam as relações interpessoais 

ali existentes, determinando o que é permitido e o que não é permitido. As regras são 

pactuadas entre todos os que querem participar da brincadeira e o clima relacional 

que se estabelece nas interações entre os jogadores depende do tipo de jogo, que 

configura situações de competição e/ou de colaboração entre os participantes. 

Do ponto de vista emocional, os jogos são palcos onde estímulos vivos e 

concretos disparam respostas emocionais das mais variadas. Respostas que podem 

ser expressas em ações (ou não), também de diferentes maneiras, desde as mais 

adaptativas e eficientes às mais inadequadas e ineficientes. 
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No capítulo anterior, várias considerações foram tecidas sobre o potencial 

das atividades lúdicas e dos jogos de regras no desenvolvimento socioemocional. 

Retomando de maneira bastante sintética, temos que: 

• Emoção, sentimento e razão: As atividades lúdicas provocam emoções em 

situações concretas e estruturadas, possibilitando a criação de marcadores 

somáticos (DAMÁSIO, 2012) que colaboram na modulação da intensidade e 

duração das respostas, ampliando a possibilidade de desenvolver o autocontrole 

emocional. 

• Resiliência Emocional: Jogos, e em especial os jogos de regras, são situações 

de protagonismo, de resolução de problemas e de tomada de decisões, 

favorecendo o fortalecimento interno a partir das inúmeras experiências vividas 

ao jogar. Autonomia, autoestima, autoeficácia são estimuladas pelas atividades 

lúdicas. 

o Tolerância ao Estresse: A vivência das ansiedades e medos ganham 

um contexto de folga nas experiências com os jogos de regras. O 

autoconhecimento, a análise de riscos, o enfrentamento e a construção 

de estratégias para lidar com situações ansiogênicas, como por 

exemplo a pressão de tempo, a necessidade de espera, o medo do 

futuro, as interações sociais, os elementos controláveis e não 

controláveis da realidade que se impõe, tudo isso fica favorecido pela 

‘folga’ do jogar. 

o Tolerância à Frustração: A frustração é inerente aos jogos de regras. 

Todos querem alcançar o objetivo do jogo, mas nem todos irão 

conseguir. Muitos planos não darão certo, ou por não se mostrarem 

eficientes em si mesmos ou pelas jogadas do oponente que frustram o 

planejamento traçado. Jogar é encarar as próprias dificuldades, é sentir 

raiva e frustração e construir mecanismos de superação, condição sine 

qua non para ‘permanecer na brincadeira’. 

o Autoconfiança: Os jogos trazem feedbacks imediatos para as ações 

realizadas, possibilitando avaliar o que é eficiente e o que não é. Em 

especial nos jogos de regras, o processo de aprendizagem e domínio 

paulatino, tanto das regras (jogar certo) como das estratégias (jogar 

bem) é promotor do que estou chamando de ‘uma verdadeira 
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autoconfiança’, no sentido do exercício dos potenciais e do 

investimento na superação das dificuldades. 

• Engajamento com os Outros: Relacionar-se com os outros é exercitar a 

flexibilidade para lidar com a diversidade humana. Diferentes jogos de regras 

mobilizam diferentes potenciais e inteligências, que podem e devem ser 

igualmente reconhecidos e valorizados 

o Iniciativa Social: As atividades lúdicas são situações recheadas de 

interações sociais. Mesmo em um jogo do tipo puzzle (quebra 

cabeças), em que não há oponentes, é possível exercer a colaboração 

para resolver os desafios em parceria com um outro. Jogos 

cooperativos e jogos competitivos exploram, dentro do contexto de 

folga, os elementos das interações sociais nessas duas dimensões que 

fazem parte da vida: a colaboração entre as partes e a competição. 

Aprender a competir de forma saudável, sem destruir verdadeiramente 

o outro, é fundamental para o convívio em sociedade (nos jogos de 

regras, a agressão é simbólica, não é física).  

o Entusiasmo: O processo decisório sobre o direcionamento da energia 

vital fica fortalecido pelo reconhecimento de quais jogos são mais 

atrativos e mobilizadores, para si mesmo e para os outros, e a escolha 

da intensidade de engajamento nos diferentes jogos (tempo dedicado 

às atividades lúdicas; treinamento para torneios). 

o Assertividade: Os jogos são situações de protagonismo, cada um é 

dono de suas próprias jogadas, jogar é escolher e assumir as próprias 

escolhas e seguir em frente, com assertividade. Jogos trabalham a 

construção de uma verdadeira segurança de si, o que inclui a 

humildade de saber perder. 

• Amabilidade: As características que qualificam as relações interpessoais, 

como o respeito mútuo, a gentiliza, a consideração e a empatia, são 

traduzidas, no contexto de jogo, como ‘fair play’, ou jogo justo. Entrar em uma 

situação de jogo é acatar parâmetros éticos de respeito às regras e respeito 

aos outros. Nos jogos de regras, as nuances das relações amáveis entre os 

jogadores, tanto em contextos cooperativos como em contextos competitivos, 

ganham ‘contornos de acontecimento’. 
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o Empatia: Especialmente em jogos competitivos, desenvolver a 

habilidade de se colocar no lugar do oponente, tentar ver o jogo sob a 

sua perspectiva, buscar apreender e compreender os caminhos 

estratégicos que guiam as suas jogadas, todas essas habilidades são 

essenciais ao ‘jogar bem’. 

o Respeito: Os jogos de regras, como o próprio nome diz, implicam o 

respeito às regras, tanto as mais gerais (esperar a vez, não burlar etc.) 

como as mais específicas (o que é e o que não é permitido em um dado 

jogo). As regras regulam, portanto, o convívio social e os processos 

comunicativos, e para permanecer no jogo, é essencial respeitar as 

regras, os oponentes e a si mesmo. 

o Confiança: Especialmente nos jogos em equipe, a confiança no 

parceiro é algo essencial ao jogar. Exercer o perdão, a si mesmo e ao 

outro, também é fundamental para que o processo de domínio 

crescente das estratégias de jogo possa acontecer. Aprender a 

desconfiar também é importante, e há jogos especialmente 

desenhados para tal fim. 

• Autogestão: Jogar é exercer protagonismo, ou seja, gerir as próprias ações. 

As funções executivas envolvidas na administração do funcionamento do 

cérebro, ou seja, na gestão de si mesmo, ganham a concretude da situação 

de jogo para serem mobilizadas, estimuladas, desenvolvidas. 

o Responsabilidade: Cada um é responsável pela sua própria jogada e 

pelo seu próprio processo de aprendizagem do jogo, desde o jogar 

certo (domínio das regras) até o jogar bem (domínio das estratégias). 

Cada um é responsável também pelo fair play, pela forma justa e ética 

com que comparece nas interações mediadas pelos jogos de regras. 

o Determinação: O desejo de conquista, a coragem e força de vontade 

para aprender a jogar (‘certo’ e ‘bem’) fazem parte do processo de 

interação com as múltiplas situações desafiantes que os jogos de 

regras trazem. Escolher dedicar-se a um jogo, treinar e participar de 

torneios são expressões do desenvolvimento da determinação e da 

persistência. 
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o Foco: O objetivo, os componentes físicos e as regras de um jogo 

delineiam o que deve ser considerado como prioridade no processo 

atencional, favorecendo a diferenciação entre as informações que são 

relevantes e as que são irrelevantes. 

o Organização: A autogestão do tempo (planejamento) e do espaço 

(organização) são essenciais para a construção e aperfeiçoamento de 

estratégias, ou seja, para o jogar bem. 

o Persistência: Praticar um jogo exige esforço, treino, perseverança, 

enfrentamento de dificuldades. 

o Controle da Impulsividade: Desde o primeiro contato com um jogo de 

regras, as ações impulsivas precisam ser controladas para se 

adequarem aos objetivos da atividade. Controle dos gestos, 

administração das emoções, monitoramento da trajetória de 

apropriação do jogo são inerentes ao aprimoramento enquanto jogador. 

• Abertura ao Novo: Cada jogo é algo novo a ser descoberto, uma nova 

experiência a ser abrir. Cada nova partida é uma história inédita a ser escrita. 

Abrir-se ao novo deve ser contrabalanceado com análise de riscos, e nos 

jogos de regras os jogadores podem viver essa aventura dentro do contexto 

de folga (sem consequências da ‘vida real’). A experiência pessoal do 

professor com os jogos de regras oferece parâmetros importantes para a 

mediação dos primeiros contatos e da crescente apropriação do aluno com 

esse ‘novo chamado jogo’. 

o Curiosidade para Aprender:  Todo jogo de regras é um objeto do 

conhecimento, algo da cultura que pode ser aprendido. Além disso, os 

jogos podem ser usados como recursos pedagógicos para a construção 

e sistematização de aprendizagens das mais diferentes áreas do 

conhecimento (Metodologia Ativa: Aprendizagem Baseada em Jogos). 

o Imaginação Criativa: Os jogos de regras contêm em si tanto a 

regularidade dos jogos de exercício como a arbitrariedade dos jogos 

simbólicos, portanto favorecem tanto a formação de hábitos como a 

inventividade criativa. Ao jogar, exercitamos a criação de imagens 

antecipatórias, criamos linguagem para entender e explicar as jogadas. 
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Inventar ou adaptar jogos também é uma estratégia para estimular a 

imaginação e a criatividade. 

o Interesse Artístico: A arte comunica por meio de metáforas, e os jogos 

são metáforas da vida. Além disso, os jogos de regras são objetos da 

cultura, compostos por elementos estéticos que de alguma forma 

(assim como a arte) retratam e simbolizam algo da percepção do 

Homem sobre o mundo e sobre si mesmo. 

Os aspectos citados acima, presentes em maior ou menor grau nos 

diferentes jogos de regras, não pretendem esgotar o potencial das atividades lúdicas 

para a estimulação de desenvolvimento humano, mas ressaltar o valor de sua 

utilização intencional como recurso pedagógico, em sala de aula, para mobilizar, em 

maior ou menor intensidade, essas múltiplas facetas cognitivas, psicomotoras, 

socioemocionais e éticas nos estudantes. 

A grande pergunta que norteou a elaboração deste ensaio é justamente esta: 

as diferentes estruturas presentes nas regras dos jogos delineiam espaços 

relacionais que potencializam, em diferentes graus, quais desses aspectos? Como o 

professor poderia utilizar a compreensão acerca dos diferentes tipos de jogos para 

planejar e executar ações mediadoras intencionais, voltadas aos aspectos 

socioemocionais que percebe como prioridades a serem trabalhadas com seus 

alunos?  

É o que veremos a seguir: procuraremos identificar e refletir sobre algumas 

especificidades de cada uma das categorias que compõem a classificação proposta 

para os jogos de regras, levantando hipóteses sobre quais são as habilidades 

socioemocionais e as funções executivas mais intensamente requeridas - e, portanto, 

mobilizadas e estimuladas - em cada uma delas.    

Cada categoria é aberta com uma pequena visão panorâmica. Em seguida, 

são apresentados alguns exemplos de jogos pertencentes à classe, com um pequeno 

histórico sobre o jogo, imagens e descrição das regras73 e de algumas estratégias 

(quando for pertinente para a discussão), para que o(a) leitor(a) possa acompanhar, 

a partir de referências concretas, as reflexões e análises propostas. 

 
73 Regras de jogos têm um caráter arbitrário, são invenções. As regras apresentadas foram escolhidas 
por serem as versões que pratiquei ao longo da minha vida pessoal e profissional. 
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Parte-se do pressuposto de que sempre há inúmeras habilidades 

(socioemocionais, cognitivas, psicomotoras...) e funções cerebrais (perceptivas, 

cognitivas, executivas...) que se entrelaçam nas múltiplas situações que preenchem 

a vida de cada um de nós, e a intensidade em que são mobilizadas depende de vários 

fatores. Quando afunilamos para o uso de jogos em sala de aula, o quão mobilizador 

será o recurso lúdico é influenciado por aspectos maturacionais dos estudantes, pelo 

seu grau de familiaridade com o jogo e, o que é muito importante, pelo tipo de 

mediação realizada pelo professor, o que por sua vez depende dos seus objetivos 

pedagógicos. E, é claro, pela configuração do espaço relacional delineado pela 

estrutura das regras do jogo, que é o recorte priorizado no presente ensaio. 

Para apresentar como exemplos, foram escolhidos jogos que, ao longo dos 

muitos anos de utilização no trabalho clínico, na docência e na vida pessoal, 

mostraram-se emblemáticos para explorar os aspectos selecionados para a análise. 

Considerou-se também a disponibilidade dos jogos no mercado, preferencialmente 

com baixo custo e, em muitos casos, a possibilidade de serem confeccionados de 

maneira artesanal. Com isso, objetivou-se uma maior viabilidade de uso no espaço 

escolar, além da intenção de facilitar, para o(a) leitor(a), que passe pela experiência 

pessoal do jogar, se assim o desejar. 

Após a exploração de cada uma das categorias, são tecidas algumas 

considerações quanto ao seu possível pareamento duas a duas, o que sustenta e 

amplia a busca por um equilíbrio dinâmico entre oposições, defendida ao longo de 

todo o presente ensaio.  

Quando jogamos são mobilizadas inúmeras habilidades e funções cerebrais 

dos mais variados tipos, em intensidades que dependem de vários fatores, como a 

estrutura das regras do jogo (foco principal deste ensaio), a idade ou nível 

maturacional dos jogadores, o grau de familiaridade com o jogo e, no caso do uso 

pedagógico, da intencionalidade e das mediações realizadas pelo professor.  

Em anexo, são apresentados dois quadros contendo, de maneira visual e 

esquemática, uma síntese das habilidades socioemocionais (Anexo 1) e das funções 

executivas (Anexo 2) mais fortemente mobilizadas em cada uma das seis categorias 

de jogos exploradas no presente capítulo. Os quadros não têm a pretensão de trazer 

verdades absolutas, não são resultados de investigações com rigor científico, são 

impressões e hipóteses fundamentadas nas experiências vividas como jogadora e 
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como profissional que sempre utilizou jogos. O objetivo principal foi oferecer uma 

visão panorâmica do potencial dos diferentes jogos, para apoiar os professores em 

suas escolhas. 

Com esse mesmo intuito, o Anexo 3 traz uma lista de jogos de cada uma das 

categorias. Mais uma vez, não há a pretensão de esgotar o tema, mas de inspirar os 

educadores, de trazer ideias e sugestões de jogos que possam se transformar em 

recursos didáticos ou inspirar adaptações e criações.  A maior parte dos jogos fizeram 

e ainda fazem parte da minha vida, mas alguns (os mais atuais) eu ainda não cheguei 

a experimentar, as indicações são resultados de um garimpo que realizei em lojas de 

brinquedos e na internet (há vários tutoriais bem interessantes no Youtube).   

Cabe ressaltar que os quadros não têm a pretensão de esgotarem a análise 

ou de trazerem verdades absolutas, e sim de organizar e sistematizar impressões e 

hipóteses construídas a partir das vivências com os jogos e as considerações 

teóricas advindas das bases conceituais estudadas. O principal objetivo desses 

quadros é fornecer, ao educador, uma visão panorâmica do potencial de diferentes 

jogos, para facilitar a escolha como recurso pedagógico em seu planejamento.  

 

4.2 Jogos de Controle 
 

4.2.1 Visão global 

Jogos de Controle são aqueles que requerem movimentos delicados e 

precisos, que exigem um controle muscular autônomo e refinado. Alguns exemplos: 

Pega-varetas, Palhaços Equilibristas, Futebol de Botão.  

Esses jogos têm um efeito relaxante, é imprescindível que os movimentos 

corporais sejam calmos, intencionais, focados. São jogos que exigem planejamento, 

modulação e antecipação das consequências do ato motor, que deve ser cuidadoso 

e considerar a necessidade de se adaptar às condições de uma realidade que se 

impõem.  

Na clínica psicopedagógica, eu os utilizava com pacientes que precisavam 

retardar respostas impulsivas, que tentavam resolver seus exercícios escolares 

rapidamente, sem refletir, com crianças e jovens que demonstravam grande agitação 

corporal e muita ansiedade. Durante os atendimentos, foi observada uma relação 

dialética entre o processo de desenvolvimento do controle motor e o processo de 
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elaboração de autocontrole psíquico (ABED, 1996). 

 

4.2.2 Exemplos de Jogos de Controle 

 

4.2.2.1 Pega-varetas 
 

Pega-varetas é um jogo bastante tradicional e antigo. Segundo Fonseca et 

al. (2021), é descrito em um livro budista no século V antes de Cristo como uma 

derivação do jogo indiano ‘Jonchet’. Há também a hipótese de sua origem em um 

jogo chinês chamado ‘Mikato’, em que as varetas eram feitas de marfim. Para os 

autores, as regras são indicativas da origem oriental do jogo, pois “é exigido do 

jogador, muita paciência, calma, tranquilidade e habilidade, além de movimentos 

lentos, características encontradas em muitas atividades orientais” (FONSECA et al., 

2021, p. 96). 

Por sua simplicidade e baixo custo, espalhou-se por todos os cantos do 

mundo, onde ainda é bastante praticado. Atualmente, no Brasil, o jogo é fabricado 

por várias empresas e comercializado em madeira ou plástico. É composto por um 

conjunto de varetas coloridas com cerca de 18 a 20 centímetros de comprimento e 3 

a 5 milímetros de diâmetro74, com as duas extremidades em ponta. Em geral, são 30 

varetas, sendo 10 amarelas, 8 verdes, 6 azuis, 5 vermelhas e uma preta, mas pode 

haver variações. A pontuação final indicada para cada cor pode variar, mas está 

relacionada à probabilidade de conquista: a vareta preta tem valor mais alto, pois é 

a mais rara, e as amarelas têm valor mais baixo, pois estão em maior quantidade no 

jogo.   

 
Figura 3: jogo Pega-varetas75 

 
74 Existem algumas versões em tamanho gigante. 
75 Fonte da imagem: https://www.istockphoto.com/br/search/2/image?phrase=pega+varetas  

https://www.istockphoto.com/br/search/2/image?phrase=pega+varetas
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Objetivo do jogo: conquistar mais pontos. 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 ou mais jogadores. 

2. Sortear quem começa e combinar o sentido de jogo (horário ou anti-horário). 

3. Segurar o conjunto de varetas na mão, na vertical, sobre uma mesa ou no chão 

e soltar. Em geral, as regras orientam que as varetas sejam encostadas na base 

onde o jogo irá ocorrer, mas também é possível soltá-las a partir de diferentes 

alturas, o que determina graus variados de dificuldade: quanto mais alto, mais 

espalhadas ficarão as varetas e, portanto, menor será o grau de dificuldade. 

4. O jogador deve tentar pegar uma vareta por vez, sem que nenhuma outra se 

mexa. Se obtiver sucesso, recolhe a vareta e continua jogando; se não conseguir, 

larga a vareta e passa a vez ao próximo jogador. 

5. A vareta preta pode ser utilizada como auxiliar para movimentar uma outra 

vareta. 

6. O jogo termina quando acabarem as varetas.  

7. Todos somam seus pontos de acordo com a tabela de valores acordada entre os 

jogadores, como por exemplo: 

• Amarela = 5 pontos 

• Verde = 10 pontos 

• Azul = 15 pontos 

• Vermelha = 20 pontos 

• Preta = 40 pontos 

8. Variações:  

• Vence quem conquistar a maior quantidade de varetas, independente da cor. 

• Estabelecer outras pontuações para as diferentes cores. 

• Qualquer vareta pode ser utilizada como auxiliar, independente da cor.  

• Não é permitido usar nenhuma vareta como auxiliar. 

Quadro 8: Regras do jogo Pega-varetas  

 

4.2.2.2 Futebol de Botão (ou Futebol de Mesa) 
 

Segundo reportagem publicada na Revista Super Interessante (Editora Abril) 

em 18/04/2011 (atualizada em 04/07/2018), há indícios de brincadeiras utilizando 

botões para ‘chutar ao gol’ desde a década de 1920. Entretanto, o músico e 



239 

 
 

 

publicitário brasileiro Geraldo Cardoso Décourt é considerado o pai do jogo Futebol 

de Botão com a publicação do primeiro livro de regras oficial, em 1930, no Rio de 

Janeiro.  

Após essa publicação, o jogo espalhou-se pelo país, sendo praticado com 

diferentes regras regionais, utilizando variados tipos de botões (inicialmente 

adaptados ou artesanais, como por exemplo botões de roupa, de madeira, plástico 

ou acrílico, casca de coco, fichas de cassino, tampinhas de relógio de pulso, e 

posteriormente industrializados, em geral feitos de plástico), de bolinhas (feitas de 

plástico, cortiça, feltro ou até miolo de pão) e de ‘campos de futebol’, desde o chão 

ou a mesa da cozinha aos tabuleiros fabricados e comercializados especialmente 

para o jogo.  

Ainda segundo a reportagem da Revista Superinteressante, em 1988 o 

Conselho Nacional de Desporto reconheceu o Futebol de Botão (também conhecido 

como Futebol de Mesa) como esporte e oficializou três dentre as várias modalidades 

de regras praticadas no país: baiana, carioca e paulista. As principais diferenças 

entre as variantes do jogo dizem respeito à quantidade de toques: 1 toque (baiana), 

3 toques (carioca) ou 12 toques (paulista). A Confederação Brasileira de Futebol de 

Mesa76 (CBFM) promove campeonatos nas três modalidades, dentre outras 

existentes, tanto nacionais como internacionais (Dadinho, Sectorball, Subbuteo, 

Chappas).  

 
Figura 4: jogo Futebol de Botão77 

 

Sou praticante do Futebol de Botão desde criança. Aprendi com meus irmãos 

(os meninos), com quem jogava na mesa da cozinha78 utilizando inicialmente botões 

 
76 https://www.cbfm.com.br/  
77 Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol_de_bot%C3%A3o  
78 Família grande, mesa comprida... 

https://www.cbfm.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol_de_bot%C3%A3o
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de roupa (minha mãe costurava para fora), com traves feitas de madeira pelo nosso 

pai (marcenaria era o seu hobby), caixas de fósforos como goleiros e uma bolinha 

esculpida em cortiça. Depois, passamos a usar kits comprados, contendo botões de 

plástico marcados com os emblemas de diferentes times (revezávamos quem 

representaria o São Paulo, nosso time do coração). Organizávamos campeonatos, 

treinávamos bastante, aperfeiçoando esquemas táticos e habilidades psicomotoras. 

E inúmeras habilidades socioemocionais, é claro, presentes no jogar, nas 

experiências de competir, de ganhar e de perder. 

Usávamos um conjunto de regras que não se enquadram em nenhuma das 

modalidades que constam no site oficial da CBFM. Não sei de onde elas surgiram, 

se foram inventadas pela família ou ensinadas por alguém. São basicamente a 

transposição das regras do futebol de campo para a realidade da mesa. São as 

regras que sempre utilizei com meus clientes, familiares e amigos, e que descrevo a 

seguir. 

 

Objetivo do jogo: marcar mais gols do que o oponente. 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 jogadores. 

2. Cada jogador joga com um time composto por 10 botões de linha, um goleiro e 

uma palheta com a qual impulsiona seus botões. 

3. Para dar início a cada um dos dois tempos de jogo, bem como para reiniciar após 

um gol marcado, cada jogador dispõe o seu conjunto de peças na sua metade 

do campo.  

4. Os jogadores definem o tempo de duração de cada tempo da partida e algum 

mecanismo de sorteio é utilizado (par ou ímpar, por exemplo) para decidir quem 

dará início ao primeiro tempo (o outro time dará início ao segundo tempo). 

5. Um toque é realizado impulsionando um botão com a palheta. Apenas o toque 

realizado pelo goleiro é feito pegando a peça na mão para tocar com ela na bola. 

6. O jogador pode realizar vários toques seguidos, sem limites. Sua jogada se 

encerra em uma das quatro situações a seguir: a) no caso de o botão acionado 

não tocar na bola; b) se a bola tocar por último em um botão do oponente; c) se 

a bola sair do campo sem tocar por último em um botão do oponente; d) se for 
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marcado um gol.  

7. Ao finalizar a sua jogada, o jogador pode reposicionar seus botões da maneira 

que desejar, contanto que não coloque um botão seu entre um botão do oponente 

e a bola. 

8. O oponente dá continuidade à partida seguindo as mesmas regras. Não é 

permitido mexer em seus botões antes de jogar, apenas ao finalizar o seu turno. 

9. Se a bolinha sair do campo, será reposta pelo oponente daquele cujo botão tocou 

por último na bola. O jogador que irá recolocar a bola em jogo pode escolher 

qualquer um dos seus botões para realizar a jogada e posicionar um outro botão 

à sua escolha para receber a bola. Se a bola sair pela lateral, será reposta a partir 

do local onde saiu; se sair pela linha de fundo, será cobrada pelo canto do campo, 

caso seja escanteio (se estiver no campo adversário) ou a partir de qualquer 

ponto da grande área, quando for tiro de meta (se estiver no campo defensivo). 

O tiro de meta pode ser cobrado pelo goleiro, nesse caso o jogador realiza o 

movimento segurando o goleiro em sua mão para empurrar a bolinha. 

10. O jogador deve avisar o oponente quando for atirar para o gol, indicando qual 

dos seus botões irá usar na jogada, para que ele possa posicionar o seu goleiro. 

Não é permitido mexer no goleiro durante o chute. Um gol não anunciado não é 

válido. 

11. Se um botão do jogador da vez encostar em um botão do oponente antes de 

tocar a bola, será considerado falta. Os botões de ambos os jogadores que 

estiverem posicionados entre a bola e o gol devem ser afastados; o time da 

defesa tem o direito de armar uma barreira a um palmo de distância da bola. Se 

ocorrer dentro da grande área, será considerado pênalti, ou seja, um tiro direto 

sem barreira, a partir da marca do pênalti. 

Quadro 9: Regras do jogo Futebol de Botão  

 

4.2.2.3 Torre de Palhaços 

Esse jogo foi fabricado por diferentes indústrias de brinquedos e 

comercializado com vários nomes: Palhaços Equilibristas, Torre de Palhaços, 

Equilibrista Maluco. É composto por uma base onde um palhaço (em geral, uma peça 

preta) é colocado na vertical antes de dar início à partida, e peças em 4 cores 

diferentes (em geral, vermelho, amarelo, azul e verde) em forma de palhaço de 
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braços abertos, com furos e pontas que possibilitam encaixar uma peça na outra. A 

quantidade de peças de cada cor é variável, em geral de 4 a 10 peças. 

Não foi possível localizar com certeza a origem do jogo, a menção mais 

antiga encontrada data da década de 1970, quando foi fabricado e comercializado 

pela Estrela com o nome de Torre de Palhaços.79 

 
Figura 5: jogo Torre de Palhaços80 

 
 

Objetivo do jogo: Ser o primeiro jogador a ficar sem palhaços. 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 a 4 jogadores. 

2. Cada jogador joga com uma cor de palhaços. Se forem apenas dois jogadores, 

é possível cada um jogar com duas cores de palhaços. 

3. Sortear quem começa e combinar o sentido de jogo (horário ou anti-horário). 

4. Na sua vez, o jogador deve colocar um palhaço na torre, respeitando as 

seguintes restrições: nenhum palhaço pode encostar no chão; não colocar mais 

de um palhaço em um mesmo local; não é permitido segurar a torre enquanto o 

 
79 Fonte: https://br.pinterest.com/pin/453526624958351860/  
80 Fonte da imagem: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-791219772-jogo-palhaco-equilibrista-
joga-ate-4-pessoas-pedagogico-_JM  

https://br.pinterest.com/pin/453526624958351860/
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-791219772-jogo-palhaco-equilibrista-joga-ate-4-pessoas-pedagogico-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-791219772-jogo-palhaco-equilibrista-joga-ate-4-pessoas-pedagogico-_JM
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palhaço está sendo colocado. 

5. Se durante a jogada um ou mais palhaços caírem, serão recolhidos pelo jogador, 

independentemente da cor, passando a integrar os palhaços em sua posse. 

6. O jogo termina quando um jogador colocar, com sucesso, o seu último palhaço 

na torre. Para tornar o jogo mais justo, é interessante terminar a rodada, ou seja, 

garantir que todos tenham tido o mesmo número de jogadas, de modo que é 

possível que haja empate. 

Quadro 10: Regras do jogo Torre de Palhaços  

 

4.2.3 Reflexões sobre as habilidades socioemocionais priorizadas nos Jogos 

de Controle 

 

Os Jogos de Controle exigem coordenação visomotora e exercitam o controle 

do movimento fino, da ação motora voluntária. Ou seja, são jogos que mobilizam e 

estimulam o desenvolvimento psicomotor, que hoje sabemos, a partir das 

contribuições de estudiosos como Vitor da Fonseca, Ajuriaguerra, Wallon e Luria, 

entre outros, engloba não somente aspectos anátomo-fisiológicos como também 

emocionais, vivenciais, relacionais.  

A função tônica, no seu estado funcional ideal, subentende um estado 
de harmonia do indivíduo consigo próprio e com o ambiente total 
(cósmico, físico, humano, etc.), nem hipertonia nem hipotonia, mas 
sim, uma eutonia [...] A função tônica acaba por espelhar a busca de 
um estado de equilíbrio e de harmonia psicossomática, um balanço 
dinâmico das situações de vida e de aprendizagem [...] (FONSECA, 
2008, p. 186). 
 

Assim, os Jogos de Controle estimulam, a um só tempo, o processo de 

desenvolvimento de habilidades socioemocionais, cognitivas, psicomotoras e de 

várias funções executivas, fortalecendo o domínio da pessoa sobre si mesma, sobre 

as suas ações e o seu próprio corpo. O que, por sua vez, está imbricado com o 

domínio e a elaboração das situações do dia a dia e da aprendizagem, como salienta 

Fonseca (2008).  

Há muitos jogos que podemos incluir nessa categoria, mas infelizmente 

vários deles não são mais fabricados nos dias de hoje. No anexo 3, há uma lista com 

vários nomes, como por exemplo: Jenga (ou Terremoto); Morcegos Equilibristas, Vire 
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a Mesa, Aí vem o Lobo, Pula Pirata, Cai-não-cai, Cinco Marias81. Algumas 

brincadeiras, como Siga o Mestre, Estátua ou Jogo do Sério; pular corda e pular 

elástico, ou ainda bilboquê, pião, ioiô, bolinha de gude, construir castelos de cartas 

ou enfileirar peças de dominó, além de atividades esportivas como Boliche, Bocha, 

Tiro ao Alvo ou Lançamento de Dardos, também podem ser enquadrados nessa 

categoria, pois possuem como característica a exigência do controle do ato motor.  

Para ter sucesso nesse tipo de jogo é necessário baixar o nível energético, 

buscar uma calma interior, um autodomínio diante das emoções que porventura 

estejam sendo vivenciadas, especialmente as que provoquem agitação corporal, 

como a ansiedade e a excitação. Concentração e foco são muito exigidos, assim 

como a tomada de decisões baseadas na análise cuidadosa das informações 

presentes na situação de jogo e dos riscos envolvidos em determinados movimentos. 

O pensamento antecipatório e o planejamento da melhor sequência de ações 

também se fazem presentes em muitos desses jogos.  

Em maior ou menor grau, os Jogos de Controle envolvem a construção e o 

aprimoramento de estratégias, como exemplo ‘cavar um lateral’ no Futebol de Botão 

(propositalmente, atirar a bolinha na direção de um botão adversário, de modo que 

em seguida saia do campo); analisar o equilíbrio existente na distribuição de pesos 

das peças, no Torre de Palhaços82; realizar o movimento de pressionar a ponta da 

vareta contra a base para que ela levante, no Pega-varetas, tornando mais fácil catá-

la pela outra ponta. 

Há várias características em comum entre os Jogos de Controle, mas 

também há algumas especificidades que podem nortear a escolha do professor 

quanto ao jogo que melhor se adeque aos seus objetivos. Além das estratégias 

próprias a cada jogo, outro aspecto que merece destaque diz respeito à 

consequência do erro. No Pega-varetas, é preciso analisar a posição das peças para 

reconhecer aquela em que o sucesso da conquista é mais provável, e então realizar 

o movimento mais apropriado, delicadamente e com precisão. O erro, no mais das 

 
81 Também conhecido como Pipoquinha, Belisco, "brincadeira dos cinco saquinhos" ou ainda 
"brincadeira das cinco pedrinhas", é um jogo tradicional aparentemente oriundo da Grécia antiga. Em 
geral, é jogado com cinco saquinhos quadrados feitos de tecido, com aproximadamente 4cm de lado, 
recheados com grãos de arroz, areia ou outros materiais. O jogo consiste em sequências de 
movimentos a serem realizados com os saquinhos. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinco-marias. 
82 Noções de Física, vividas de maneira intuitiva e com feedback imediato e concreto. Experiências 
que enriquecem a construção dos ‘conceitos cotidianos’, como diria Vygotsky (1991). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinco-marias
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vezes, traz poucas consequências na configuração da realidade externa (no conjunto 

de varetas) e na construção de um bom caminho para a vitória, já que a penalidade 

é apenas passar a vez.  

Por outro lado, no jogo Torre de Palhaços, embora o movimento também 

tenha que ser delicado e preciso, um erro pode afastar, e muito, o jogador do objetivo 

do jogo, dependendo de quantos palhaços forem derrubados. Além disso, o erro 

muda a configuração do conjunto de peças (da torre), de maneira que uma nova 

realidade passa a se impor aos jogadores.  

Já no Futebol de Botão, o grande problema a ser resolvido diz respeito à 

direção do movimento que será realizado e à modulação da intensidade, da força 

imprimida ao botão por meio da palheta. É preciso cuidar para que haja um bom 

posicionamento do corpo e da palheta em relação à mão e ao botão, de modo que o 

efeito do movimento seja o mais eficiente possível em relação aos objetivos 

desejados na jogada. O erro, bastante frequente e esperado neste jogo, raramente 

traz grandes consequências: o maior determinante para a vitória é o acerto da bola 

em gol, ou seja, a destreza do próprio jogador, e não a falha. 

Os jogos Pega-varetas e Torre de Palhaços são exemplos mais ‘puros’ de 

Jogo de Controle, diferente do Futebol de Botão, que mescla características de Jogo 

de Ataque e Defesa. Aliás, o Futebol de Botão é um ótimo recurso para trabalhar 

questões relacionadas à agressividade (o ataque), aos mecanismos defensivos do 

psiquismo (a defesa) e ao meio de campo entre essas duas dimensões. Voltaremos 

a isso quando analisarmos os Jogos de Ataque e Defesa. 

Em alguns Jogos de Controle (como por exemplo, Morcegos Equilibristas, 

Vire a Mesa, Pula Pirata) há o que eu costumo chamar de ‘momento do susto’, que 

em geral traz uma explosão de risadas: a hora em que os morcegos despencam, em 

que a mesa é acionada derrubando tudo o que está em cima dela, em que o pirata 

salta da sua posição. É interessante que esses jogos (diferente do que ocorre com o 

Torre de Palhaços) são programados de tal forma que é impossível colocar todas as 

peças em jogo sem que não aconteça o momento do susto (e todos os jogadores 

sabem disso). 

Todo aquele clima de concentração e de silêncio que caracteriza os Jogos 

de Controle explode nesse momento, provocando, a meu ver, um equilíbrio dinâmico 

entre polarizações presentes no jogo (e na vida): tensão e relaxamento, contração e 
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distensão, foco e liberação. Um movimento muito promotor de desenvolvimento 

socioemocional, pois prepara para a aceitação dessas diferentes sensações e 

experiências interiores, relacionando-as aos diferentes contextos do mundo exterior, 

da realidade com a qual se está lidando. 

É uma pena que em geral os jogos com a característica do ‘momento do 

susto’ tenham um custo elevado, e que muitos deles não sejam mais fabricados. Se 

em um ensaio teórico couber sonhar, lanço aqui meu desejo de que as escolas 

passassem a adotar jogos de maneira regular, aquecendo assim a indústria de 

brinquedos, construindo uma cultura de jogo no nosso país e tornando-os mais 

acessíveis. 

Vários jogos podem ser associados a conteúdos programáticos do currículo 

escolar, integrando assim a promoção do desenvolvimento socioemocional com a 

construção do conhecimento. No Pega-varetas, a Matemática já está presente desde 

as regras originais, na contagem dos pontos, que podem envolver apenas soma ou 

associar soma e multiplicação. Além dos cálculos em si, o professor pode explorar a 

notação matemática, dependendo da série em que atua: registro livre, na Educação 

Infantil e começo do Ensino Fundamental; mais tarde, expressões numéricas, 

demonstrando por que é preciso resolver primeiro as multiplicações (algo da ordem 

da lógica) ou o uso de parênteses para indicar a ordem das operações (algo 

arbitrário, um combinado social); nos Anos Finais do Ensino Fundamental, montagem 

e resolução de equações com incógnitas. As situações registradas podem virar 

problemas matemáticos elaborados pelo professor ou pelos próprios alunos, com 

diferentes graus de dificuldades. 

No Jogo de Argolas, pode-se estipular um valor para cada acerto e realizar 

a contagem utilizando os resultados da multiplicação (por exemplo, cada argola vale 

3 pontos, para trabalhar a tabuada do 3). Os Jogos de Botão podem render um 

campeonato, explorando-se vários conteúdos em diferentes graus de profundidade, 

como a história da origem do jogo, as características geográficas e culturais de 

diferentes países que participam de uma copa do mundo, ou ainda a distribuição 

combinatória dos times para montar o calendário de jogos. 

Podem ser incentivadas pesquisas sobre o jogo, seus elementos ou aspectos 

a ele relacionados, bem como a produção textual sobre diferentes facetas, incluindo 

a própria experiência vivida durante o jogo. Atividades artísticas podem ser 
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associadas com, por exemplo, a confecção artesanal de alguns jogos, como o Cai-

não-cai usando garrafa pet, palitos de churrasco e bolinhas de gude. Nas aulas de 

Educação Física, o olhar do professor para as habilidades socioemocionais e o 

desenvolvimento do controle motor podem ser intencionalmente trabalhadas: por 

exemplo, cuidar da respiração e buscar um estado de calma e concentração antes 

de lançar a bola ao jogar Boliche. São inúmeras as possibilidades. 

Gostaria de ressaltar, mais uma vez, que os aspectos mais intensamente 

trabalhados por meio de um jogo, quando usado como recurso pedagógico, 

dependem muito das intervenções realizadas pelo professor. Apenas para servirem 

como uma referência, apresento algumas considerações quanto ao potencial dos 

Jogos de Controle na mobilização das habilidades socioemocionais e das funções 

executivas. 

Tendo em mente o Modelo IAS de competências socioemocionais, penso 

que os Jogos de Controle mobilizam, de maneira bastante intensa: 

• A Autogestão, especialmente no que diz respeito ao Controle da 

Impulsividade (a principal característica do jogo), Foco (é preciso ficar muito 

atento para conseguir jogar), Organização (principalmente em relação à 

configuração dos objetos no espaço e dos movimentos corporais em relação 

a eles) e Persistência (para seguir em frente e continuar jogando, apesar das 

exigências e dos insucessos). 

• A Resiliência Emocional, em suas três facetas: Tolerância ao Estresse 

(para conseguir jogar, é preciso dominar a ansiedade, não deixar que ela 

tome conta), Tolerância à Frustração (o erro faz parte, é esperado nesse 

tipo de jogo) e Autoconfiança (ampliada pela aquisição e crescente domínio 

de destrezas psicomotoras propiciadas pelo treino). 

Em relação às funções executivas, a partir da listagem apresentada no 

capítulo anterior, parece-me que as mais fortemente estimuladas nos Jogos de 

Controle são (em ordem alfabética):  

• Atenção seletiva: são jogos que exigem um processo atencional bastante 

direcionado aos objetivos, uma discriminação muito refinada entre os 

estímulos relevantes e não relevantes à tarefa. A distração, nesse tipo de jogo, 

traz consequências diretas e imediatas. 
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• Controle inibitório: a contenção do gesto, o domínio de si mesmo, das 

próprias ações, são condições essenciais para jogar e para se aprimorar nos 

Jogos de Controle. 

• Controle emocional: o controle consciente das emoções é bastante exigido, 

caso contrário há prejuízo na qualidade do movimento corporal mais 

adequado para jogar. 

• Levantamento de Informações: a ação motora deve ser adequada às 

condições de uma realidade que se impõe, portanto é importante realizar uma 

busca ativa, sistemática e abrangente das informações sensoriais presentes 

na configuração das peças do jogo. 

• Persistência nas metas: na maior parte dos jogos, há uma grande meta a 

ser atingida (aquela que leva à vitória) e submetas que compõem a trajetória, 

o caminho até o alvo. Estabelecer objetivos e manter a atitude de tentar 

alcançá-los é essencial para jogar bem.  

• Planejamento: em muitos Jogos de Controle, é importante identificar 

sequências de ações que têm maiores chances de levar ao sucesso.   

• Programação motora: desenvolver praxias eficientes de movimento em 

relação aos objetivos desejados é a principal exigência para se tornar um bom 

jogador nos Jogos de Controle. 

• Organização: organizar-se no espaço e no tempo é essencial nesse tipo de 

jogo, tanto no sentido da Autogestão (competência socioemocional) como do 

comando do funcionamento cerebral, que na verdade são duas faces de uma 

mesma moeda, já que emoção e razão caminham juntas, como vimos no 

capítulo anterior. 

• Tomada de decisões: cada jogada é uma decisão a ser tomada em relação 

ao ato motor mais apropriado e eficiente para o jogo. 

 

4.3 Jogos de Rapidez de Reflexos 
 

4.3.1 Visão global 

 

Nesse tipo de jogos, há a exigência de respostas corretas e rápidas, com um 



249 

 
 

 

tempo de latência muito pequeno. Alguns exemplos: Tapa Certo, Lince, Diga Logo, 

Tapão.  

Ao contrário da categoria anterior, esses jogos têm um efeito excitante, 

energético. Exigem uma atenção concentrada, um “ficar ligado”; a resposta deve ter 

um caráter imediato, ser rápida e precisa.  

Na clínica psicopedagógica, o trabalho com esses jogos mostrou-se 

especialmente benéfico em pacientes que demonstravam distração, excitabilidade 

ou acanhamento. Eu os usava com crianças e jovens que eram muito lentos em suas 

tarefas, ou por dispersarem com facilidade ou por aparentarem falta de motivação e 

de energia. Utilizava também com quem se mostrava retraído ou tímido: por ser um 

jogo energético, esses pacientes ganhavam a oportunidade de vivenciar situações 

de excitação e de expansão protegidos pelo contexto de folga propiciado pelo estilo 

de jogo. Paradoxalmente, crianças e jovens muito agitados, afobados ou excitáveis 

também se beneficiavam bastante com esse tipo de jogo, pois neles as suas energias   

eram aproveitadas e canalizadas para um objetivo (ABED, 1996). 

 

4.3.2 Exemplos de Jogos de Rapidez de Reflexos 

 

4.3.2.1 Tapa Certo 
 

Tapa Certo é um jogo comercializado em várias versões. É um jogo 

composto por dois pares de cartas e duas a quatro “mãozinhas” em cores diferentes. 

Os dois conjuntos de cartas costumam ter formatos diferentes (redondos e 

quadrados), para facilitar a separação. Há diversos temas comercializados na versão 

mais simples do jogo, em que são usadas cartas iguais para o pareamento. Há 

também versões em que os pares não são cartas iguais, mas com alguma 

correspondência, como por exemplo a imagem de um desportista e seu respectivo 

equipamento de jogo (futebol e bola; automobilista e carro de corrida). 

Não foi possível localizar nem o local nem a época em que o jogo foi criado. 

A menção mais antiga encontrada remonta à década de 1970, com jogos fabricados 

pela Estrela. 
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Figura 6: jogo Tapa Certo83 

 

Objetivo do jogo: Conquistar o maior número de cartas. 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 a 4 jogadores.  

2. Espalhar, de maneira bastante aleatória, um dos conjuntos de cartas (em geral, 

as cartas circulares), no chão ou na mesa. Embaralhar e formar um monte 

fechado com o outro conjunto de cartas (em geral, as cartas quadradas). 

3. Todos os jogadores se posicionam ao redor das cartas espalhadas, de modo a 

estarem a uma mesma distância do conjunto de cartas. Os jogadores seguram a 

sua mãozinha na vertical, próximo ao corpo, antes de dar início a cada uma das 

rodadas do jogo. 

4. Um dos jogadores coloca diante de si o monte fechado, pega a primeira carta 

com a mão livre e a abre rapidamente sobre a mesa, longe do conjunto de cartas 

previamente espalhadas. A forma de abrir a carta deve possibilitar que todos os 

jogadores visualizem o seu conteúdo ao mesmo tempo. 

5. Na mesa, há uma carta igual (ou correlata) àquela que foi aberta. Quem bater 

primeiro nela com sua mãozinha conquista a carta quadrada que foi aberta. A 

carta redonda que estava na mesa permanece no lugar. 

6. A cada rodada, alterna-se o jogador que abre a carta do monte (combinar antes 

se a ordem será em sentido horário ou anti-horário).  

7. O jogo termina quando acabarem as cartas do monte. Contam-se as cartas 

 
83 Fonte da imagem: https://www.amazon.com.br/Brinquedos-Estrela-1201609200045-Certo-
Multicores/dp/B07CBL2H3M  

https://www.amazon.com.br/Brinquedos-Estrela-1201609200045-Certo-Multicores/dp/B07CBL2H3M
https://www.amazon.com.br/Brinquedos-Estrela-1201609200045-Certo-Multicores/dp/B07CBL2H3M
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conquistadas por cada um dos jogadores e vence quem tiver o maior número de 

cartas. 

Quadro 11: Regras do jogo Tapa Certo  

 

4.3.2.2 Lince 
 

Segundo Salvador et al. (2021), o jogo Lince foi desenvolvido pela Grow, uma 

empresa de jogos fundada em 1972 por quatro engenheiros recém-formados pela 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.  

No site da Grow84, encontramos a informação de que o Lince foi lançado a 

partir de 1974, assim como os jogos Super Trunfo, Can Can (um jogo similar ao Uno) 

e Imagem & Ação, em um movimento de ampliação e diversificação de sua linha de 

produtos, que inicialmente eram voltados para jovens e adultos (com jogos como 

War, Diplomacia, O Jogo das Nações, Cartel e O Jogo do Poder).   

Atualmente, várias versões são encontradas no mercado, sobre os mais 

variados temas, como Lince Alfabeto, Lince Disney, Lince Turma da Mónica,  

 
Figura 7: jogo Lince85 

 
 
 
 

 
84 https://www.lojagrow.com.br/sobre#:~:text=Hist%C3%B3ria  
85 Fonte da imagem: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1196226514-jogo-lince-grow-anos-90-
_JM  

https://www.lojagrow.com.br/sobre#:~:text=Hist%C3%B3ria
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1196226514-jogo-lince-grow-anos-90-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1196226514-jogo-lince-grow-anos-90-_JM
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Objetivo do jogo: Conquistar mais pontos. 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 a 5 jogadores. 

2. Determinar um número de rodadas ou um limite de tempo para o jogo 

(principalmente se for uma versão com muitas peças). 

3. Colocar o tabuleiro no centro do grupo, com os jogadores posicionados no seu 

entorno a uma mesma distância.  

4. As peças para sorteio são acondicionadas em um saquinho não transparente. 

5. Cada jogador joga com uma ou três pecinhas, dependendo da variante de jogo 

que será praticada. 

Primeira variante: Cada jogador joga com três pecinhas de uma mesma cor. Cada 

participante sorteia três fichas do saco e as mantêm fechadas diante de si. A um 

sinal, cada um abre sua primeira ficha e procura pela figura correspondente. Ao 

encontrá-la, coloca sua pecinha sobre ela e abre a segunda ficha. Aquele que 

localizar primeiramente suas três figuras dá por encerrada a rodada. Cada um 

recolhe as fichas cujo par foi localizado no tabuleiro e devolve no saco as que não 

foram encontradas. 

Segunda variante: Mesma dinâmica do Tapa Certo: uma vez cada um, um jogador 

sorteia uma ficha do saco, abrindo-a sobre a mesa de modo que todos a vejam ao 

mesmo tempo. O jogador que localizar a imagem correspondente no tabuleiro coloca 

sua ficha sobre ela e ganha o ponto, identificado pela conquista da peça que foi 

sorteada. 

Quadro 12: Regras do jogo Lince  

 

4.3.2.3 Diga Logo 
 

Segundo um anúncio publicado no site do Mercado Livre 

(https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-727651035-jogo-diga-logojogos-coluna-

anos-60-70-com-manual-_JM), o jogo Diga Logo foi fabricado pela empresa Coluna 

na década de 1960 ou 1970.  

O jogo é composto por uma roleta com o alfabeto, para que seja realizado o 

sorteio de uma letra, e um conjunto de cartas, cada uma com um tema sobre o qual 

os participantes do jogo deverão responder. 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-727651035-jogo-diga-logojogos-coluna-anos-60-70-com-manual-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-727651035-jogo-diga-logojogos-coluna-anos-60-70-com-manual-_JM
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Figura 8: jogo Diga Logo86 

 
 

Objetivo do jogo: Conquistar mais cartas. 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 a 6 jogadores. 

2. Determinar o sentido do jogo, horário ou anti-horário, e a quantidade de rodadas 

ou o tempo de jogo. 

3. A cada rodada, o jogador da vez sorteia uma carta e lê em voz alta o que está 

sendo pedido (alguns exemplos: ‘Diga algo que se come quente’; ‘Diga algo que 

se encontra em um circo’; ‘Diga o nome de uma flor’). A seguir, gira a roleta para 

determinar a letra que deve ser utilizada na inicial da resposta. 

4. Quem responder primeiro e de forma correta, conquista a carta (o jogador que 

realizou a leitura também pode responder). Se uma resposta estiver errada, é 

considerada inválida e o ponto continua em jogo até que alguém forneça uma 

resposta correta. 

5. Caso duas pessoas respondam exatamente ao mesmo tempo, a carta é 

desconsiderada ou sorteia-se uma nova letra inicial (é importante combinar antes 

qual será a regra adotada). 

6. Caso ninguém saiba responder, e se todos estiverem de comum acordo, a carta 

é desconsiderada ou uma nova letra é sorteada. 

Quadro 13: Regras do jogo Diga Logo  

 

 
86 Fonte da imagem: https://www.santavelharia.com.br/peca.asp?ID=8212578  

https://www.santavelharia.com.br/peca.asp?ID=8212578
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4.3.2.4 Tapão 
 

Tapão é um jogo de cartas que usa baralho comum. A reportagem publicada 

no site Ludocracia87 informa que os jogos de cartas provavelmente tenham surgido 

por volta de 1290, na corte mongol do lendário Kublai Khan. Entretanto, as duas 

reportagens publicadas na revista Superinteressante, intituladas ‘Como surgiu o 

baralho?’ 88 e ‘Como surgiram os naipes do baralho?’ 89 localizam a origem dos jogos 

de cartas na China do século X, derivados de papel-moeda. 

No início, eram simples tiras de papel, marcadas com conchas, 
pedras, flechas e ossos, usadas em rituais de adivinhação. Por volta 
de 1300, as cartas chegaram à Europa levadas pelos árabes. Eram, 
então, conhecidas como tarots, em baralhos de 22 unidades, que 
foram combinadas, no final do século XIV, com o baralho oriental, de 
56 (https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-
baralho/, sem paginação). 

 

 A matéria publicada no site Aventuras na História90 também atribui a origem 

das cartas à China (mas no século IX) e a chegada à Europa pelas mãos dos árabes 

no final do século XIV. “A esse jogo eles chamavam naib, origem do português 

“naipe” (https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/cartas-baralho-

origem.phtml, sem paginação). 

 Todas as fontes consultadas localizam na França a concepção do baralho de 

hoje, bem como os atuais desenhos usados para identificar os naipes, que utilizam 

imagens simples com o intuito de facilitar a produção em escala. Segundo o site 

Ludocracia, por volta de 1400, o pintor francês Jacquemin Gringonneur idealizou o 

baralho moderno com base no modelo espanhol, mas representando nos naipes a 

sociedade francesa de então: 

♥ COPAS: Representando o clero. Inicialmente, o desenho era de 
uma taça (ou copo, ou copa); mas o coração indicaria o amor cristão. 
♦ OUROS: Representando a burguesia, ou os comerciantes. O 
desenho original era uma moeda, mas o losango também pode 
significar uma pedra preciosa ou diamante. 
♠ ESPADAS: Representando a nobreza. Apenas quem tinha posses 
e títulos poderia ser considerado um cavaleiro. O símbolo atual 
remete ao formato e uma ponta de lança. 

 
87 https://ludocraciabr.com/artigos/breve-historia-jogos-de-tabuleiro/  
88 https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-baralho/, assinada pela Redação Mundo 
Estranho, publicada em 18/04/2011 e atualizada em 04/07/2018. 
89 https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiram-os-naipes-do-baralho/, assinada por 
Marina Motomura, publicada em 05/02/2009 e atualizada também em 04/07/2018. 
90 https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/cartas-baralho-origem.phtml, assinada 
por Lucas Vasconcellos, publicada em 09/05/2019. 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-baralho/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-baralho/
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/cartas-baralho-origem.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/cartas-baralho-origem.phtml
https://ludocraciabr.com/artigos/breve-historia-jogos-de-tabuleiro/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-baralho/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiram-os-naipes-do-baralho/
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/cartas-baralho-origem.phtml
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♣ PAUS: Representando o povo, ou os camponeses. Originalmente, 
o desenho era de um bastão mesmo, ou um cajado, provavelmente 
em referência aos agricultores e pastores de rebanho. Não há um 
consenso sobre o motivo pelo qual Gringonneur escolheu o trevo, 
mas uma das teorias diz que simboliza uma árvore, coerente com a 
ideia de que este é o naipe dos trabalhadores do campo 
(https://ludocraciabr.com/artigos/breve-historia-jogos-de-tabuleiro/, 
sem paginação). 
 
 

Em uma das reportagens da Superinteressante (‘Como surgiu o baralho’), 

encontramos algumas informações diferentes: somente no século XVI os franceses 

teriam criado o moderno baralho de 52 cartas (diferenciando-o do tarô, que 

permaneceu destinado apenas para previsões), sendo que os naipes mais comuns 

eram taças, moedas, espadas e bastões, que mais tarde evoluíram para os naipes 

atuais: copas, ouros, espadas e paus.  

Os naipes taças, moedas, espadas e bastões, citados nessa reportagem 

como os mais comuns na França daqueles tempos, compunham as cartas do baralho 

árabe, segundo a matéria veiculada no Aventura na História, e continuaram a ser 

usados no Brasil e em Portugal até o século XIX, quando foram substituídos pelo 

“modelo mais comum em todo o mundo: o britânico. Que na verdade é francês. Ele 

surgiu em 1480 e era derivado dos modelos alemães e alemães-suíços, 

desenvolvidos 30 anos antes” (https://aventurasnahistoria.uol.com.br/ 

noticias/almanaque/cartas-baralho-origem.phtml, sem paginação).  

No baralho comum atual, as cartas mantêm o modelo francês, mas as figuras 

são identificadas com as letras iniciais das palavras em inglês: J = Jack (valete), Q = 

Queen (rainha ou dama); K = King (rei). Em relação à carta Ás e ao curingão: 

Não se sabe qual foi o primeiro baralho a trocar a carta de número 1 
pelo ás, mas muitos acreditam que tenha sido o baralho alemão – no 
baralho francês, a primeira carta é o 1 mesmo. A palavra ‘ás’ vem do 
latim e significa ‘uma unidade’.  
Há duas explicações para a origem do curinga. Uma é o ‘louco’, carta 
do baralho italiano sem naipe ou número. Outra versão diz que o 
curinga tem origem inglesa e surgiu no século 19 de uma carta 
conhecida como ‘imperial bower’, que vencia todas as outras 
(https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiram-os-
naipes-do-baralho/, sem paginação). 
 
 

Embora haja tantas informações divergentes quanto à história do baralho 

comum, uma coisa é certa: hoje é um material de baixo custo e com enorme potencial 

para a diversão, para o desenvolvimento e para a aprendizagem. São incontáveis 

https://ludocraciabr.com/artigos/breve-historia-jogos-de-tabuleiro/
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/%20noticias/almanaque/cartas-baralho-origem.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/%20noticias/almanaque/cartas-baralho-origem.phtml
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiram-os-naipes-do-baralho/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiram-os-naipes-do-baralho/
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jogos, mobilizando inúmeras habilidades tanto socioemocionais como cognitivas e 

éticas.  

Sua estrutura engloba uma sequência lógica necessária (as cartas 

numeradas de 2 a 10), uma sequência lógica arbitrária, socialmente estabelecida e 

que varia de jogo para jogo (as figuras), e uma carta muito especial, que contém em 

si as duas características: o Ás, que pode representar o 1 (quantidade de símbolos 

presente na carta), mas também pode representar diferentes valores, já que não é 

uma carta marcada com o número 1. Em muitos jogos, como Buraco, Caxeta e Mexe 

Mexe, o Ás pode ser utilizado nas duas pontas da sequência.  

 
Figura 9: cartas de um baralho comum91 

 

Essas características fazem com que o baralho comum seja um excelente 

instrumento para trabalhar conceitos matemáticos, como por exemplo a sequência 

numérica básica, de 1 a 10, como acontece no jogo Tapão92. 

Não localizei a origem do Tapão. Eu o conheço desde criança, mas com o 

nome de Bate-mão. Ao procurar na internet por ‘jogo Bate-mão’, encontrei várias 

fontes sobre brincadeiras do tipo “Atirei o pau no gato”, em que há sequências de 

ações a serem realizadas entre duas crianças ou mais. A única menção ao jogo de 

baralho foi em um site da USP (Universidade de São Paulo) 93, o que me fez levantar 

a hipótese de que talvez essa nomenclatura seja um regionalismo paulista. Localizei 

 
91 Fonte da imagem: https://fantasia.fandom.com/pt/wiki/Baralho    
92 Outros jogos de baralho serão apresentados no tópico sobre Jogos de Sorte e Azar. 
93 http://www.usp.br/memorias/brincadeira.php?brincadeira=22&nome-brincadeira=Bate-m%C3%A3o  

https://fantasia.fandom.com/pt/wiki/Baralho
http://www.usp.br/memorias/brincadeira.php?brincadeira=22&nome-brincadeira=Bate-m%C3%A3o
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também uma fonte que apresenta o jogo como ‘Tapa ou Tapão’94.  

Há também alguns vídeos disponíveis sobre o jogo. No Facebook da 

Copag95, é apresentado um Tapão com cartas do Homem Aranha, numeradas de 1 

a 10, e algumas cartas ‘especiais’. As regras são similares, mas não exatamente 

iguais às que constam em outras fontes, na verdade é uma variante que eu já 

conhecia, em que a grande diferença diz respeito ao que acontece no momento do 

‘tapão’, que tem implicações diretas no objetivo do jogo.96  

As regras apresentadas a seguir são as que pratico desde criança, que 

ensino aos meus alunos de pós-graduação e utilizava com meus clientes no 

consultório. São as mesmas regras encontradas no site 

http://jogosdecartas.hut.com.br/tapao/, e há uma pequena variação em relação às 

regras mostradas no site da USP (em que a carta Ás é retirada). Para fins de análises, 

serão indicadas algumas dessas variações nas regras. 

 

Objetivo do jogo: Ser o primeiro jogador a terminar com as cartas da mão. 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 a 4 jogadores, que se posicionam em círculo. 

2. Joga-se com dois baralhos comuns. Retirar os curingões e as figuras (Valete, 

Dama e Rei). O Ás representa o número 1, as demais cartas numéricas, os seus 

respectivos valores. 

3. Embaralhar as cartas e distribuir igualmente entre os participantes, que formam 

montes fechados (não é permitido olhar as cartas). 

4. Escolhe-se por algum critério quem inicia a partida, que roda em sentido horário. 

5. Na sua vez, cada jogador deve abrir a primeira carta do seu monte, 

movimentando a mão para frente e jogando a carta sobre o centro do círculo, de 

modo que todos os participantes vejam o seu valor ao mesmo tempo e que sua 

mão não permaneça na carta durante o movimento.97 

6. O primeiro jogador abre sua carta dizendo ‘1’, em seguida o segundo jogador 

 
94 https://www.dicionariopopular.com/jogos-de-baralho-mais-famosos-e-divertidos/#anchor-tapa  
95 https://www.facebook.com/COPAG.Oficial/videos/251137299345055/  
96 Há ainda outras variações de regras mostradas em vídeos, como por exemplo as demonstradas em 
https://www.youtube.com/watch?v=ZyypMfb9PbE  
97 Sempre insisto na importância dessa maneira de colocar a carta em jogo, para tornar a disputa mais 
justa. Nos vídeos que assisti, os movimentos mostrados trazem vantagens para quem colocou a carta. 

http://jogosdecartas.hut.com.br/tapao/
https://www.dicionariopopular.com/jogos-de-baralho-mais-famosos-e-divertidos/#anchor-tapa
https://www.facebook.com/COPAG.Oficial/videos/251137299345055/
https://www.youtube.com/watch?v=ZyypMfb9PbE
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abre sua carta dizendo ‘2’, e assim sucessivamente. Quando a contagem chegar 

a 10, o próximo jogador reinicia a sequência com o número 1. 

7. Toda vez que coincidir o número falado com o número da carta colocada na mesa 

(lembrando que o Ás é o número um), todos devem rapidamente bater sobre a 

carta. 

8. O último a realizar o movimento recolhe todas as cartas, coloca-as no final do 

seu monte fechado e inicia uma nova rodada. 

9. Se alguém bater na carta por engano (ou seja, quando não houver coincidência 

entre o número falado e o valor da carta), também é penalizado com o 

recolhimento de todas as cartas. 

10. Quando um jogador terminar com as cartas da sua mão, a rodada continua com 

os demais colocando as cartas em jogo. O jogo termina com a vitória desse 

jogador somente se ele não for o último a bater na carta, o que o obrigaria a 

recolher as cartas da rodada. 

Variações: 

- Nas regras originais, são usadas todas as cartas do baralho e a sequência das 

figuras utilizada em vários jogos: Valete (J), Dama (Q) e Rei (K).  

- Os curingões podem ser incluídos, funcionando como curingas, ou seja, eles 

assumem o valor de qualquer carta. 

- Com 2 jogadores, pode-se usar apenas um baralho, tornando a partida mais curta.  

- Também é possível jogar com 5 ou mais jogadores, desde que todos consigam se 

posicionar em círculo a uma mesma distância de onde as cartas serão jogadas. 

Dependendo da quantidade de participantes, acrescenta-se mais um baralho. 

- Ao invés de recolher as cartas aquele que bater nelas por último (o objetivo do jogo 

é terminar com as cartas da mão), pode-se praticar o inverso: quem bater primeiro 

recolhe as cartas, e o objetivo do jogo passa a ser a conquista de mais cartas. 

- Ao invés de incorporar no monte fechado as cartas recolhidas, elas podem ficar 

separadas, terminando a partida quando todas as cartas dos montes fechados 

tiverem sido abertas. Caso a última rodada não termine com um ‘tapão’, essas 

últimas cartas são desconsideradas. As cartas de cada jogador são contadas, 

declarando o vencedor de acordo com o objetivo escolhido (mais cartas ou menos 

cartas). Essa variação torna as partidas mais breves. 

Quadro 14: Regras do jogo Tapão  
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4.3.3 Reflexões sobre as habilidades socioemocionais priorizadas nos Jogos 

de Rapidez de Reflexos 

 

Os Jogos de Rapidez de Reflexo exigem respostas imediatas e precisas. O 

limiar entre o estímulo e a resposta deve ser o menor possível para o sucesso nesse 

tipo de jogo, o que implica em um esforço de sustentação da atenção e de 

manutenção do foco, um afastamento total e consciente de qualquer estímulo 

distrator, tanto externo como interno. É um jogo caracterizado por uma ação 

explosiva, impetuosa, altamente energética, que deve ser direcionada ao objetivo 

assim que o estímulo surge.   

Não há tantos jogos dessa categoria no mercado, como podemos ver no 

Anexo 3. Por outro lado, eles são muito simples e possíveis de serem 

confeccionados, além de serem facilmente adaptáveis para explorar conteúdos 

programáticos das mais variadas áreas do conhecimento. Nesse sentido, são 

excelentes para serem usados no ambiente escolar. 

No atendimento psicopedagógico, muitas vezes confeccionávamos cartas 

para jogar Jogo da Memória e Tapa Certo, com o objetivo de fortalecer o processo 

de memorização de conteúdos programáticos específicos que os clientes estivessem 

estudando. São dois jogos excelentes para explorar pareamentos em geral, como 

por exemplo: estados e capitais do Brasil, perguntas e respostas da tabuada, 

adjetivos pátrios, elementos químicos e seus símbolos, entre outros.  

Como já afirmado anteriormente, trabalhar as habilidades socioemocionais 

na educação não precisa ser pensado como um processo à parte das demais 

intencionalidades pedagógicas: quanto mais integradas à construção do 

conhecimento, mais fortemente estará sendo promovido o desenvolvimento global 

dos estudantes, fortalecendo assim as suas aprendizagens. A confecção de jogos é 

uma estratégia muito eficiente para trabalhar, simultaneamente, as habilidades 

socioemocionais e os objetos do conhecimento, além de aspectos psicomotores 

envolvidos na produção dos seus componentes.  

No processo terapêutico, algumas crianças e jovens optavam por levar os 

jogos para casa, outros achavam o máximo que os jogos fabricados por eles 

passassem a fazer parte dos materiais disponíveis no consultório, ao lado dos 

produtos industrializados. Essa é uma decisão que envolve inúmeros processos 
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socioemocionais, principalmente relacionados à autonomia e à autoestima. 

Transpondo para a realidade escolar, uma ideia bem interessante é a criação de uma 

‘biblioteca de jogos’, contendo exemplares não somente adquiridos pela instituição 

como também produzidos pelos próprios estudantes. 

Os dois conjuntos de cartas confeccionados para jogar Tapa Certo podem 

ter dois formatos, como nos jogos comerciais, mas a operacionalização fica mais 

rápida e fácil se forem usadas apenas cartas retangulares ou quadradas98. Para 

facilitar a separação dos dois conjuntos, pode-se escrever as palavras99 usando 

cores diferentes; caso seja um jogo com imagens, pode-se usar cores diversas no 

fundo das cartas. Para substituir as mãozinhas, basta cada um segurar uma borracha 

na mão e pronto, temos um Tapa Certo pedagógico. 

Uma adaptação do Lince também é possível de ser confeccionada, embora 

talvez seja um pouco mais trabalhosa, pois as imagens precisarão ser coladas em 

um tabuleiro grande. Pode render um projeto de Artes bastante interessante. O Diga 

Logo também é facilmente adaptável para uso pedagógico: basta confeccionar 

cartelas com os conceitos que se deseja trabalhar e papeis com as letras do alfabeto, 

para o sorteio.  

O Tapão é, em si mesmo, um jogo matemático que explora a sequência 

numérica. Considero as regras que uso100 as mais apropriadas para o 

desenvolvimento socioemocional, pois obriga os jogadores a se manterem atentos 

mesmo depois que alguém já tiver batido na carta, para não ser o último. A reação é 

desencadeada pelo par de estímulos sonoro e visual (som da palavra + número da 

carta), e também pelas ações dos demais jogadores. Isso não acontece na versão 

em que o primeiro a bater recolhe as cartas, pois depois que isso acontece a ação 

dos demais participantes é absolutamente indiferente. 

Uma outra maneira de explorar Jogos de Rapidez de Reflexos no contexto 

escolar é em gincanas das mais diversas, com a inclusão de atividades que envolvam 

rapidez (como encontrar algo antes dos demais). Nos esportes de corrida, o momento 

da largada também é um exemplo de atividade que aciona os mesmos mecanismos 

 
98 Uma solução ainda mais simples é usar os papeis vendidos para a confecção de cartões de visitas 
cortados ao meio. Ficam em um tamanho ótimo para esses jogos. 
99 A experiência diz que é mais apropriado, para esses jogos, usar a letra bastão, que favorece a 
visualização e leitura rápida das palavras. 
100 Quem bater por último leva as cartas. Vence quem terminar primeiro com as cartas. 
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dos Jogos de Rapidez de Reflexos: uma ação imediata em resposta a um estímulo. 

Competições entre equipes em que para ganhar o direito de resposta é necessário 

ser o primeiro a acionar uma campainha (ou algo do tipo), como vemos em muitos 

programas de auditório, também é uma ótima estratégia para mobilizar as habilidades 

relacionadas a esse tipo de jogo.  

Ao contrário da categoria anterior (Jogos de Controle), em que é necessário 

baixar o nível energético para conseguir realizar movimentos calmos e precisos, nos 

Jogos de Rapidez de Reflexos a excitação não somente é esperada como é 

necessária: sem um bom investimento energético não é possível se dar bem nesse 

tipo de jogo. Basicamente não há estratégias a serem desenvolvidas, o grande 

segredo para o sucesso é ficar absolutamente atento, manter a energia alta e treinar 

a resposta impulsiva, diminuindo o limiar entre o estímulo e a ação por ele 

desencadeada.  

O clima entre os jogadores também é oposto ao que acontece durante os 

Jogos de Controle. Ao invés de um ambiente silencioso, concentrado e até um pouco 

tenso, os Jogos de Rapidez de Reflexos configuram um clima leve, descontraído, 

divertido, povoado de muitas risadas. Para a sala de aula, vejo duas situações muito 

favoráveis ao seu uso: quando a classe está muito quieta, desanimada, precisando 

de uma ‘injeção de ânimo’, e o oposto, quando estão muito excitados, pois o jogo irá 

canalizar a energia para uma finalidade produtiva. 

Tomando como referência o Modelo IAS, parece-me que as habilidades 

socioemocionais mais fortemente mobilizadas pelos Jogos de Rapidez de Reflexos 

são: 

• Os fatores ligados ao Engajamento com os Outros, altamente estimulados 

em jogos desta categoria, pelo grande investimento de energia voltado ao 

mundo exterior que eles demandam. O Entusiasmo marca presença, sem o 

qual simplesmente não se joga; a Assertividade das ações em relação ao 

objetivo, em cada jogada, é o que marca a maior chance de sucesso no jogo; 

a Iniciativa Social é inerente à estrutura desses jogos, por sua característica 

altamente competitiva: o objetivo não é apenas ser rápido, mas ser mais 

rápido do que os outros. 

• Do ponto de vista da Autogestão, a manutenção do Foco é absolutamente 

essencial nesses jogos, bem como a Determinação e a Persistência para 
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se colocar e se manter em uma postura de absoluta atenção exigida pelo jogo. 

Relembrando, adotamos nesse ensaio o conceito de Controle da 

Impulsividade como a administração de duas atitudes antagônicas e 

complementares entre si, assumidas de maneira consciente e intencional: por 

um lado, a contenção do gesto, quando é necessário ser cuidadoso, parar 

para pensar e planejar, e por outro, a utilização do impulso, quando a energia 

precisa ser acionada de forma imediata. Os Jogos de Rapidez de Reflexos 

mobilizam esse segundo lado do controle: a utilização intencional da 

impulsividade em prol de um objetivo específico. 

• Por serem jogos que envolvem uma certa dose de agressividade (bater nas 

cartas, por exemplo), o Respeito (macrocompetência Amabilidade) precisa 

ser cultivado, para que a brincadeira permaneça no campo do jogo, ou seja, 

em um nível de relações amigáveis e cordiais, sem extrapolar para uma 

agressão propriamente dita. 

• Dois componentes da macrocompetência Resiliência Emocional, a 

Tolerância ao Estresse, para lidar com a ansiedade, principalmente a 

relacionada à pressão de tempo, e a Tolerância à Frustração, para gerenciar 

os sentimentos agressivos, são habilidades muito requeridas nos Jogos de 

Rapidez de Reflexos, cujas principais bases são justamente o tempo mínimo 

de reação e a energia da raiva transformada em garra e determinação, 

direcionadas a ações construtivas que se concretizam nas conquistas 

realizadas ao longo da partida. 

Quanto às funções executivas, podemos destacar nos Jogos de Rapidez de 

Reflexos (em ordem alfabética): 

• Atenção sustentada: os jogos de Rapidez de Reflexo exigem um processo 

atencional intenso, mas de qualidade diferente dos Jogos de Controle. Ao 

invés de uma atenção seletiva e direcionada a determinados estímulos, que 

caracterizam os jogos da categoria anterior, nos jogos de Rapidez de Reflexos 

a atenção deve se manter panorâmica, pois não se sabe de antemão a qual 

estímulo será necessário responder. E principalmente, é necessário sustentar 

o processo atencional durante todo o tempo da partida, pois aqui também a 

distração é penalizada com maus resultados no jogo.  
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• Controle inibitório: todo o gesto que não corresponde à resposta correta 

deve ser contido, assim como a resposta adequada ao estímulo deve ser a 

mais rápida possível. Os dois lados do controle são amplamente exigidos 

nesse tipo de jogo. 

• Controle emocional: como são jogos altamente energéticos e excitantes, é 

preciso manter as reações emocionais que são mobilizadas pela experiência 

dentro de certos limites. 

• Gerenciamento do tempo: a rapidez da resposta é a principal característica 

desse tipo de jogo, portanto a administração de ações em tempos bem curtos 

talvez seja uma das principais funções executivas estimuladas por eles. 

• Memória de trabalho: memorizar a posição das cartas do Tapa Certo ou das 

figuras nos tabuleiros de Lince e similares pode ser um aliado importante 

nesses jogos. Já no Diga Logo ou no Tapão, essa é uma Função Executiva 

que será bem menos requisitada. 

• Persistência: como são jogos com grande consumo de energia, implicam em 

um esforço para se manter engajado nos desafios envolvidos, em especial a 

sustentação da atenção e o controle emocional. 

 

4.4 Jogos de Ataque e Defesa 
 

4.4.1 Visão global 

Há vários jogos competitivos que se caracterizam por uma dinâmica em que 

os participantes ‘atacam’ uns aos outros, precisando desenvolver mecanismos para 

antecipar e se defender dos ataques, quando possível, ou até usar estrategicamente 

o ataque do oponente a seu favor. A ‘morte simbólica’ faz parte da estrutura desses 

jogos: capturar as peças um do outro, invadir territórios, destruir o ‘inimigo’. São 

exemplos: Damas, Ludo, Batalha Naval.  

Os Jogos de Ataque e Defesa abrem a possibilidade de se viver 

intensamente, na situação de jogo (portanto dentro do ‘contexto de folga’), as 

questões ligadas à agressividade: o confronto direto, o destruir e o ser destruído. Os 

esquemas defensivos utilizados pelos indivíduos (ligados ao modo como lidam com 

suas angústias) ficam evidenciados pelas estratégias adotadas no jogo.  
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Nos atendimentos clínicos, foi observado um processo dialético de mudança: 

por um lado, a reestruturação dos modelos defensivos a partir das experiências de 

jogar e, por outro, as transformações que iam ocorrendo durante o processo 

terapêutico alterando a maneira de comparecer ao jogo (ABED, 1996). 

 

4.4.2 Exemplos de Jogos de Ataque e Defesa 

 

4.4.2.1 Damas  
 

Segundo o site https://ludocraciabr.com/artigos/breve-historia-jogos-de-

tabuleiro/, o jogo de Damas é um dos mais antigos do mundo, com criação provável 

na Mesopotâmia por volta do século 3000 antes de Cristo. Ainda segundo o site, 

“foram encontrados tabuleiros, peças e descrições de jogos semelhantes em 

pirâmides do Egito, em textos filosóficos da Grécia Antiga e até em escavações do 

Império Romano!” (sem paginação).  

Em um material didático do componente Educação Física, publicado pela 

Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e dirigido a alunos da 7ª série da EJA 

(Educação de Jovens e Adultos)101, encontramos outra hipótese quanto à origem do 

jogo. Com fonte em reportagem da Revista Superinteressante102, o material informa 

que o jogo surgiu no Egito antigo em 2000 a.C., mas era usado como “instrumento 

de adivinhação mística, não uma forma de lazer” (sem paginação). De lá, foi levado 

para a Grécia e posteriormente, a partir do século VIII, com a invasão da Espanha, 

foi difundido pelos árabes com o nome de ‘Alquerque’, popularizando-se por toda a 

Europa nos séculos seguintes. Seu nome, Damas, se deve ao fato que na Europa, 

durante a Idade Média, era um passatempo praticamente restrito às mulheres. 

Há muitas variações de regras ao redor do mundo e são usados tabuleiros 

de tamanhos diferentes103. Para que fosse possível realizar torneios internacionais, 

foram estipuladas as chamadas ‘Regras Olímpicas’104, que contêm algumas 

 
101 https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/eaja/por-que-o-jogo-de-damas-tem-esse-nome/  
102 https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-o-jogo-de-damas-tem-esse-nome/, publicado 
em 26/08/2015 e atualizado em 14/02/2020. 
103 Segundo a matéria disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Damas, no Brasil e em Portugal é 
usado o tabuleiro de 64 casas (8 x 8), mas o mais utilizado no mundo é o de 100 casas (10 x 10). 
Entretanto, as regras das ‘Damas Olímpicas’, que são aplicadas em torneios internacionais, também 
utilizam o tabuleiro de 8 x 8, o que me faz questionar a informação. 
104 Regras das Damas Olímpicas: http://www.damasciencias.com.br/regras-jogo-de-damas/  

https://ludocraciabr.com/artigos/breve-historia-jogos-de-tabuleiro/
https://ludocraciabr.com/artigos/breve-historia-jogos-de-tabuleiro/
https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/eaja/por-que-o-jogo-de-damas-tem-esse-nome/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-o-jogo-de-damas-tem-esse-nome/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Damas
http://www.damasciencias.com.br/regras-jogo-de-damas/
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diferenças em relação às regras usualmente praticadas no Brasil.  

Lendo a matéria na Wikipédia, parece-me que o conjunto de regras que 

conheço desde pequena é resultado de uma mistura de influências advindas de 

várias regiões e de diferentes tempos históricos. São as regras que apresentarei a 

seguir, pois foram elas que compuseram o palco das experiências pessoais e 

profissionais que mobilizaram as reflexões que virão na sequência. Nas notas de 

rodapé, indicarei como são as regras correspondentes praticadas nas Damas 

Olímpicas. 

 
Figura 10: jogo Damas105 

 
 

Objetivo do jogo: Capturar todas as peças do oponente.106 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 jogadores, um joga com as peças claras e o outro, com as escuras. 

2. Joga-se em um tabuleiro de 8 x 8 casas de cores alternadas (claras e escuras) e 

12 peças de cada cor. O tabuleiro deve ser posicionado entre os jogadores de 

modo que uma casa clara ocupe o canto inferior direito de cada um. 

3. Antes de iniciar a partida, as peças de cada jogador são dispostas ocupando as 

casas escuras das três linhas mais próximas a si (como mostra a figura).  

 
105 Fonte da imagem: http://www.tabuleirocriat ivo.com.br/post_jogo_de_damas.html   
106 Nas Damas Olímpicas, o objetivo é capturar todas as peças ou imobilizar o oponente. 

http://www.tabuleirocriativo.com.br/post_jogo_de_damas.html
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4. A movimentação das peças acontece somente nas casas escuras, sempre em 

diagonal. 

5. O jogo inicia apenas com os ‘peões’ (ou peças simples), mas existe outro tipo de 

peça: a ‘Dama’, que é conquistada quando um Peão chega a uma das quatro 

casas do extremo oposto do tabuleiro (ou seja, uma das casas da primeira linha 

do campo do oponente). 

6. Os jogadores alternam as jogadas. Na sua vez, é permitido realizar apenas um 

movimento com uma peça (mover-se ou realizar uma captura, seja ela simples 

ou múltipla). 

7. As regras de movimentação dos peões e das damas são diferentes. Um Peão 

pode andar somente uma casa para frente (sempre em diagonal), desde que 

esteja vazia. Uma Dama pode mover-se para a frente e para trás quantas casas 

desejar, desde que estejam vazias. 

8. A captura de uma peça do oponente se dá quando uma peça do jogador salta 

sobre ela. A captura pode ser simples, de apenas uma peça, ou múltipla: em uma 

única jogada, podem ser realizadas, por uma única peça, várias capturas 

seguidas, desde que as condições assim o permitam. 

9. Um Peão pode capturar somente para frente107, apenas a peça que estiver em 

uma casa adjacente àquela em que sua peça se encontra e somente se a casa 

seguinte estiver vazia. A peça saltada é retirada do tabuleiro (capturada). Nesta 

versão do jogo, é permitido que o Peão capture uma Dama, mas há variantes em 

que uma Dama só pode ser capturada por outra Dama. 

10. Uma Dama pode capturar saltando sobre uma peça oponente em qualquer ponto 

da sua trajetória de movimento (ou seja, não é necessário que a peça do 

oponente esteja na casa vizinha à sua) e pode terminar o movimento em qualquer 

casa vazia após a captura. Tanto antes quanto após o movimento, a condição é 

que não haja outras peças no caminho (nem própria nem do oponente). 

11. Se durante uma captura, simples ou múltipla, um Peão atingir a última linha do 

tabuleiro, ele se torna uma Dama e pode continuar capturando (captura múltipla), 

caso isso seja possível, utilizando as regras de captura das damas. 

12. Nesta versão de jogo, se houver uma captura possível e o jogador mover uma 

de suas peças ao invés de realizá-la, a peça que deveria fazer a captura é 

 
107 Nas Damas Olímpicas, é permitido ao Peão capturar para frente e para trás. 
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“soprada” e retirada do tabuleiro.108 

13. O jogo termina quando um dos jogadores tem sua última peça capturada. Se isso 

não ocorrer, é declarado empate.109 

Quadro 15: Regras do jogo Damas  

 

4.4.2.2 Ludo  
 

Uma reportagem postada em 19 de maio de 2011 divulgando uma exposição 

sobre a história dos jogos de tabuleiro que estava ocorrendo no Shopping Criciúma 

(Santa Catarina)110 informa que o jogo Ludo surgiu na Índia com o nome de Pachisi 

provavelmente no século XVII, e foi patenteado como Ludo no Reino Unido por um 

inglês no “final do século passado” (que seria o final do século XX? Duvido...).  

As informações provenientes de outros sites confirmam a origem indiana, 

mas não a época do surgimento do jogo. Reportagem publicada em 14 de janeiro de 

2021, intitulada ‘A história do Ludo, um jogo milenário’, no site ‘Duniverso – Vida 

Inteligente na Web’111, traz como época provável para o surgimento do jogo o século 

VI. Interessante essa diferença de dez séculos! Me faz pensar no cuidado necessário 

quando realizamos pesquisas na internet: imagino que o profissional que elaborou a 

propaganda do Shopping tenha lido “VII” (sete) e transformado, sem querer, em 

“XVII” (dezessete). 

Outras fontes, como o blog Mega Jogos112 e o site Tabuleiro Criativo113, 

confirmam a origem indiana do jogo com o nome Pachisi, trazendo como data 

provável do seu surgimento entre os séculos VI e VII. Em todas as fontes 

consultadas, o nome Ludo (“que em latim significa ‘eu jogo’”)114 é atribuído a um 

inglês, que patenteou o jogo no Reino Unido no final do século XIX (e não XX, é 

óbvio!). Em seus primórdios, Pachisi era jogado utilizando as paredes e o chão das 

 
108 Nas Damas Olímpicas, a captura é obrigatória. Se o jogador não a realizar, sua jogada será desfeita 
para que faça a captura. Não existe, portanto, a regra da peça soprada. Esse detalhe traz uma grande 
implicação estratégica, pois um jogador consegue forçar uma continuação obrigando o oponente a 
realizar uma captura, mesmo que essa jogada lhe seja desvantajosa. 
109 Nas Damas Olímpicas, a vitória pode ser alcançada ao imobilizar o oponente e há um conjunto de 
regras específicas para declarar um empate. 
110 http://www.criciumashopping.com.br/novidade/exposicao-conta-historia-dos-jogos-de-tabuleiro-
570    
111 https://www.duniverso.com.br/a-historia-do-ludo-um-jogo-milenario/  
112 https://blog.megajogos.com.br/ludo-historia-curiosidades-e-muita-diversao/  
113 http://www.tabuleirocriativo.com.br/post_ludo.html  
114 https://blog.megajogos.com.br/ludo-historia-curiosidades-e-muita-diversao/, sem paginação 

http://www.criciumashopping.com.br/novidade/exposicao-conta-historia-dos-jogos-de-tabuleiro-570
http://www.criciumashopping.com.br/novidade/exposicao-conta-historia-dos-jogos-de-tabuleiro-570
https://www.duniverso.com.br/a-historia-do-ludo-um-jogo-milenario/
https://blog.megajogos.com.br/ludo-historia-curiosidades-e-muita-diversao/
http://www.tabuleirocriativo.com.br/post_ludo.html
https://blog.megajogos.com.br/ludo-historia-curiosidades-e-muita-diversao/
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cavernas de Ajanta, localizadas no estado de Maharashtra, atualmente consideradas 

um Patrimônio Mundial pela UNESCO.  

O ludo fazia um enorme sucesso entre os imperadores, e agradava 
principalmente ao célebre Jalaluddin Muhammad Akbar, que 
praticava o jogo de uma forma muito particular. Este imperador 
trocava as peças por mulheres do seu harém, criando uma versão 
viva do tabuleiro e dando interatividade ao divertimento. 
Com a chegada do colonialismo, o Império Britânico levou o jogo para 
além do mar e introduziu a prática no Reino Unido. Muitos anos mais 
tarde, em 1896, o ludo foi patenteado no país inglês.  
Na atualidade, essa área milenar composta de 32 grutas cheias de 
esculturas e pinturas rupestres virou Patrimônio Mundial da UNESCO 
e é uma parada obrigatória para aqueles turistas que visitam o país 
(https://www.duniverso.com.br/a-historia-do-ludo-um-jogo-milenario/, 
sem paginação). 
 
 

 O blog Mega Jogos retrocede ainda mais na história, trazendo um jogo 
chamado Chaupar, praticado na Índia do século XV, como antecessor do Pachisi: 

As origens de Ludo são bem antigas, pois por volta do século XV na 
Índia, existia um jogo parecido chamado "Chaupar", que mais tarde 
foi modificado dando origem a um jogo chamado "Pachisi" ou 
"Parcheesi", que possui tabuleiro e regras muito parecidas com Ludo, 
e que ao invés de dados utilizam-se conchas cujo resultado máximo 
é 25 (daí o nome do jogo, derivado da palavra Hindu "Paccís", que 
significa "vinte e cinco"). 
Pachisi é ainda hoje muito popular na Índia e é considerado o jogo 
nacional por lá. As primeiras versões de Ludo apareceram na 
Inglaterra por volta de 1850, com regras mais simplificadas e o uso 
de dados ao invés de conchas. O jogo Ludo se espalhou pelo mundo 
e atualmente é possível encontrar diversas variações, como o "Ludo 
Real", o "Puchese" (Inglaterra), o "Mensch argere dich nicht" 
(Alemanha), o "Petits Chevaux" (França) e o "Parchis" (Espanha) 
(https://blog.megajogos.com.br/ludo-historia-curiosidades-e-muita-
diversao/, sem paginação). 
 
 

Como acontece com muitos jogos de tabuleiros, há diferentes regras 

praticadas nas mais diversas regiões do mundo e do Brasil.  

Há também diferentes modelos de tabuleiro, mas a maioria com muitos 

elementos em comum: quatro cantos de cores diferentes, com espaços para 

acomodar as quatro peças de cada jogador; uma trilha em cruz, composta por casas 

a serem percorridas por todos os jogadores; um pequeno caminho central de cada 

cor, terminando em um triângulo. Na versão que eu sempre joguei, cujas regras 

apresentarei a seguir, há também, na trilha comum (que é percorrida por todos os 

jogadores), algumas casas marcadas com coroa e algumas casas marcadas com 

https://www.duniverso.com.br/a-historia-do-ludo-um-jogo-milenario/
https://blog.megajogos.com.br/ludo-historia-curiosidades-e-muita-diversao/
https://blog.megajogos.com.br/ludo-historia-curiosidades-e-muita-diversao/
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leque, como mostra a figura a seguir: 

 
Figura 11: jogo Ludo115 

 
 

Objetivo do jogo: Ser o primeiro jogador a chegar com seus quatro peões ao 

triângulo central da sua cor. 

 

Regras do jogo 

1. Componentes do jogo: tabuleiro, 4 pinos de cada cor e um dado comum. 

2. Jogo para 2 a 4 jogadores. Quando jogado por dois oponentes, cada um pode 

jogar com apenas uma cor de pinos ou com duas cores em posições opostas 

(verde e azul versus vermelho e amarelo). 

3. Os 4 pinos de cada jogador iniciam a partida na sua base.  

4. Quando tirar 1 ou 6 no lançamento do dado, o jogador tem o direito de sair com 

um pino da sua base, ocupando a casa defronte a ela que é identificada com a 

sua cor e com o desenho de uma coroa. O jogador não anda com o pino nessa 

jogada, apenas dá a saída. 

5. Os pinos caminham a quantidade de casas indicadas pelo lançamento do dado, 

em sentido anti-horário, pelas casas que compõem a borda da cruz. Quando 

houver mais de um pino de sua cor na trilha, o jogador pode escolher com qual 

deles quer realizar o movimento. Quando não houver nenhum de seus pinos na 

trilha e o resultado do dado for diferente de 1 ou 6, o jogador passa a vez. Se 

houver pelo menos um pino na trilha e pelo menos um pino na base e o jogador 

tirar 1 ou 6, pode escolher qual jogada deseja realizar: caminhar com um pino ou 

 
115 Fonte da imagem: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1151621164-tabuleiro-oficial-jogo-
ludo  

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1151621164-tabuleiro-oficial-jogo-ludo
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1151621164-tabuleiro-oficial-jogo-ludo
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sair com um novo. 

6. Toda vez que o jogador tirar 6, joga novamente (inclusive quando usar o 

resultado para sair com um pino de sua base). 

7. Toda vez que o jogador terminar seu movimento em uma casa marcada com a 

coroa, joga novamente, com exceção da saída do pino da sua base. Se chegar 

à coroa com um resultado “6” no lançamento do dado, jogará novamente apenas 

uma vez (não é cumulativo). 

8. Quando um jogador termina o seu movimento em uma casa ocupada por um pino 

de cor diferente da sua, esse pino deve voltar para a base (captura). 

9. Quando um jogador termina o seu movimento em uma casa ocupada por um ou 

mais de seus próprios pinos (da sua cor), pode formar uma coluna, e os pinos 

que a compõem ganham o direito de caminhar juntos nos próximos movimentos 

(mas não é obrigatório).116 Se a coluna for capturada, todos os pinos que a 

compõem voltam para a base. 

10. Se um pino cair em uma casa com a imagem de um leque, volta duas casas. 

11. Após dar toda a volta pelo tabuleiro, o jogador volta para a área de saída de suas 

peças e entra no caminho interno, cujas casas são marcadas pela sua cor. Essa 

área do tabuleiro é protegida de capturas, pois são individualizadas: cada jogador 

percorre apenas as casas da sua própria cor. 

12. Para chegar ao triângulo central, é necessário tirar o número exato no 

lançamento do dado. Se o resultado for maior, o pino caminha para trás para 

completar a quantidade de casas indicadas pelo dado. 

13. Vence o jogo quem colocar todas as suas peças no seu triângulo central.  

Quadro 16: Regras do jogo Ludo  

 

4.4.2.3 Batalha Naval  
 

Vários sites atribuem a criação desse jogo a soldados russos na época da 

Primeira Grande Guerra Mundial, nas primeiras décadas do século XX. A reportagem 

pulicada pela Revista Superinteressantes informa que Batalha Naval era jogado 

inicialmente em malhas quadriculadas desenhadas em papel, sendo que a versão de 

 
116 Essa é uma das principais diferenças em relação às regras que vêm no jogo e que estão disponíveis 
na internet. Nelas, a coluna funciona como um bloqueio ao caminho da peça. Na maneira como jogo, 
as peças apenas podem caminhar juntas. 



271 

 
 

 

tabuleiro surgiu apenas em apenas em 1967.117 

Em um roteiro de estudos publicado por um site de atividades educacionais 

do Rio Grande do Sul, a abertura do texto indica que o primeiro jogo em tabuleiro foi 

“comercializado e publicado pela Milton Bradley Company em 1931” 

(https://educommais.educacao.rs.gov.br/roteiro-de-estudo/batalha-naval-56798#, 

sem paginação). Mais adiante, no corpo da atividade, é esclarecido que as versões 

que foram comercializadas até 1967 eram compostas por blocos de papel, para 

serem jogadas com lápis ou caneta. 

A brincadeira surgiu no início do século XX, mas a versão em 
tabuleiro só foi criada em 1967. Soldados russos criaram o jogo na 1ª 
Guerra Mundial. Na versão original, dois adversários desenhavam, 
em folhas de papel, navios posicionados em um mar imaginário 
quadriculado. Ganhava quem descobrisse primeiro as coordenadas 
das embarcações do oponente. Nos anos 20, o passatempo se 
tornou popular entre prisioneiros e soldados no intervalo dos 
combates. Em 1931, apareceu nos EUA a primeira versão comercial, 
ainda em papel, chamada Salvo. Durante a 2ª Guerra Mundial, em 
1943, foi lançado o jogo com o nome que ficou mais conhecido nos 
EUA: Battleship. Em 1967, durante a Guerra Fria, veio a primeira 
versão de tabuleiro, com as clássicas maletinhas e navios de plástico 
encaixáveis – lançada no Brasil em 1988 
(https://educommais.educacao.rs.gov.br/roteiro-de-estudo/batalha-
naval-56798#,  sem paginação). 
 
 

O blog Mega Jogos confirma a maior parte das informações veiculadas até 

aqui, mas coloca a empresa Milton Bradley Company como a criadora da primeira 

versão usando tabuleiros e peças em plástico: “E em 1967, enquanto ocorria a 

enervante Guerra Fria, a primeira versão de tabuleiro do Batalha Naval foi finalmente 

criada pela empresa norte-americana Milton Bradley Company.” 

(https://blog.megajogos.com.br/batalha-naval-historia-e-curiosidades/, sem 

paginação). Mais uma vez, me chama a atenção como há discrepâncias de dados 

quando procuramos por algo na internet e o cuidado que todos nós devemos ter antes 

de fazer alguma afirmação categórica.  

Ainda segundo o blog Mega Jogos, novas versões eletrônicas foram 

lançadas a partir de 1977 e, em 2012, começaram a ser comercializadas versões em 

formato de vídeo game. 

Na minha vida pessoal e profissional, a maior parte do tempo joguei Batalha 

 
117 Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-jogo-batalha-naval/. Matéria 
assinada por Rodrigo Ortega, publicada em 20/06/2021 e atualizado em 04/07/2018.  

https://educommais.educacao.rs.gov.br/roteiro-de-estudo/batalha-naval-56798
https://educommais.educacao.rs.gov.br/roteiro-de-estudo/batalha-naval-56798
https://educommais.educacao.rs.gov.br/roteiro-de-estudo/batalha-naval-56798
https://blog.megajogos.com.br/batalha-naval-historia-e-curiosidades/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-jogo-batalha-naval/
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Naval em papel118 com grade de 15 x 15, colunas nomeadas com letras (de A até O) 

e linhas com números (de 1 a 15). As embarcações a serem desenhadas na grade 

do lado esquerdo (que representa o oceano do próprio jogador) são: um Couraçado 

(cinco casas), dois Cruzadores (quatro casas), três Destroyers (duas casas), quatro 

submarinos (uma casa) e quatro Hidroaviões (três casas, única peça que não é uma 

linha contínua de casas), como mostra a figura abaixo: 

 
Figura 12: jogo Batalha Naval em papel119 

 

Quando comprei a versão em tabuleiro (figura abaixo), passei a oferecer as 

duas opções para escolha dos meus clientes. A grande maioria preferia jogar no 

tabuleiro, usando peças físicas. 

 
Figura 13: jogo Batalha Naval com tabuleiro e peças120 

 
118 Tenho o bloco até hoje, todo amarelado... 
119 Versão disponibilizada para impressão no site https://www.almanaquedospais.com.br/batalha-
naval-jogo-para-imprimir-e-regras/. 
120 Fonte da imagem: https://www.tucajogos.com.br/blog/16-jogos-de-tabuleiro-antigos-
divertidos.html   

https://www.almanaquedospais.com.br/batalha-naval-jogo-para-imprimir-e-regras/
https://www.almanaquedospais.com.br/batalha-naval-jogo-para-imprimir-e-regras/
https://www.tucajogos.com.br/blog/16-jogos-de-tabuleiro-antigos-divertidos.html
https://www.tucajogos.com.br/blog/16-jogos-de-tabuleiro-antigos-divertidos.html
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Ao longo dos anos, fui incorporando outras modalidades do jogo em papel, 

variando a quantidade de casas e de embarcações, com o objetivo de deixar o jogo 

mais simples e com menor duração, para atender crianças e/ou caber melhor no 

tempo de uma sessão ou de uma aula.  

Há várias possibilidades que podemos encontrar na internet, e também nada 

obsta inventar outros tamanhos de grade e quantidade/tipos de embarcações. 

Desenhar os tabuleiros quadriculados é um excelente exercício psicomotor 

(orientação espacial, uso de régua e esquadro) e de geometria; definir com quantas 

e quais embarcações será viável jogar é uma ótima atividade de cálculo envolvendo 

o pensamento espacial. Também usei bastante uma versão adaptada121 em que o 

oceano é o plano cartesiano, as embarcações são bidimensionais (segmentos de 

reta) e as coordenadas são dadas pelo par ordenado (x,y) dos pontos (no conjunto 

dos números Inteiros). 

 

Objetivo do jogo: Afundar todas as embarcações do oponente antes que ele afunde 

as suas. 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 jogadores. 

2. Cada jogador dispõe de duas malhas quadriculadas iguais: a da esquerda é o 

‘seu oceano’, onde suas embarcações são colocadas; a da direita representa o 

‘oceano do oponente’, onde as informações coletadas vão sendo registradas. 

3. Os jogadores se posicionam de modo que cada um só consiga visualizar os seus 

dois quadros. 

4. Para dar início à partida, cada jogador distribui suas embarcações pelo seu 

oceano (na malha da esquerda), na horizontal ou na vertical. Os hidroaviões 

podem ser desenhados em suas quatro posições possíveis. Duas embarcações 

não podem se encostar, nem pelos lados nem pelos vértices, ou seja, todo o 

entorno das embarcações deve ser ocupado por casas vazias ou pelas bordas 

do tabuleiro. 

5. Na versão original, que utiliza tabuleiro de 15 x 15 casas, na sua vez o jogador 

dá três “tiros”: fala em voz alta uma coordenada, utilizando as letras e números; 

 
121 Que desenvolvi para atender estudantes que estavam estudando esses temas na escola. 
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recebe a resposta e a registra no quadro que fica à sua direita, que representa o 

oceano do oponente. Fala uma segunda coordenada, recebe a resposta e 

registra; fala uma terceira coordenada, recebe a resposta e registra, dando por 

encerrado o seu turno. Em versões com tabuleiros menores, cada jogador dá 

apenas um tiro a cada vez que joga. 

6. Há três respostas possíveis: ‘água’, quando a casa estiver vazia; ‘acertou’, 

quando a casa estiver ocupada por alguma embarcação, mas há outras casas 

dessa embarcação que ainda não foram identificadas; ‘afundou’, quando o tiro 

acerta a última casa de uma embarcação. 

7. Não é permitido blefar nesse jogo: as respostas devem ser sempre verdadeiras. 

Quadro 17: Regras do jogo Batalha Naval  

 

4.4.3 Reflexões sobre as habilidades socioemocionais priorizadas nos Jogos 

de Ataque e Defesa 

 

A agressividade é parte constitutiva do ser humano, a raiva é uma emoção 

com valor adaptativo, como vimos no capítulo anterior. Na ‘vida real’, enfrentamos 

muitas situações de confronto, de embates, de disputas, não há como evitar. 

Concorrer a uma vaga na universidade ou no trabalho, lutar por um ideal, buscar 

soluções para problemas, acordar todo dia pela manhã para encarar os desafios que 

virão pela frente, tudo isso exige garra e força para ‘ir à luta’, como diz a expressão 

popular. 

Jogos de Ataque e Defesa simulam situações de disputa dentro do ‘contexto 

de folga’ próprio da ludicidade, com regras claras que delimitam as ações permitidas 

e não permitidas, que estabelecem os modos considerados como aceitáveis de os 

jogadores ‘agredirem’ uns aos outros. Promovem experiências que estimulam 

processos de elaboração não só das emoções envolvidas no atacar e no ser atacado, 

como também a construção de estratégias para administrar esses dois lados das 

contendas. 

O ataque e a defesa estão na base de uma grande variedade de esportes 

em equipe, como futebol, vôlei, basquete, handebol etc., e também nas lutas 

esportivas, como boxe, esgrima, artes marciais. Muitos jogos clássicos também 

pertencem a essa categoria, desde um simples Jogo da Velha até jogos altamente 
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estratégicos, como Xadrez, Gamão, Combate, War.  

Os aspectos das disputas simulados pelas situações dos jogos são bastante 

variados (como também acontece na vida): muitos deles simbolizam uma luta por 

domínio de território, como Damas, Blokus, Othelo ou Contra Ataque; em vários, o 

principal objetivo é proteger algo, como acontece no Xadrez ou no Combate; há 

aqueles em que o ataque se dá para possibilitar a vitória, ou seja, é preciso impedir 

o outro de realizar algo antes do próprio jogador, como ocorre por exemplo no Jogo 

da Velha, Ludo, Uno, Aí vem o Lobo122, Lig 4, Quarto!123 e tantos outros; alguns ainda 

envolvem o aperfeiçoamento de destrezas psicomotoras, como o Futebol de Botão 

ou brincadeiras com bolinha de gude. 

O sucesso em muitos Jogos de Ataque e Defesa depende do 

reconhecimento de uma ameaça, um primeiro passo essencial para seja possível 

estabelecer ações protetivas de diferentes naturezas, como por exemplo criar bases 

seguras (casas com duas ou mais peças) no Gamão ou bloquear a colocação da 

terceira peça no Jogo da Velha (ou da quarta peça, no Lig 4).  

Há mais um aspecto que me parece de suma importância para desenvolver 

mecanismos internos que possibilitem a administração de situações de ameaça (nos 

jogos e na vida): a questão de discriminar o que é possível e o que não possível 

prever, o que é mais ou menos provável de acontecer, o que é controlável e o que 

absolutamente foge de qualquer possibilidade de controle.  

Quando os Jogos de Ataque e Defesa são também Jogos de Sorte e Azar, 

como acontece por exemplo no Ludo e no Gamão (que envolvem o lançamento de 

dados), no Batalha Naval (que implica arriscar ‘palpites’ em muitos momentos 

totalmente aleatórios), no Uno e no Mau-mau (em que não controlamos as cartas 

compradas), é preciso aprender a lidar com a imprevisibilidade e total falta de controle 

sobre alguns fatores que são decisivos para o andamento da partida: os dados, as 

cartas, os palpites. E assim é também na vida: há inúmeros acontecimentos sobre 

os quais não temos o menor controle, alguns relativamente previsíveis, como as 

condições do clima, outros totalmente inesperados, como a pandemia da Covid 19. 

Por outro lado, quando os Jogos de Ataque e Defesa estão associados aos 

 
122 É um antigo jogo da Grow, não muito conhecido. Há um vídeo no youtube que mostra o lobo em 
ação, assoprando a casinha do oponente (https://www.youtube.com/watch?v=wznx1qNSR5Y)  
123 Os jogos Quarto! e Lig 4 serão apresentados no subitem sobre Jogos Lógicos 

https://www.youtube.com/watch?v=wznx1qNSR5Y
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Jogos Lógicos, como acontece nas Damas, Xadrez, Mancala124 e tantos outros, a 

sorte não interfere: a atenção e o processamento das informações relevantes e a 

antecipação de possíveis jogadas futuras (do oponente e de si próprio) são fatores 

altamente estratégicos – e estratégias podem ser ensinadas, aprendidas, construídas 

e aperfeiçoadas com a experiência e o treino.  

Os Jogos de Ataque e Defesa também podem também pertencer à categoria 

Jogos de Controle, como por exemplo o Jogo de Botão, Aí Vem o Lobo ou até mesmo 

as brincadeiras de bolinha de gude. Nesse caso, esses jogos irão mobilizar os 

aspectos relacionados à agressividade, que estão sendo discutidos neste tópico, e 

também mecanismos de autocontrole, como refletimos anteriormente. No espaço 

terapêutico, o Jogo de Botão mostrou-se excelente para trabalhar simultaneamente 

várias facetas envolvidas em situações de confrontos: assim como no futebol, os 

jogadores têm que desenvolver um esquema tático que equilibre o ataque, a defesa 

e o meio de campo que faz a ligação entre eles; ao mesmo tempo, é preciso treinar 

para realizar os atos motores mais adequados e manter um certo grau de estabilidade 

emocional, sem o qual a probabilidade de não conseguir alcançar o objetivo de cada 

jogada só faz crescer. O futebol é, realmente, uma excelente metáfora para a vida e 

para as relações interpessoais. 

Enfim, todas as dimensões discutidas acima fazem parte do cotidiano, em 

maior ou menor grau, portanto é fundamental preparar nossas crianças e jovens (e 

em especial, aquelas que vivem em situação de vulnerabilidade social) para lidar com 

elas em suas vidas: reconhecer ameaças e delas se proteger; efetivar ações para 

identificar e prevenir (ou ao menos minimizar) os perigos que podem ser previstos; 

manter um certo grau de flexibilidade para gerir as imprevisibilidades que podem 

fazer parte do dia a dia; aguentar as frustrações que podem acompanhar a falta de 

controle sobre certos acontecimentos. 

Refletindo sobre as habilidades socioemocionais, parece-me que as mais 

intensamente mobilizadas nos Jogos de Ataque e Defesa são as implicadas, nas 

palavras de Gardner (1995), com as inteligências intrapessoal e interpessoal: 

• Resiliência Emocional: como são jogos altamente competitivos, que lidam 

com o imaginário relacionado à destruição e ao poder da agressividade, 

 
124 Mancala também será explorado no subitem Jogos Lógicos. 
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podem gerar emoções nem sempre fáceis de serem experimentadas. Diante 

dessas vivências, a manutenção da estabilidade emocional interna é 

altamente exigida, para não se sentir destruído nem tampouco provocar no 

outro a sensação de aniquilamento. As situações inerentes a esse tipo de jogo 

têm potencial para gerar ansiedades, dores, decepções e frustrações diante 

do ataque do outro, assim como o forte desejo de revidar, atacar, acabar com 

a alegria do(s) oponente(s).  A canalização desses sentimentos de destruição 

para o espaço protegido do jogar possibilita aumentar o limiar interno para 

suportar, sustentar e administrar esse tipo de experiência, fortalecendo assim 

a Tolerância ao Estresse e a Tolerância à Frustração, tão necessárias para 

não se deixar sucumbir diante dos desafios da vida.  

• Também é essencial manter o Respeito (Amabilidade) entre os jogadores: 

a agressão constitutiva dos Jogos de Ataque e Defesa deve ocorrer em um 

nível apenas simbólico, no estado de ‘suspensão do real’ que a ludicidade 

implica. Aprendi a usar o termo ‘oponente’, ao invés de adversário. Essa é 

uma das belezas dos jogos: ser oponente significa somente estar, naquele 

momento e naquele contexto, em lados opostos do tabuleiro em uma disputa 

que se encontra muito bem situada e limitada pela atividade lúdica. Outra 

prática muito interessante por mim aprendida foi o hábito de os jogadores se 

cumprimentarem antes de iniciar cada partida, desejando ao outro um ‘bom 

jogo’, e ao seu final, qualquer que fosse o resultado. Além de favorecer o fair 

play (jogo justo), essa prática ritualiza os momentos de entrada e de saída 

desse espaço-tempo delimitado que é o jogar.  

• Mais um aspecto da Amabilidade que merece destaque nos Jogos de Ataque 

e Defesa é a Empatia, por ser um grande aliado estratégico: quanto mais o 

jogador conseguir colocar-se no lugar do(s) oponente(s), visualizar o jogo pela 

perspectiva dele(s), imaginar suas intenções e estratégias, mais possível será 

defender-se de suas ameaças e encontrar brechas para o ataque. 

• O Engajamento com os Outros é uma macrocompetência bastante 

mobilizada nessa categoria de jogos, cuja principal característica é o alto grau 

de competitividade na interação entre os participantes. Como em qualquer 

competição, a Assertividade nas tomadas de decisão e na implementação 

das ações é absolutamente essencial, assim como o investimento energético 
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na construção do caminho em busca dos propósitos desejados, o que implica 

na manutenção do Entusiasmo. Por serem jogos em que necessariamente 

joga-se com um Outro, a Iniciativa Social está sempre presente. 

• Como são jogos que envolvem a agressividade (mesmo que simbólica), na 

Autogestão merecem destaque o Foco, para direcionar a atenção às 

ameaças potenciais, e a Responsabilidade, no sentido do comprometimento 

com uma competição justa e ética. 

• Do ponto de visa estratégico, a criação de imagens mentais antecipatórias é 

bastante exigida nesse tipo de jogo, mobilizando e desenvolvendo, assim, a 

Imaginação Criativa (Abertura ao Novo). 

Quanto às funções executivas, parece-se que merecem destaque (em ordem 

alfabética): 

• Atenção seletiva: principalmente quando associados com Jogos Lógicos, os 

Jogos de Ataque e Defesa exigem um domínio estratégico que permita 

identificar os indícios de uma ameaça e reconhecer as oportunidades de 

ataque, que devem direcionar o processo atencional. Manter-se vigilante em 

relação às informações relevantes pode significar a diferença entre a vitória e 

a derrota. 

• Controle e monitoramento: essa vigília constante implica manter no 

desenrolar de toda a partida, de maneira ininterrupta, o monitoramento das 

condições de jogo, que se alteram a cada movimento realizado por cada um 

dos participantes. 

• Controle emocional: por serem jogos que podem mobilizar fantasias e 

sentimentos relacionados à agressividade e à destruição, em geral as 

emoções são acionadas de maneira intensa, favorecendo assim o 

desenvolvimento do autocontrole emocional. 

• Flexibilidade: os acontecimentos das partidas são construções conjuntas, 

pois dependem das ações realizadas por cada competidor. Como no mais das 

vezes não temos comando sobre as ações dos outros, é necessário manter 

uma atitude flexível, buscando-se adequar-se a cada novo acontecimento. A 

flexibilidade é mais fortemente exigida quando os Jogos de Ataque e Defesa 

são associados a Jogos de Sorte e Azar, onde o controle sobre os 



279 

 
 

 

acontecimentos é ainda menor, sendo essencial permanecer aberto ao 

inesperado e pronto para alterar o planejamento das ações. 

• Iniciar tarefas: assim como na vida, em muitos jogos dessa categoria a 

melhor defesa pode ser o ataque. Em vários Jogos de Ataque e Defesa, pode 

ser bastante estratégico manter-se em uma atitude ofensiva, realizando 

movimentos que dão início ao desenrolar dos acontecimentos.  

• Levantamento de informações: para realizar as que parecerem ser as 

jogadas mais adequadas125, é essencial detectar as ameaças e as 

oportunidades para o ataque, o que exige um levantamento sistemático e 

abrangente de informações antes de realizar qualquer movimento. 

• Planejamento: a maior parte dos Jogos de Ataque e Defesa envolvem traçar 

planos de ação para alcançar objetivos intermediários (por exemplo, fazer uma 

Dama), essenciais para construir uma trajetória com maior chance de vitória. 

Os planejamentos precisam considerar e integrar tanto ações de ataque como 

as táticas de defesa. 

• Priorização: uma característica muito presente nesse tipo de jogo, 

especialmente quando associado a Jogos Lógicos, é reconhecer uma ameaça 

e priorizar o seu bloqueio. 

• Tomada de decisões: nesse tipo de jogo, cada movimento é uma decisão a 

ser tomada. O que fazer? Agir ou esperar? Atacar ou defender-se? Quais 

podem ser as consequências futuras de cada uma das ações possíveis?  

 

4.5 Jogos de Expressão 
 

4.5.1 Visão global 

 

São aqueles que solicitam aos jogadores que passem mensagens através 

da linguagem não verbal. Alguns exemplos: Mímica, Imagem & Ação, Jogo do Gugu. 

Nos jogos de expressão, exige-se que o simbólico e o dramático apareçam, 

integrados à situação lúdica. Os processos comunicacionais são acionados o tempo 

 
125 Em muitas situações de jogo, não há como ‘garantir a melhor jogada’ – ela pode simplesmente não 
existir, em função das inúmeras variáveis presentes. Quanto mais complexo o jogo, mais difícil será a 
existência da ‘jogada ideal’. 
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todo, é necessário expressar-se utilizando diferentes linguagens não verbais 

(imagética, corporal), e desenvolver mecanismos para compreender as mensagens 

construídas pelo outro por meio desses veículos de expressão, traduzindo-as para a 

linguagem verbal. 

Na clínica psicopedagógica, esse tipo de jogo mostrou-se muito eficiente 

para trabalhar com pacientes que tinham medo de se expor ou que tinham dificuldade 

em mostrar o que sabiam. O jogo de expressão traz a oportunidade de vivenciar 

situações lúdicas que levam o jogador a se defrontar com este constrangimento, 

favorecendo que o ultrapasse. Paradoxalmente, mostrou-se bastante eficaz tanto 

com pacientes muito tímidos e retraídos como para os exageradamente expansivos 

e hiperativos, pois é necessário contextualizar a mensagem para que o outro possa 

compreendê-la, organizando assim o movimento de “colocar para fora” os conteúdos 

internos (ABED, 1996). 

 

4.5.2 Exemplos de Jogos de Expressão 

 

4.5.2.1 Mímica  
 

Ao pesquisar as origens do jogo de Mímica, encontrei os primórdios da arte 

da mímica, que remonta à Grécia e à Roma antigas, onde “era um recurso usado em 

sátiras e comédias como forma de interpretação dramática.” 

(http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/artigos/2970-a-arte-

da-m%C3%ADmica#, sem paginação). Essa forma de representação teatral 

perdurou durante a Idade Média, com atores que percorriam as cidades 

apresentando-se em praças e mercados, e chegou ao século XX consagrando 

grandes nomes, como por exemplo Charles Chaplin e Marcel Marceau, abordando 

temáticas contemporâneas com acentuado caráter crítico, como ‘a ansiedade dos 

tempos modernos’ do personagem Carlitos, interpretado por Chaplin. 

A mímica usa a expressão facial e corporal para veicular mensagens: “A 

mímica nos permite viver experiências de descoberta e redescoberta das coisas do 

mundo, por meio da interpretação do gesto” (op cit., sem paginação).   

Um site brasileiro de Logosofia vai mais longe na história da mímica. Os 

homens primitivos, que ainda não haviam desenvolvido a linguagem por meio de 

palavras, comunicavam-se por meio de suas expressões fisionômicas, de seus 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/artigos/2970-a-arte-da-m%C3%ADmica
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/artigos/2970-a-arte-da-m%C3%ADmica
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gestos e atitudes. Nesse sentido, a mímica antecede a linguagem verbal na história 

da humanidade. Ainda segundo o site, o jogo de mímica tem origem nesses tempos 

remotos, quando as crianças brincavam de “descrever – por meio de manifestações 

fisionômicas, gestos e atitudes – seu pensamento ou desejo” 

(https://logosofia.org.br/conteudos/o-jogo-da-mimica/, sem paginação) para que as 

demais crianças interpretassem a mensagem. As interpretações por vezes diferiam 

entre si e outras vezes coincidiam, dependendo do grau de clareza da mímica. 

A reportagem baseia-se no livro “Diálogos”, do escritor argentino Carlos 

Bernardo González Pecotche, conhecido como o fundador da Logosofia, que pode 

ser definida como  

Doutrina ético-filosófica, fundada pelo pensador argentino Pecotche 
(1901-1963), com o objetivo de ensinar o ser humano a chegar à 
autotransformação por meio de um processo de evolução consciente, 
libertando assim o pensamento das influências sugestivas 
(https://www.dicio.com.br/logosofia/, sem paginação).  
 
 

Não foi possível localizar quando o Jogo de Mímica começou a ser fabricado 

e comercializado. Hoje, há vários jogos de mímica no mercado, sobre diversos temas 

e com diferentes níveis de dificuldade. Mas na verdade, não é necessário nenhum 

material especial para se jogar mímica – basta o corpo e o gesto.  

Para uso em sala de aula, pode-se criar vários cartões com palavras ou 

expressões para serem sorteados, explorando, inclusive, vocabulários e conceitos 

pertencentes aos mais variados componentes curriculares.    

O jogo pode ser competitivo, entre jogadores ou entre equipes, ou apenas 

um passatempo, em que o único objetivo é divertir-se passando e decifrando as 

mensagens. Apresentarei a seguir as regras de uma competição entre equipes, que 

se adequa bastante para o contexto de sala de aula. Na prática clínica, onde 

jogávamos apenas meu cliente e eu, usávamos a versão de passatempo ou o jogo 

Imagem & Ação, que será descrito no próximo item. 

https://logosofia.org.br/conteudos/o-jogo-da-mimica/
https://www.dicio.com.br/logosofia/
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Figura 14: jogo Mímica126 

 
 

Objetivo do jogo: Decifrar a mensagem do companheiro de equipe. 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 ou mais equipes. 

2. Determinar um tempo máximo para que cada mensagem seja decifrada.  

3. Preparar cartões com as mensagens a serem transmitidas por meio da mímica, 

que podem ser ações, objetos, lugares, pessoas. Por exemplo: ‘lavar o cabelo’, 

‘andar de ônibus’, ‘caderno’, ‘cinema’, ‘torre de Pisa’, ‘Charles Chaplin’ etc. 

4. Um membro de uma equipe sorteia um cartão e realiza gestos para que seus 

companheiros de equipe decifrem a mensagem. Em geral, é proibido usar 

qualquer som, mas também é possível combinar que apenas palavras não 

possam ser utilizadas. 

5. Os companheiros de equipe vão dando seus palpites em voz alta, até que um 

deles acerte ou que termine o tempo previamente estipulado. 

6. A equipe marca ponto quando a mensagem é descoberta. 

 

Variações: 

a. Um jogador faz a mímica e todos os jogadores, independente da equipe a que 

pertence, podem responder e marcar ponto para o seu time. 

b. Em sala de aula, o professor faz a mímica e os alunos respondem, marcando ponto 

para suas equipes.  

Quadro 18: Regras do jogo Mímica  

 
126 Fonte da imagem: https://unidospelavida.org.br/toemcasadica42/  

https://unidospelavida.org.br/toemcasadica42/
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4.5.2.2 Imagem & Ação  
 

Em 1985, Robert Angel, um inventor estadunidense de jogos, criou o jogo 

Pictionary, que fabricava de forma artesanal em seu apartamento e saía batendo de 

porta em porta para vender. Hoje, o jogo está em mais de 60 países, em 45 línguas127 

A versão brasileira é o Imagem & Ação, fabricado ainda hoje pela Grow em versões 

para adultos/adolescentes e para crianças (Imagem & Ação Junior).  

É um jogo para equipes, então eu realizava algumas adaptações para 

viabilizar o uso no consultório, com apenas duas pessoas, o cliente e eu. 

Alternávamos quem iria transmitir a mensagem e quem iria tentar adivinhar o termo. 

Em caso de acerto, jogávamos os dados e ambos caminhávamos pelo tabuleiro, já 

que o sucesso, nesse jogo, depende dos dois lados da tarefa (e por causa disso é 

jogado em equipes): ser o mais claro possível ao se expressar, na tentativa que o 

outro entenda a mensagem, e a capacidade de interpretar daquilo que está sendo 

transmitido. 

Embora as regras originais do Imagem & Ação determinem que as 

mensagens devam ser passadas somente por meio de desenhos, eu costumava 

possibilitar o uso de desenhos e de gestos (como na mímica), por considerar que o 

efeito terapêutico se amplia quando é dada a possibilidade de escolha, além de ser 

uma prática que valoriza e respeita as diferenças individuais (alguns são melhores 

em desenho, outros em expressão corporal).  

No jogo, há um tempo máximo para responder, determinado por uma 

ampulheta, mas dependendo da intencionalidade terapêutica eu realizava outros 

combinados, como por exemplo, considerar o tempo de duas ou mais ampulhetas, 

ou até mesmo não considerar tempo algum, era possível simplesmente desistir. 

No Imagem & Ação Junior, a regra que acompanha o jogo determina que 

vence a equipe que primeiro conseguir acertar quatro palavras. Em versões com 

trilha, vence quem primeiro alcançar última casa do tabuleiro. Os conteúdos das 

cartas variam nas diferentes variantes do jogo, em quantidade e qualidade. No 

Imagem & Ação Junior cada carta contém quatro opções, e há dois tipos de cartas: 

para crianças até 7 anos e para maiores de 8 anos. Em uma versão online do jogo, 

 
127 Fonte: https://www.metropolybar.com.br/imagem-e-acao-um-sucesso-na-vida-real-na-tv-e-nos-
games/#  

https://www.metropolybar.com.br/imagem-e-acao-um-sucesso-na-vida-real-na-tv-e-nos-games/
https://www.metropolybar.com.br/imagem-e-acao-um-sucesso-na-vida-real-na-tv-e-nos-games/
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disponível em https://jogos.uol.com.br/, cada carta traz seis opções sobre as 

seguintes categorias: P (Pessoa, lugar ou animal, incluindo suas partes e 

características); O (Objeto, coisas que podem ser vista ou tocadas); A (Ação); D 

(Difícil, palavras difíceis de qualquer categoria); L (Lazer, títulos de filmes, livros, 

jogos, esportes, artistas etc.); M (mix, palavras de qualquer uma das categorias). Em 

uma versão de aplicativo para Android128, que utiliza essas mesmas categorias, o 

jogador pode escolher entre desenho ou mímica.  

São várias possibilidades para o jogo que, no contexto de sala de aula, 

podem ser escolhidas (ou adaptadas) conforme os objetivos pedagógicos propostos. 

Apresentarei as regras que me parecem adequar-se melhor ao uso escolar. 

 
Figura 15: jogo Imagem & Ação129 

 
 

Objetivo do jogo: Ser a primeira equipe a chegar ao final da trilha. 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para duas a quatro equipes. 

2. O jogo é composto por um tabuleiro com uma certa quantidade de casas onde 

os peões das equipes irão caminhar, um dado comum e cartas contendo palavras 

ou expressões a serem transmitidas aos companheiros de equipe por meio de 

desenhos e/ou mímica. 

3. Determina-se qual será o tempo que cada equipe terá para decifrar corretamente 

a mensagem que está sendo transmitida pelo colega. 

4. Em cada carta, há seis opções de termos, que podem ser de várias categorias 

(trabalhando processos classificatórios ou conteúdos programáticos diversos) 

 
128 Disponível em https://apkpure.com/br/  
129 Fonte da imagem: https://www.carrefour.com.br/jogo-imagem-e-acao-2-grow-5054788/p  

https://jogos.uol.com.br/
https://apkpure.com/br/
https://www.carrefour.com.br/jogo-imagem-e-acao-2-grow-5054788/p
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e/ou com diferentes graus de dificuldade. Na sua vez, um membro da equipe 

sorteia uma carta e lança o dado para determinar qual mensagem deverá 

transmitir. 

5. Se a equipe conseguir acertar a palavra no tempo determinado, caminha pelo 

tabuleiro a quantidade de casas indicadas pelo dado. 

6. Vence a equipe que alcançar o final da trilha em primeiro lugar. 

Observação importante: para ser justo, todas as equipes devem jogar a mesma 

quantidade de vezes. Ou seja, se houver uma ou mais equipes que ainda não 

jogaram naquela rodada e o final da trilha for alcançado, todos devem realizar sua 

última rodada, sendo possível que o jogo termine empatado. 

 

Variações: 

a. O jogador pode escolher a palavra que quer transmitir. Se a equipe acertar, o dado 

é lançado para determinar a quantidade de casas que o peão irá avançar. 

b. Não usar a trilha, apenas contar um ponto a cada palavra acertada. 

c. Apenas o professor desenha e faz mímica, para que a turma descubra a palavra. 

Pode-se dividir em equipes e contar pontos ou ser apenas uma brincadeira não 

competitiva. 

Quadro 19: Regras do jogo Imagem & Ação  

 

4.5.2.3 Jogo do Gugu 
 

Um anúncio no site mercado livre130 informa que esse jogo, fabricado pela 

TV Game, foi comercializado na década de 1990. 

Em 1995/96, quando escrevi a monografia para a pós em Psicopedagogia, 

já possuía o jogo (bem como outros da linha do Gugu Liberato: Gugu na Minha Casa, 

Labirinto do Gugu).  

Como acontece com os outros Jogos de Expressão, o Jogo do Gugu é para 

ser jogado entre duas equipes, ou seja, por pelo menos quatro pessoas. Adaptações 

foram necessárias para o uso em consultório: seguindo a mesma lógica do Imagem 

& Ação, quando ocorria o acerto, cada jogador sorteava a quantidade de casas para 

avançar na trilha do tabuleiro utilizando um dado. Na maioria das vezes, eu usava 

 
130 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1761569532-jogo-do-gugu-tv-game-jogo-de-tabuleiro-
anos-90-_JM  

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1761569532-jogo-do-gugu-tv-game-jogo-de-tabuleiro-anos-90-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1761569532-jogo-do-gugu-tv-game-jogo-de-tabuleiro-anos-90-_JM
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um dado piramidal de um outro jogo (Conta Certa), com valores de 1 a 3, para tornar 

a partida um pouco mais longa, já que a trilha tem somente 40 casas. Na modalidade 

‘Dicas’ (que será explicada nas regras do jogo), somente o jogador respondente 

avançava, seguindo as regras que constam no próprio jogo (quanto mais dicas 

usadas, menor a quantidade de casas que se avança).  

As regras que serão apresentadas a seguir são as originais do jogo. 

 
Figura 16: tabuleiro do Jogo do Gugu131 

 
 

Objetivo do jogo: Ser a primeira equipe a alcançar o final do tabuleiro. 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 equipes (no mínimo, 4 pessoas), cada uma joga com um peão. 

2. Para dar início ao jogo, cada equipe posiciona o seu peão na primeira casa do 

tabuleiro (Mímica). 

3. Define-se por algum critério a equipe que irá começar, qual dos componentes irá 

jogar pela equipe e qual será a ordem do rodízio entre os jogadores dentro de 

cada equipe. 

4. A jogada a ser realizada depende da casa onde se encontra o peão. Há cinco 

tipos de casa: 

- Mímica: sorteia-se uma carta do monte ‘mímica’, que pode conter nomes de filme 

ou de música (a categoria é informada). Um dado comum é lançado, indicando qual 

 
131 Fonte da imagem: acervo pessoal   

https://www.magazineluiza.com.br/jogo-desafino-grow/p/aef0g1h59d/br/oujg/
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das seis opções existentes na carta deve ser utilizada. O jogador deve comunicar 

essa informação para a sua equipe usando somente gestos. A equipe tem o tempo 

da ampulheta para responder.  

- Desenho: sorteia-se uma carta do monte ‘desenho’ e o dado é lançado para 

determinar qual das seis opções existentes na cada deve ser transmitida ao restante 

da equipe utilizando somente desenhos. A equipe tem o tempo da ampulheta para 

responder.  

- Dicas: a equipe adversária sorteia uma carta do monte ‘dicas’, que pode conter um 

lugar, uma pessoa ou uma coisa (a categoria é informada). Há seis dicas na carta, 

que serão lidas uma a uma, conforme solicitado pelo jogador da vez. A cada dica 

lida, o jogador tem direito a dar um único palpite. O tempo para a resposta também 

é delimitado pela ampulheta. 

- Livre: o jogador da vez tem o direito de escolher entre Mímica ou Desenho. 

- Desafio: a equipe adversária decide se o jogador jogará com Mímica ou com 

Desenho. 

5. Nas modalidades Mímica e Desenho, se a equipe acertar avança uma casa; se 

errar, permanece no lugar. Na modalidade Dicas, a quantidade de casas a serem 

avançadas, no caso de acerto, depende de quantas dicas foram usadas: uma 

dica = seis casas; duas dicas = cinco casas; três dicas = quatro casas; quatro 

dicas = três casas; cinco dicas = duas casas; seis dicas = uma casa. Se o jogador 

não descobrir a palavra, permanece no lugar.  

Variação: na Mímica, os jogadores podem combinar com antecedência se será 

permitido cantarolar músicas (mas sem a letra) e emitir outros sons, como por 

exemplo ‘chuá’ para imitar o barulho da chuva.   

Quadro 20: Regras do Jogo do Gugu  

 

4.5.3 Reflexões sobre as habilidades socioemocionais priorizadas nos Jogos 

de Expressão 

 

Em oposição à categoria anterior, altamente competitiva, a base dos Jogos 

de Expressão é a cooperação entre os jogadores. Quanto mais os integrantes das 

equipes aperfeiçoarem suas estratégias de comunicação, quanto mais sintonizados 

estiverem entre si, melhor será a performance no jogo. 

São poucos os Jogos de Expressão no mercado, e a grande maioria é 
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variação de uma mesma proposta: passar uma informação (objeto, pessoa, ação, 

nome de filme etc.) para os parceiros de equipe, usando apenas mímica e/ou 

desenhos. O jogo Desafino é um pouco diferente: como as mensagens a serem 

decifradas são nomes de músicas, vale também assobiar ou cantarolar, desde que 

palavras não sejam usadas.  

Gostaria de tecer alguns comentários sobre dois jogos que, apesar de se 

afastarem um pouco dessa estrutura (mímica e desenho), considero como fazendo 

parte dessa mesma família, pois têm como característica a presença da comunicação 

não verbal, o uso de recursos e códigos para a transmissão de mensagens.  

Um deles é o Kara Kupe, jogo que compõe a grade curricular do Programa 

MenteInovadora, que usa um baralho comum e é praticado por quatro jogadores que 

jogam dupla contra dupla. O objetivo do jogo é anunciar que o parceiro conseguiu 

formar um jogo válido (dizendo Kara) ou que um dos oponentes o fez (dizendo Kara 

Kupe). Para que as informações possam ser passadas entre os jogadores, antes de 

iniciar a partida as duplas combinam códigos, e o cerne da brincadeira é estabelecer 

uma comunicação que possibilite que os parceiros se entendam sem que os 

oponentes consigam decifrar o código.   

A única referência que encontrei sobre o jogo foi em um blog de docentes 

que aplicaram o Programa MenteInovadora na escola, em 2012132. Não sei dizer se 

foi um jogo criado pela equipe de educadores de Israel, fundadores do projeto, mas 

eu imagino que não, devido à troca do nome para ser usado no Brasil (Decifrando 

Gestos). Talvez seja um jogo regional, lá da Europa ou até mesmo de Israel, não sei. 

 O outro jogo dessa categoria que eu gostaria de mencionar é A Cidade 

Dorme, que segundo informações veiculadas na Wikipedia133 também é conhecido 

como Vida Dorme, Noite na Vila, Máfia, Werewolf, Detetive/Assassino/Vítima. Ainda 

de acordo com esse site, foi criado pelo estudante russo Dimitry Davidorr, em 1986. 

Embora haja algumas versões comerciais, é um jogo que exige basicamente lápis e 

papel e um grupo de pessoas de pelo menos sete a dez pessoas (um número menor 

de integrantes é possível, se realizadas adaptações134).  

 
132 http://uvetesinovando.blogspot.com/  
133 https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_dorme  
134 Há uma versão adaptada para uma família de cinco integrantes postada em 
https://www.tempojunto.com/2018/07/19/cidade-dorme-e-um-jogo-que-envolve-os-filhos-de-varias-
idades/.  

http://uvetesinovando.blogspot.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_dorme
https://www.tempojunto.com/2018/07/19/cidade-dorme-e-um-jogo-que-envolve-os-filhos-de-varias-idades/
https://www.tempojunto.com/2018/07/19/cidade-dorme-e-um-jogo-que-envolve-os-filhos-de-varias-idades/
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É um jogo com personagens: o narrador; o assassino (ou outras variações 

de vilão); o detetive, que deve descobrir quem é o assassino; o anjo e os cidadãos 

comuns da cidade. É um jogo basicamente silencioso, apenas o narrador verbaliza 

as instruções para a cidade dormir e acordar – de resto, são gestos que permeiam 

as comunicações.  

Os Jogos de Expressão desenvolvem a colaboração entre os participantes 

de uma mesma equipe: é essencial construir mecanismos de compreensão mútua, 

criar uma grande sintonia, solidificar os canais de contato. A base desses jogos é a 

preocupação em ser claro, em se fazer entender, e o esforço para ser receptivo, para 

receber aquilo que está sendo ofertado pelo companheiro.  

Quando o jogador assume o lugar de emissor da mensagem, o jogo mobiliza 

a expressividade, a criatividade, a autoria comunicativa, a atenção à reação do outro, 

a empatia para se imaginar como receptor, como alguém que no momento não tem 

acesso direto ao objeto do conhecimento que se quer transmitir. É como ser um 

professor sem direito à linguagem verbal, que precisa achar caminhos para que seus 

estudantes aprendam aquilo que quer ensinar.  

Quando o jogador está no papel de receptor da mensagem, é necessário 

entrega, disposição interna para se colocar no lugar do não saber, abrindo-se para o 

aprender e o apreender. A empatia também é exercitada, a atenção aos detalhes das 

ações/imagens, a busca ativa por significados dos indícios, a construção e testagem 

de hipóteses a partir dos fragmentos de informação que vão sendo disponibilizadas. 

São corpos que falam, que se expõem aos olhares uns dos outros. Eu, que 

sempre fui muito tímida, confesso que não gosto muito desse tipo de jogo, pois cutuca 

diretamente a minha vergonha, a minha timidez. Mais um motivo para jogá-los (e 

frequentar Karaokê...), como uma estratégia para superar os bloqueios que esses 

sentimentos por vezes provocam em mim. 

Lembrando que todas as habilidades socioemocionais podem estar sendo 

acionadas, em maior ou menor grau, em toda e qualquer experiência de vida, nos 

Jogos de Expressão as que comparecem de maneira mais intensa são: 

• A Abertura ao Novo, nas suas três facetas. As comunicações durante todo 

o jogo são basicamente inaugurais, autorais, inéditas, e nesse sentido, a 

Imaginação Criativa é altamente requerida para efetivá-las. A base dos 
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Jogos de Expressão é justamente o uso de diferentes formas de expressão e 

de representação simbólica, o que define a competência Interesse Artístico. 

Por fim, a Curiosidade para Aprender se faz presente tanto na atitude 

investigativa necessária para decifrar mensagens quanto no incremento do 

domínio conceitual acerca dos assuntos e termos que compõem as 

mensagens que são veiculadas durante o jogo. 

• A Amabilidade também é uma competência básica nesse tipo de jogo: 

colaboração, cooperação, Empatia e Respeito são estratégias essenciais 

para o sucesso. A Confiança precisa ser construída entre os componentes 

do grupo, bem como a capacidade de perdoar, tanto ao emissor quanto ao 

receptor das mensagens, quando a equipe não alcança sucesso na jogada. 

Afinal, o jogo é estruturado para provocar situações como essa, se todos 

conseguissem passar todas as mensagens sempre, o jogo não seria jogo, 

perderia a graça. 

• Na Resiliência Emocional, merece destaque a Autoconfiança, que precisa 

ser construída com a prática do jogo, com as experiências repetidas de 

sucesso e de insucesso ao transmitir e ao receber as mensagens. A 

Tolerância à Frustração também marca presença nos momentos de 

insucesso que, insisto, fazem parte constitutiva da brincadeira. 

• As mensagens precisam ser enviadas de forma clara e organizada, o que 

mobiliza bastante as competências Organização e Persistência 

(Autogestão). Por ser um jogo de base colaborativa, a Responsabilidade 

perante a equipe também merece destaque. 

• Como se trata de jogos em equipe, o Engajamento com os Outros também 

é favorecido nessa categoria de jogos: jogar é estar com outras pessoas 

(Iniciativa Social); permanecer no jogo é sustentar a energia voltada para as 

relações externas (Entusiasmo). 

Em relação às funções executivas, os Jogos de Expressão mobilizam 

especialmente (em ordem alfabética): 

• Flexibilidade: são incontáveis as possíveis formas de construir linguagens 

não verbais para comunicar ideias, portanto manter a flexibilidade cognitiva 

para navegar sobre esse mundo de possibilidades é essencial nesse tipo de 
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jogo. 

• Fluência verbal: as linguagens corporais e imagéticas e suas possíveis 

traduções para a linguagem verbal ampliam a comunicabilidade entre as 

pessoas, incrementando os recursos discursivos e a fluência comunicativa. 

• Gerenciamento do tempo: nesses jogos, há um tempo finito – e em geral, 

curto – para o sucesso da comunicação. É necessário desenvolver a agilidade 

do pensamento, juntamente com a flexibilização e a fluidez. 

• Memória de trabalho: as mensagens são transmitidas em unidades de 

sentidos, é preciso manter essas unidades em mente para poder integrá-las 

e compreender o todo a que se referem. 

• Planejamento e organização das mensagens, tanto para o emissor quanto 

para o receptor, são essenciais a esse tipo de jogo, como já comentado 

anteriormente. 

• Programação motora: são jogos que envolvem gestos, e gestos que se 

organizam para transmitir mensagens.  

 

4.6 Jogos de Sorte e Azar 
 

4.6.1 Visão global 

 

Em muitos jogos, vencer ou perder está mais ligado à sorte do que a qualquer 

outro fator, como por exemplo Roleta, jogos com lançamento de dados, como 

Escadas e Serpentes, muitos jogos que usam baralho comum, como a série de jogos 

Batalha, ou ainda outros jogos de cartas, como o Uno.  

Os Jogos de Sorte e Azar atenuam o peso da estratégia e do pensamento, 

de ser mais habilidoso ou de jogar melhor: a sorte não se desenvolve, não se 

aprimora, não depende de idade, gênero ou nível escolar, cultural ou social. Um dia 

ela está conosco, outro não.  

A sorte e o azar nivelam os competidores, o que dentro do processo 

terapêutico adquiria uma dimensão muito especial, pois no caso os jogadores eram, 

de fato, desiguais: o terapeuta e o cliente; o adulto e a criança ou adolescente.  

No âmbito escolar, esse tipo de jogo possibilita iguais chances de sucesso 
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para todos os alunos, inclusive aqueles com dificuldades de aprendizagem. Do ponto 

de vista socioemocional, experiências de êxito favorecem a autoestima, a satisfação 

consigo mesmo, a motivação para participar da tarefa.  

Mas não somente os estudantes com dificuldades de aprendizagem são 

favorecidos por esse tipo de jogo: para aqueles que demonstram traços de 

arrogância, que se acham melhores do que os outros por algum motivo, os Jogos de 

Sorte e Azar oferecem ótimas oportunidades para vivenciar a derrota e as emoções 

que a acompanham.  

Ao longo da prática clínica, como psicopedagoga e como psicoterapeuta, foi 

possível observar que ficar à mercê da sorte, nas mesmas condições que o 

terapeuta, proporcionava uma ‘folga’ para o paciente vivenciar tanto a vitória como a 

derrota, ambos tão carregados de emoções: as ansiedades ligadas às conquistas, 

ao saber, ao aprender; as frustrações ligadas aos erros, às dificuldades, ao não-saber 

(ABED, 1996). 

 

4.6.2 Exemplos de Jogos Sorte e Azar 

 

4.6.2.1 Roleta  
 

Segundo informações retiradas do site Portal Veneza135, o jogo Roleta foi 

criado pelo matemático francês Blaise Pascal (1623-1662), onde foram aplicados 

elementos da teoria da probabilidade cujos primórdios o matemático ajudou a 

construir.  

A roleta inicial continha números de 1 a 36, o número zero foi acrescentado 

somente no século XX (em 1942) pelos irmãos gêmeos François e Louis Blanc, 

dando origem à roleta europeia (base das variantes atuais), que anos mais tarde foi 

uma das atrações do famoso Grande Cassino Monte Carlo, em Mônaco136 . 

Ainda segundo o Portal Veneza, na atualidade as roletas mais comuns são 

a americana, presente na maior parte do mundo com exceção da Europa, onde 

predomina a europeia 137 . O site cita ainda a versão francesa e a virtual. Todas 

 
135 https://www.portalveneza.com.br/a-historia-da-roleta-e-algumas-dicas-para-ganhar/# 
136 https://gw.ciwanekurd.net/4337-the-brothers-franois-and-louis-blanc-the-entrepreneu.html  
137 Estranhei essa informação. Pelo menos aqui em São Paulo, todas as roletas que conheço têm 
apenas um zero, portanto não se caracterizam como roleta americana e sim como europeia.  

https://www.portalveneza.com.br/a-historia-da-roleta-e-algumas-dicas-para-ganhar/
https://gw.ciwanekurd.net/4337-the-brothers-franois-and-louis-blanc-the-entrepreneu.html
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elas contêm os números de 1 a 36; na roleta americana, há também o zero e o duplo 

zero, nas demais, apenas o zero. Há algumas variações nas regras e na disposição 

dos números na roleta. As regras que serão apresentadas a seguir são as originais, 

que constam do kit que tenho no consultório há mais de 30 anos, bastante similar à 

imagem abaixo, cuja roleta é do modelo europeu, ou seja, não contém o duplo zero. 

 
Figura 17: jogo Roleta138 

 
 

Objetivo do jogo: Conquistar mais fichas. 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 a 6 jogadores; cada jogador joga com uma cor de ficha. 

2. Para dar início ao jogo, cada um recebe 20 fichas. 

3. Em cada rodada, os jogadores fazem as suas apostas colocando no tabuleiro 

quantas fichas desejar, da maneira que desejar (não há restrições). 

4. Há duas modalidades de aposta: interna (nos números que estão na parte central 

do tabuleiro) e externa (nas categorias que estão no seu entorno). O valor pago, 

no caso de acerto, é proporcional à probabilidade de obtenção do resultado: 

quanto maior a chance de ocorrência, menos se paga. 

5. Apostas internas: 

- Pleno: em um único número (a ficha é colocada sobre o número), paga 35 para 1, 

ou seja, 35 fichas para cada ficha apostada. 

- Semi-pleno: em dois números vizinhos (a ficha é colocada sobre a linha divisória 

entre os números), paga 17 para 1. 

- Rua: em três números de uma mesma linha (a ficha é colocada sobre o início da 

 
138 Fonte da imagem: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1479141583-jogo-roleta-cassino-nig-
brinquedos-_JM  

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1479141583-jogo-roleta-cassino-nig-brinquedos-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1479141583-jogo-roleta-cassino-nig-brinquedos-_JM
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linha), paga 11 para 1. 

- Quadra: em quatro números vizinhos (a ficha é colocada na cruz central dos 

números), paga 8 para 1. 

- Linha dupla: em seis números, de duas linhas vizinhas (a ficha é colocada no início 

das linhas, na divisa entre elas), paga 5 para 1. 

6. Apostas externas: 

- Vermelho ou preto, paga 1 para 1. 

- Par ou ímpar, paga 1 para 1. 

- Pequeno (1 a 18) ou grande (19 a 36), paga 1 para 1. 

- Primeira, segunda ou terceira dúzia, paga 2 pra 1. 

- Primeira, segunda ou terceira coluna, paga 2 para 1. 

7. O resultado ‘zero’ é da banca. Só é possível ganhar com esse resultado se o 

jogador apostar na modalidade ‘Pleno’ no número zero. 

Quadro 21: Regras do jogo Roleta 

 

4.6.2.2 Escadas e Serpentes  
 

Todas as fontes pesquisadas localizam a origem do jogo Escadas e 

Serpentes na Índia, tendo sido levado inicialmente para o Reino Unido, no final do 

século XIX, e posteriormente para os Estados Unidos e outras localidades. 

Em arquivo disponibilizado pela AbcBrinq139, encontramos que o registro 

mais antigo na Índia (com o nome Moksh-patamu)140 data do século XIII, 

aparentemente criado por monges com claras conotações religiosas: eles utilizavam 

as escadas para simbolizar as virtudes e as cobras representavam “os perigos da 

consciência humana que impedem o acesso à sabedoria” (sem paginação). Eles os 

consideravam como um jogo de Karma, de autoconhecimento.  

Segundo o site da Ludopedia141, o jogo foi levado para o Reino Unido em 

1892 e comercializado pela primeira vez nos Estados Unidos por Milton Bradley, com 

o nome Snakes and Ladders142, em 1943. Mas o site 

https://www.angelfire.com/ab/jogos/Tradicionais/serpentes.html traz outra 

informação: Milton Bradley teria substituído as cobras por escorregadores, para 

 
139 http://www.abcbrinq.com.br/brinquedos/arquivos/328/1017 
140 No Nepal e no Tibet, é conhecido como Nagapasa. 
141 https://www.ludopedia.com.br/jogo/snakes-and-ladders  
142 Tradução literal para Cobras e Escadas. 

https://www.angelfire.com/ab/jogos/Tradicionais/serpentes.html
http://www.abcbrinq.com.br/brinquedos/arquivos/328/1017
https://www.ludopedia.com.br/jogo/snakes-and-ladders
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tornar o jogo mais simpático aos americanos, batizando-o como Chutes and 

Ladders143. O site também refere a origem religiosa do jogo, entretanto afirma que 

“Diz a tradição que foi criado por um monge budista do século XVIII” 

(www.angelfire.com/ab/jogos/Tradicionais/serpentes.html,  sem paginação).  

Em um material didático sobre o uso de uma  adaptação do jogo para 

trabalhar cadeias carbônicas, disponibilizado no site da Essentia Editora144, 

coordenada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal 

Fluminense (IFF), são disponibilizadas informações similares às da AbcBrinq: a 

origem na Índia, século XIII, utilizado por monges com fins religiosos, bem como os 

nomes utilizados na Índia, no Nepal e no Tibete, e a versão americana de 

‘Escorregadores e Escadas’, comercializada pela Milton Bradley. Traz ainda a 

informação de que no Brasil há uma versão produzida pela Grow intitulada ‘Sobe e 

Desce Turma da Mônica’. 

Eu tinha algumas diferentes versões no consultório, com mais ou menos 

casas, para adequar a duração do jogo ao tempo disponível na sessão. A que eu 

mais utilizava é similar à da figura abaixo, com trilha de 1 a 100, ‘boas ações’ nos pés 

das escadas e ‘ações não recomendáveis’ nos topos dos escorregadores.  

Independente das variantes do jogo, as regras aparentemente são sempre 

as mesmas (talvez por serem muito simples e intuitivas). 

 
Figura 18: jogo Escadas e Serpentes145 

 
143 Calhas e Escadas, em tradução livre. 
144 https://essentiaeditora.iff.edu.br/public/site/ludoteca/online  
145 Fonte da imagem: https://www.tucajogos.com.br/blog/16-jogos-de-tabuleiro-antigos-
divertidos.html   

http://www.angelfire.com/ab/jogos/Tradicionais/serpentes.html
https://essentiaeditora.iff.edu.br/public/site/ludoteca/online
https://www.tucajogos.com.br/blog/16-jogos-de-tabuleiro-antigos-divertidos.html
https://www.tucajogos.com.br/blog/16-jogos-de-tabuleiro-antigos-divertidos.html
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Objetivo do jogo: Ser o primeiro jogador a alcançar o número 100. 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 a 6 jogadores; cada um joga com uma cor de peão. 

2. Antes de iniciar a partida, todos colocam o seu peão na área externa do tabuleiro, 

próximo à borda inferior esquerda.  

3. Determinar por algum critério quem inicia o jogo e a ordem dos jogadores. 

4. Na sua vez, o jogador lança um dado comum e caminha a quantidade de casas 

indicada por ele. 

5. O trajeto começa na casa numerada com 1 e vai seguindo a sequência numérica, 

portanto as linhas ímpares serão percorridas da esquerda para a direita e as 

linhas pares, da direita para a esquerda. 

6. Toda vez que o jogador terminar o seu movimento no pé de uma escada, deve 

subir por ela e colocar o seu peão na casa que fica no seu topo.  

7. Toda vez que o jogador terminar o seu movimento no topo de uma serpente (ou 

do escorregador, na versão americana), deve descer com o seu peão até a casa 

que fica no seu pé. 

8. O jogo termina quando o primeiro jogador atingir ou ultrapassar a casa de número 

100.  

 

Observações: 

- As regras originais possibilitam optar por jogar com dois dados, o que torna a partida 

mais rápida. Quando jogado com dois dados, deve-se considerar somente o 

resultado final da soma, não há parada intermediária.  

- Em minhas pesquisas, encontrei a variante de ter que tirar o número exato de casas 

para chegar ao 100 e vencer o jogo, dizendo que assim seria mais emocionante. Não 

concordo que será mais emocionante, penso que é possível que fique chato. Sempre 

joguei na regra original, em que não é necessário tirar número exato para chegar na 

casa de número 100. Minha única alteração de regra, que habitualmente faço toda 

vez que o jogo tem características de uma corrida, é garantir que todos tenham a 

mesma quantidade de rodadas, podendo então haver empate. Sempre me pareceu 

mais justo, caso contrário quem inicia o jogo leva vantagem. 

Quadro 22: Regras do jogo Escadas e Serpentes 



297 

 
 

 

4.6.2.3 Jogos de Baralho: Batalha 
 

Por suas características, já exploradas quando comentamos sobre o jogo 

Tapão, o baralho comum pode ser uma potente ferramenta pedagógica para construir 

e explorar vários conceitos matemáticos.  

Relembrando, os baralhos são compostos por quatro conjuntos de cartas, 

identificados por dois naipes pretos e dois vermelhos, contendo cada um deles uma 

sequência numérica (lógica e necessária), expressa pelos algarismos impressos e 

pela quantidade de imagens do naipe no centro da carta; uma sequência arbitrária 

das cartas não numéricas (as figuras: Valete, Dama e Rei), o Ás, que pode ou não 

representar o número 1, adquirir outras funções, ocupar as duas pontas da sequência 

de cartas. E há também os curingões, que podem ter diferentes funções nos variados 

jogos em que eles são usados. 

Como exemplo de uso matemático do baralho comum, apresentarei a seguir 

os jogos ‘Batalha’, propostos por Constance Kamii como recurso didático para as 

séries iniciais da Educação Básica (KAMII, 1984, 1996).  

 
Figura 19: cartas utilizadas nos jogos Batalha146 

 
 

Objetivo do jogo: Conquistar mais cartas. 

 

Regras do jogo Batalha Simples 

1. Jogo para 2 jogadores ou 2 equipes. 

2. Joga-se com 40 cartas de um baralho comum: são retiradas as figuras e os dois 

 
146 Fonte da imagem: https://fantasia.fandom.com/pt/wiki/Baralho    

https://fantasia.fandom.com/pt/wiki/Baralho
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curingões. A carta Ás permanece no jogo com o valor 1 e as demais cartas têm 

o valor representado pelo numeral e pela quantidade de símbolos impressos no 

centro da carta. 

3. Embaralhar e distribuir igualmente as cartas entre os dois competidores, que 

formarão com elas um monte fechado (não é permitido olhar as cartas). 

4. Ao mesmo tempo, cada jogador vira a primeira carta do seu monte. Aquele que 

tiver a carta de maior valor recolhe para si as duas cartas da rodada. As cartas 

conquistadas devem formar um novo monte, com as cartas abertas. 

5. Se houver empate (cartas de igual valor), cada um vira a próxima carta e o maior 

valor leva as quatro cartas acumuladas. Caso haja empate novamente, o 

processo se repete, passando a rodada a valer seis cartas, e assim 

sucessivamente. Se houver empate na última carta do monte, os jogadores 

desprezam essa rodada. 

6. Quando os montes fechados acabarem, cada um conta quantas cartas 

conquistou, e aquele que tiver mais cartas vence o jogo. O empate é possível 

nesse jogo. 

 

Variante Batalha Dupla I 

Mesmas regras, mas cada jogador vira as duas primeiras cartas do monte e a maior 

soma vence a rodada. 

 

Variante Batalha Dupla II 

Mesmas regras, cada jogador vira as duas primeiras cartas do seu monte e: 

 - se as cores forem iguais, os valores são somados 

 - se as cores forem diferentes, os valores são subtraídos 

Vence a rodada o maior resultado. 

 

Variante Batalha Posicional 

Mesmas regras, cada jogador vira as duas primeiras cartas do seu monte e as coloca 

lado a lado, na ordem que desejar, formando um numeral. Vence a rodada aquele 

que formar o numeral maior. Para crianças menores, retirar as cartas de valor 10, 

para que sejam formados numerais com apenas dois algarismos. 

Quadro 23: Regras da série de jogos Batalha 
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4.6.2.4 Uno  
 

O site Metropolybar147 informa que o jogo Uno foi criação do barbeiro 

estadunidense Merle Robbins, em resultado de uma discussão com seu filho Ray 

quando jogavam ‘Oito Maluco’ (que tem esse nome porque as cartas ‘8’ são os 

curingas), uma versão bem mais simples que o Uno, jogada com cartas de um 

baralho comum.  

Merle e Ray discutiam porque o pai não gostava de alguns aspectos das 

regras e queria mudá-las, o que não era aceito pelo filho, que insistia em jogar nas 

regras originais. Merle então criou um baralho específico e novas regras, inspiradas 

no Oito Maluco (que, por sua vez, parece ter sido derivado do jogo alemão ‘Mau-

Mau’148), mas com adaptações que lhe agradavam mais. E assim nasceu o Uno.  

Como bons norte-americanos que eram, logo os Robbins149 viram no 
divertido jogo uma oportunidade de ganhar dinheiro (quanto a isso, 
estavam certíssimos!).  
Merle era barbeiro, portanto tinha uma clientela que poderia se 
transformar facilmente em possíveis compradores do novo baralho. 
Assim, a família economizou 8.000 dólares na época para produzir 
5.000 baralhos de UNO, feitos de maneira bastante simples, e vender 
na barbearia. 
A estratégia deu certo. Logo, o baralho colorido era mania na cidade. 
Não demorou muito para uma empresa maior comprar os direitos 
autorais do UNO, e de lá pra cá, após fusões e aquisições, o UNO se 
tornou uma das marcas registradas mais famosas dos Estados 
Unidos, com produtos licenciados e distribuídos nos quatro cantos do 
planeta (https://www.metropolybar.com.br/a-historia-do-uno-o-
classico-jogo-do-baralho-colorido/, sem paginação).     

 

Reportagem divulgada por uma empresa de mídias e notícias de Portugal 

(MAGG) traz as mesmas informações sobre a criação do Uno, com alguns dados a 

mais: a data: 1971, e a cidade: Ohio (EUA).  

É bem interessante o fato de eles trazerem os valores do investimento inicial 

e da venda dos direitos autorais do jogo em euros. Mas em 1971, o Euro sequer 

existia, as transações foram realizadas em dólares, moeda americana da época e 

 
147 https://www.metropolybar.com.br/  
148 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Oito_maluco. Mau-mau é um jogo que pratico desde criança, 
utilizando as regras que constam do site da Copag (https://copag.com.br/blog/detalhes/maumau). As 
regras do Mau-mau são mais parecidas com o Uno do que o Oito Maluco, o que me faz pensar que 
talvez Merle conhecesse esse jogo de cartas e apenas o adaptou para um baralho colorido, ao invés 
de usar o baralho comum. 
149 Pai e filho. 

https://www.metropolybar.com.br/a-historia-do-uno-o-classico-jogo-do-baralho-colorido/
https://www.metropolybar.com.br/a-historia-do-uno-o-classico-jogo-do-baralho-colorido/
https://www.metropolybar.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oito_maluco
https://copag.com.br/blog/detalhes/maumau
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dos tempos atuais.  

Após um investimento de cerca de sete mil euros, os primeiros cinco 
mil baralhos foram feitos em casa pela família Robbins e pouco 
depois Merlin150 Robbins estava a vender o jogo aos seus clientes na 
barbearia. O sucesso foi tal que a família conseguiu vender o 
conceito do jogo por cerca de 44 mil euros, recebendo royalties de 9 
cêntimos por cada baralho vendido. Em 1992, a marca de brinquedos 
norte-americana Mattel adquiriu o jogo, passando a vender o UNO 
em todo o mundo (https://magg.sapo.pt/cultura/artigos/afinal-como-e-
que-se-joga-mesmo-ao-uno, sem paginação). 

 

 
Figura 20: jogo Uno151 

 

Objetivo do jogo: Ser o primeiro jogador a terminar as cartas de sua mão (‘bater’). 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 a 5 jogadores. 

2. O jogo é composto por cartas numeradas de 0 a 9, em quatro cores diferentes, e 

cartas de ação de cinco tipos: 

- Inverter: troca-se a direção do jogo, ou seja, se estava girando em sentido 

horário, passa a rodar anti-horário, e vice-versa. Quando jogado apenas com dois 

participantes, o turno volta a ser de quem colocou a carta, que joga novamente. 

- Pular: pula-se a vez do próximo jogador, que fica sem jogar nesta rodada. 

Quando jogado apenas com dois participantes, pula-se a vez do oponente e quem 

 
150 Que na verdade chamava-se Merle, e não Merlin. 
151 Fonte da imagem: https://www.metropolybar.com.br/a-historia-do-uno-o-classico-jogo-do-baralho-
colorido/     

https://magg.sapo.pt/cultura/artigos/afinal-como-e-que-se-joga-mesmo-ao-uno
https://magg.sapo.pt/cultura/artigos/afinal-como-e-que-se-joga-mesmo-ao-uno
https://www.metropolybar.com.br/a-historia-do-uno-o-classico-jogo-do-baralho-colorido/
https://www.metropolybar.com.br/a-historia-do-uno-o-classico-jogo-do-baralho-colorido/
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colocou a carta joga novamente 

- Comprar duas cartas: o próximo jogador deve comprar duas cartas do monte 

e passar a vez. Mas se ele tiver em suas mãos outra carta ‘Comprar duas cartas’, 

pode ‘rebater’, ou seja, colocar a carta em jogo e o próximo jogador compra quatro 

cartas e não joga na rodada (e assim sucessivamente). 

- Curinga: o jogador pode colocar essa carta sobre qualquer outra, de qualquer 

cor (com exceção daquelas que lhe obriga a comprar cartas) e ganha o direito de 

determinar a cor que seguirá em jogo. 

- Curinga comprar quatro cartas: mesmas regras da carta Curinga, mas o 

próximo jogador deve comprar quatro cartas do monte e passar a vez. Essa carta 

também pode ser rebatida por outra carta igual, fazendo com que o próximo a jogar 

compre oito cartas, e assim sucessivamente. 

Observação: as cartas ‘Inverter’, ‘Pular’, e ‘Comprar duas cartas’ contêm cor 

(vermelho, azul, amarelo ou verde) e seguem as mesmas regras de colocação das 

cartas numéricas. As duas modalidades de cartas ‘Curinga’ são grafadas com as 

quatro cores, indicando que podem ser colocadas sobre qualquer cor. 

3. Um dos jogadores embaralha as cartas e distribui 7 cartas para cada jogador, 

começando pelo que está à sua esquerda e seguindo em sentido horário.  

4. O restante das cartas forma o monte fechado para compras. Abre-se a primeira 

carta, que dá início ao monte aberto. O jogador à esquerda do distribuidor 

começa e o jogo segue em sentido horário. 

5. Na sua vez, o jogador deve descartar, sobre o monte aberto, uma carta com a 

mesma cor ou com o mesmo número (ou símbolo, no caso das cartas de ação) 

da carta que está no topo do monte. As cartas ‘Curinga’ podem ser colocadas 

sobre cartas de qualquer cor. No monte aberto (de descartes), apenas a carta do 

topo permanece visível (as cartas são colocadas umas sobre as outras). 

6. Se o jogador não tiver nenhuma carta para colocar (ou se optar por não colocar 

uma das cartas que possui), compra cartas do monte fechado, uma a uma, 

quantas vezes for necessário para conseguir uma carta para descarte.152 Se o 

monte de compras acabar, as cartas do monte aberto são recolhidas e 

 
152 Durante as pesquisas para este ensaio, descobri que esta não é a regra original do Uno, que 
determina que o jogador compre apenas uma carta, que colocará em jogo se servir ou passará a vez, 
caso não sirva (ou opte por guardá-la). As regras que estou descrevendo são as que sempre usei 
(talvez influenciada pelo jogo Mau-mau, que usa baralho comum e tem a mesma dinâmica do Uno), 
pois foram essas experiências que serviram de base para as reflexões sobre o jogo. 
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embaralhadas (com exceção da última carta) para formar um novo monte de 

compras. 

7. Quando um jogador colocar sua penúltima carta sobre o monte, deve dizer ‘Uno’, 

indicando que ficou com somente uma carta na mão. Caso se esqueça e o 

próximo jogador realize a sua jogada, é penalizado com a compra de duas cartas 

do monte fechado. 

8. A partida termina quando um dos jogadores coloca a sua última carta em jogo. 

9. O jogador que havia dado início à partida recolhe as cartas, embaralha, e começa 

uma nova rodada. 

 

Variações para a contagem de pontos 

Há diferentes formas de contar pontos nesse jogo: 

- Contar um ponto para cada vitória. Estabelecer uma quantidade de rodadas ou de 

pontos a serem alcançados. 

- O jogador que bate marca os pontos correspondentes às cartas perdidas pelos 

oponentes. Cada carta numérica corresponde ao seu valor nominal e as cartas de 

ação contabilizam 20 pontos cada uma, com exceção dos curingas, que valem 50 

pontos. Neste caso, pelas regras originais do jogo, vence aquele que primeiro 

conquistar 500 pontos. 

- Cada jogador marca os pontos perdidos na própria mão, usando a mesma lógica 

da modalidade anterior (quem bateu perde zero pontos). Quem atingir 100 pontos é 

eliminado do jogo. Outra opção: quando um dos jogadores atingir 100 pontos, vence 

quem estiver com menos pontos perdidos. 

Quadro 24: Regras do jogo Uno 

 

4.6.3 Reflexões sobre as habilidades socioemocionais priorizadas nos Jogos 

de Sorte e Azar 

 

Jogos de Sorte e Azar (conhecidos apenas como ‘jogos de azar’) são, muitas 

vezes, mal-vistos no nosso meio sociocultural, pois são associados ao vício do jogo, 

considerados perigosos pois podem levar pessoas e famílias à ruína.  

De fato, jogos podem viciar, assim como atividades físicas, café, chocolate e 

até mesmo comida – há transtornos alimentares de diferentes tipos, dentre eles não 

conseguir parar de comer. Mas não podemos deixar de praticar exercícios ou de nos 



303 

 
 

 

alimentarmos porque pode se tornar um vício, porque pode fugir do controle 

consciente e prejudicar nossa funcionalidade na vida. Da mesma forma, o problema 

do vício não está nos Jogos de Sorte e Azar em si, mas no uso que se faz deles. 

Várias referências teóricas sobre jogos (por exemplo, Piaget, 1975; 

Vygotsky, 1984; Macedo, 1995; Almeida, 2003; Kishimoto, 2010) ensinam que a 

atividade lúdica é caracterizada por um certo estado de ‘suspensão’, ou seja, por não 

trazerem consequências diretas na ‘vida real’. Se o jogo se tornar um vício, deixará 

de ser, de fato, um jogo, perderá o caráter de ludicidade. Da mesma forma, não 

poderá mais ser considerado um jogo quando praticado a dinheiro ou qualquer outra 

intenção que não seja a experiência da brincadeira, do jogar em si.  

Até mesmo quando utilizados com intenção pedagógica, os jogos não podem 

perder a sua essência lúdica, seu caráter de divertimento, de brincadeira com um 

certo grau de descompromisso. Na escola, os Jogos de Sorte e Azar podem se tornar 

grandes aliados para explorar conteúdos programáticos dos mais diversos em um 

ambiente de competição leve e divertida, com enorme poder de engajamento por 

parte dos alunos. Por meio da atividade lúdica, os estudantes se dedicam aos 

estudos sem nem ao menos perceber: do ponto de vista das suas experiências, estão 

brincando! 

A série de jogos Batalha, por exemplo, favorecem a construção do conceito 

de número, a apropriação da sequência numérica e das noções de maior, menor e 

igual nos alunos das séries iniciais, e a aprendizagem do conjunto dos Números 

Inteiros, na versão adaptada para as séries finais do Ensino Fundamental. Na 

Educação Infantil, o jogo Uno pode ser utilizado para trabalhar as cores, as noções 

de igual/diferente e o pensamento classificatório. O jogo de Roleta, como vimos, foi 

criado por um matemático, por meio dele o conceito de probabilidade pode ser 

construído, estudado e aplicado.  Qualquer conteúdo pode virar assunto e ser 

incorporado ao jogo Escadas e Serpentes, como mostra a versão adaptada para 

estudar cadeias carbônicas, citada anteriormente.  

Aliás, bastam um papel grande (ou até mesmo o chão ou a lousa) 

transformado em tabuleiro onde uma trilha de casas é desenhada e um dado comum 

para que seja criado um Jogo de Sorte e Azar, que pode versar sobre qualquer tema, 

em qualquer área do conhecimento. Os pontos de partida e de chegada, bem como 

o caminho a ser percorrido, podem ganhar contornos narrativos, uma história de 



304 

 
 

 

aventuras com começo, meio e fim. São muitas as possibilidades que se abrem para 

a criatividade dos professores e também dos alunos, pois são jogos muito simples de 

serem idealizados e confeccionados – uma Metodologia Ativa (BACICH & MORAN, 

2018) com grande potencial para ser aplicada nas escolas.  

Gostaria de salientar mais uma vez um dos pontos que talvez seja o mais 

importante para a promoção do desenvolvimento socioemocional na escola utilizando 

essa categoria de jogos. Além da possibilidade de explorar conteúdos programáticos, 

os Jogos de Sorte e Azar (especialmente os mais ‘puros’, ou seja, que não misturam 

características de outras categorias) trazem uma enorme vantagem: todos os 

participantes têm chances de vitória exatamente iguais. Para os alunos com alguma 

dificuldade, experimentar situações de sucesso, orgulhar-se e sentir o prazer pelas 

suas conquistas, é algo bastante motivador, um ingrediente para a construção de 

uma autoimagem mais positiva. Para os alunos ‘que se acham’, a vivência de 

situações de derrota ensina humildade, respeito ao próximo e a si mesmo, aceitação 

dos limites impostos pela realidade. 

No mercado, há muito Jogos de Sorte e Azar, como podemos ver no Anexo 

3. Foram incluídos alguns jogos que infelizmente não são mais fabricados, mas a 

maioria deles pode ser visualizada em páginas da internet, alguns com tutoriais 

mostrando como se joga. Talvez sirvam de inspiração para novas criações. 

A principal característica dos Jogos de Sorte e Azar é o fato de não haver 

controle algum sobre fatores absolutamente cruciais para o sucesso no jogo, como o 

resultado do lançamento dos dados ou a carta que será retirada do baralho. A 

frustração por um resultado desfavorável, assim como a enorme alegria quando vem 

justamente o que precisamos, é inerente a esse tipo de jogo, o que alarga a ‘folga’ 

para aprender a perder e aprender a ganhar.  

O dia a dia é recheado por um sem-número de situações em que nos 

deparamos com incertezas e impotências, como por exemplo um acidente que 

provoca um enorme e inesperado engarrafamento no trânsito, ou as condições 

climáticas no dia marcado para uma festa ao ar livre. Às vezes há margens para uma 

certa previsibilidade, em que conhecimentos sobre probabilidade e estatística podem 

ser muito úteis, mas outras vezes o incerto é absolutamente... incerto! Totalmente 

não controlável. Essa categoria de jogos é muito potente para desenvolver 

habilidades socioemocionais que ajudem a suportar, elaborar e superar esse tipo de 
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experiência, para desenvolver tanto a aceitação daquilo que não controlamos como 

a construção de recursos internos para tentar prever, prevenir ou minimamente 

atenuar as consequências de certas ocorrências.  

Em alguns Jogos de Sorte e Azar, os únicos fatores presentes são, de fato, 

os elementos imprevisíveis e incontroláveis, como no Batalha e no Escadas e 

Serpentes. Mas há Jogos de Sorte e Azar em que é possível desenvolver estratégias 

que diminuem um pouco a dependência aos resultados aleatórios, como por exemplo 

no Ludo, em que há quatro pinos para movimentar e, portanto, escolhas estratégicas 

podem ser feitas, ou no Batalha Naval, em que as informações que já foram 

reveladas pelas jogadas anteriores permitem eliminar alguns palpites que com 

certeza seriam ‘água’.  

Há vários jogos de baralho, como Buraco, Caxeta, Tranca, Mini Bridge, 

Crapô, Escopa, Copas, entre tantos outros, que aliam a um só tempo o fator ‘sorte’ 

(o descontrole sobre as cartas recebidas ou compradas do monte) com o fator 

‘raciocínio estratégico’ que se aplica a cada decisão tomada a cada vez que se joga. 

Mesmo com cartas desfavoráveis, bons resultados podem ser alcançados por meio 

de uma estratégia bem elaborada que reverbera em boas jogadas. Jogos como Can’t 

Stop, Yam e Gamão têm essa mesma característica – são jogos com lançamento de 

dados, mas que envolvem análise de riscos, probabilidade, raciocínios de várias 

ordens e decisões estratégicas a serem tomadas ao longo de toda a partida que 

interferem, em maior ou menor grau, nas chances de sucesso.   

Lembrando sempre que no espaço escolar, as mediações do educador 

podem otimizar um ou mais potenciais mobilizadores dos jogos, podemos destacar, 

nos Jogos de Sorte e Azar, as seguintes competências socioemocionais:  

• Tolerância à Frustração (Resiliência Emocional) parece-me ser a 

competência mais exigida nos Jogos de Sorte e Azar, uma vez que não há 

nada a se fazer para evitar a frustração de um resultado desfavorável nos 

dados ou nas cartas.  

• A Abertura ao Novo, principalmente no que diz respeito à análise de riscos, 

conforme discutido no capítulo anterior, também é fortemente acionada nesse 

tipo de jogo quando há elementos de probabilidade que apoiam decisões 

estratégicas, tomadas de decisões durante a partida. Além disso, o resultado 

do lançamento dos dados ou a compra de uma certa carta comparecem como 
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uma nova experiência de imposição da realidade externa, que precisa ser 

administrada.  

• Nas atividades envolvendo a criação e confecção de Jogos de Sorte e Azar, 

merece destaque a Imaginação Criativa (Abertura ao Novo). 

• Na Amabilidade, um aspecto importante nesse tipo de jogo é o fair play (o 

jogo justo), que implica na construção de relações de Confiança entre os 

jogadores. Muitas e muitas vezes assisti pessoas (não só clientes) tentando 

‘roubar’ na maneira com que lançavam os dados ou burlavam o acesso ou a 

manutenção das cartas da mão, em um jogo de baralho. Os Jogos de Sorte 

e Azar são excelentes para a exploração de princípios éticos e democráticos, 

de valores como honestidade, Respeito ao próximo e retidão de caráter.  

• O Entusiasmo (Engajamento com os Outros) também marca bastante 

presença nesse tipo de jogo. Por sua leveza e relativo descompromisso com 

os resultados, os Jogos de Sorte e Azar costumam gerar bastante 

engajamento e vivacidade. Soprar os dados antes de lançá-los ou ‘filar’ a 

carta (abrir devagarinho, escondida por outra carta), torcendo para que o 

resultado favorável seja alcançado, tornam os jogos ainda mais empolgantes 

e divertidos.  

• Na Autogestão, a importância da Determinação e da Persistência, pois é 

preciso estar disposto a entrar e a se entregar à vivência do não controlável, 

o que para algumas pessoas não é nem um pouco fácil. São jogos que podem 

colaborar bastante no amadurecimento da Responsabilidade pessoal pelo 

modo de se posicionar diante das regras, dos outros, das limitações impostas 

pelo desenrolar das partidas.   

Em relação às funções executivas, é interessante analisar os Jogos de Sorte 

e Azar mais puros (como Batalha ou Escadas e Serpentes), e também os que estão 

associados a outras categorias (como Ludo ou Gamão, que são também Jogos de 

Ataque e Defesa) e jogos que envolvem pensamento estratégico (como Buraco ou 

Batalha Naval). Insistindo mais uma vez no fato de o cérebro funcionar em rede e as 

funções cerebrais estimuladas nas experiências do dia a dia serem sempre múltiplas, 

penso que nos Jogos de Sorte e Azar as funções executivas mais intensamente 

mobilizadas sejam (em ordem alfabética):  
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• Controle emocional: talvez seja uma das funções executivas mais 

estimulada – ficar à mercê da sorte não é nem um pouco fácil, para muita 

gente despertas grandes emoções. 

• Flexibilidade: uma função bastante acionada nos jogos que envolvem 

estratégias e tomadas de decisão, em que é preciso estabelecer planos de 

ação e, ao mesmo tempo, manter a flexibilidade necessária para incorporar os 

elementos não previsíveis do jogo. 

• Motivação: nas pessoas muito competitivas, altamente comprometidas com 

o desejo de vitória, pode ser necessário um alto grau de motivação para entrar 

e se manter em uma situação em que há a perda do controle sobre uma parte 

importante dos acontecimentos. 

• Persistência nas metas: diante de uma ‘maré de azar’, é preciso persistência 

para permanecer no jogo. 

• Planejamento: em jogos que aliam o fator sorte a diferentes modalidades de 

raciocínio, é fundamental elaborar e colocar em prática planos estratégicos de 

ação, considerando tanto o que é controlável como o que é imprevisível. 

• Tomada de decisões: nas modalidades de Jogos de Sorte e Azar que 

articulam os resultados aleatórios com pensamento antecipatório e análise de 

riscos (probabilidade), os movimentos realizados a cada jogada envolvem a 

tomada de decisões estratégicas. 

 

4.7 Jogos Lógicos 
 

4.7.1 Visão global 

 

São jogos que dependem quase que exclusivamente da capacidade de 

coletar dados de maneira sistemática, analisar logicamente a situação e elaborar 

planos de ação baseados na linguagem, na memória, no raciocínio lógico, no 

pensamento estratégico, como por exemplo Palavras Cruzadas, Sudoku e outros 

quebra-cabeças, e jogos de oponentes como o Lig 4, Quarto! ou Mancala. 

Se por um lado os Jogos de Sorte e Azar exigem que o jogador adapte suas 

ações em função das condições externas sobre as quais não tem o menor controle, 

por outro lado, nos jogos lógicos o principal determinante para o sucesso é o 
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processamento cognitivo interno ao sujeito, que não depende de mais ninguém a não 

ser dele mesmo. 

A experiência clínica em Psicopedagogia indicou que esse tipo de jogo 

colabora no fortalecimento da autoestima, no reconhecimento das próprias 

capacidades e dificuldades, no desenvolvimento do raciocínio lógico e estratégico 

que se ampliam mais e mais conforme o jogo é praticado. Observou-se, também, que 

pacientes em terapia que demonstravam inteligência acima da média acompanhada 

de questões emocionais importantes beneficiavam-se desse tipo de jogo, uma vez 

que eram contemplados em seu aspecto mais fortalecido: a inteligência lógica. 

 

4.7.2 Exemplos de Jogos Lógicos 

 

4.7.2.1 Palavras Cruzadas  
 

Começar pelas Palavras Cruzadas tem uma intencionalidade: destacar a 

importância da linguagem nos processos lógicos. Na nossa cultura ocidental, ainda 

muito calcada no paradigma da Modernidade discutido na introdução do presente 

ensaio, muitas vezes há uma tendência em pensar a lógica como constitutiva apenas 

do pensamento matemático. Na verdade, a lógica está presente em inúmeras facetas 

da realidade, e não somente nas relações numéricas/quantitativas de que trata a 

Matemática, muito especialmente na linguagem verbal153. 

Encontramos na série ‘Mundo Estranho’, da revista Superinteressante 

(Editora Abril), uma matéria sobre a origem das Palavras Cruzadas154. Segundo a 

reportagem, os primórdios remontam ao jogo Laterculus, praticado no Império 

Romano do século IV a.C., brincadeira que consistia em formar palíndromos 

(palavras que podem ser lidas em seus dois sentidos, ou seja, de frente para trás e 

vice-versa). Segundo o designer de jogos Luiz Dal Monte Neto, “as inscrições mais 

antigas desse jogo foram encontradas nas ruínas de Pompéia, a cidade italiana 

destruída no ano 79 pela erupção do Vesúvio” (https://super.abril.com.br/mundo-

estranho/qual-e-a-origem-das-palavras-cruzadas/, sem paginação). 

A ideia de montar uma grade com casas em branco e fornecer os conceitos 

 
153 Aliás, a Matemática também é uma linguagem. 
154 https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-a-origem-das-palavras-cruzadas/, publicada em 
18/04/2011 e atualizada em 04/07/2018, assinado pela Redação. 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-a-origem-das-palavras-cruzadas/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-a-origem-das-palavras-cruzadas/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-a-origem-das-palavras-cruzadas/
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referentes às palavras que deveriam preencher esses espaços foi do inglês Arthur 

Wynne (1871-1945), quando recebeu a incumbência de criar algum tipo de 

entretenimento para ser publicado nas edições dominicais do jornal estadunidense 

New York World. Inspirado em um jogo de sua infância, Wynne criou as primeiras 

palavras cruzadas dos tempos modernos de que se tem notícia, com formato de 

losango e dicas para preenchimento das casas em branco, que foram publicadas na 

edição de 22 de dezembro de 1913.  

 
Figura 21: primeiro jogo de Palavras Cruzadas, de Arthur Wynne155 

 
No site https://pt.frwiki.wiki/wiki/Arthur_Wynne, encontramos mais detalhes 

dessa história: Wynne migrou para os Estados Unidos aos 19 anos, foi naturalizado 

americano na década de 1920 e o jogo de infância que inspirou Wynne foi o Magic 

Square156. Há uma pequena discrepância quanto à data da publicação das primeiras 

Palavras Cruzadas entre essas duas fontes: dia 21 de dezembro de 1913 (ao invés 

do dia 22, como está registrado na reportagem da Superinteressante). Consultando 

 
155 Fonte da imagem: https://pt.frwiki.wiki/wiki/Arthur_Wynne  
156 A matéria no site https://www.tnb.studio/blog/a-historia-da-criacao-das-palavras-cruzadas explica 
que o jogo de salão vitoriano que Wynne praticava com seu avô quando criança consistia no 
preenchimento de um quadrado com palavras que pudessem ser lidas tanto na vertical como na 
horizontal. 

https://pt.frwiki.wiki/wiki/Arthur_Wynne
https://pt.frwiki.wiki/wiki/Arthur_Wynne
https://www.tnb.studio/blog/a-historia-da-criacao-das-palavras-cruzadas
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o calendário desse ano157, e supondo que de fato o passatempo foi publicado na 

edição dominical, como havia sido encomendado, confirma-se a dada de 21 de 

dezembro158.  

Parece que houve um equívoco na matéria publicada pela Editora Abril. É 

apenas um dia de diferença, mas esse desencontro me faz ponderar sobre o cuidado 

necessário ao veicular informações históricas e o fato de que a fonte ser um grande 

nome no ramo editorial não garante a exatidão das notícias. Mais uma reflexão 

importante: o quanto os sites de busca facilitaram os processos investigativos, a 

comparação e confronto de dados, o levantamento de indícios que possibilitam 

levantar hipóteses. 

Há mais um conflito de informações entre as duas primeiras fontes 

consultadas (Wiki e Superinteressante): o tempo que levou para que o jogo se 

espalhasse nos Estados Unidos e na Europa. Ao ler a reportagem da 

Superinteressante, fica-se com a impressão de que ao longo de 10 anos, o jogo se 

espalhou pelos Estados Unidos e Europa: “uma década depois, a criação de Wynne 

já estava em jornais europeus, além de em todo o continente americano.” 

(https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-a-origem-das-palavras-cruzadas/, 

sem paginação). Por outro lado, no site da Wiki fica muito claro que o jogo foi 

publicado unicamente no jornal de Nova York nesse mesmo espaço de tempo: “Por 

10 anos, o New York World foi o único jornal a publicar as palavras cruzadas de 

Wynne, embora o jogo não fosse patenteado e seu nome desprotegido” 

(https://pt.frwiki.wiki/wiki/Arthur_Wynne, sem paginação).  

Afinal, como será que essa história aconteceu? O que ocorreu nas primeiras 

décadas após a primeira publicação, em 1913? Acho importante cultivar esse tipo de 

inquietação: do ponto de vista socioemocional, traduz a mobilização da competência 

Curiosidade para Aprender, que integra o domínio Abertura ao Novo do Big Five. A 

Competência 2 da BNCC159, que versa sobre o espírito investigativo, também está 

sendo contemplada quando notamos a divergência, não nos conformamos com ela, 

levantamos hipóteses e vamos atrás de novos dados, buscando ampliar as 

 
157 https://www.calendario-365.com.br/calend%C3%A1rio-1913.html  
158 Todas as fontes consultadas trazem essa mesma data, 21 de dezembro de 1913.  
159 “Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 
com base nos conhecimentos das diferentes áreas” (BNCC, 2017, p. 9). 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-a-origem-das-palavras-cruzadas/
https://pt.frwiki.wiki/wiki/Arthur_Wynne
https://www.calendario-365.com.br/calend%C3%A1rio-1913.html
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possibilidades de entendimento.  

Minha hipótese inicial foi de que o problema estaria na maneira como a frase 

da reportagem da Superinteressante foi construída. Essa hipótese se baseou no fato 

de que as duas fontes citam o mesmo período de tempo (10 anos), mas a Wiki traz 

uma informação categórica em relação à exclusividade do jogo, o que me parece um 

tipo de informação mais simples de se constatar do que o processo de espalhamento.   

Ampliando as pesquisas em busca de respostas, encontrei em um blog160 as 

seguintes referências em termos de datas: 

• 21 de dezembro de 1913, publicação das primeiras palavras cruzadas, de 

Arthur Wynne, no New York World. “A demanda pelo quebra-cabeça 

imediatamente varreu os Estados Unidos, e em 1924 o primeiro livro de 

palavras cruzadas foi publicado e em semanas teve diversas impressões” 

(https://www.tnb.studio/blog/a-historia-da-criacao-das-palavras-cruzadas, 

sem paginação). Essa informação contradiz a pretensa exclusividade, dá a 

entender que entre 1913 e 1924 o espalhamento se deu nos Estados Unidos. 

• Fevereiro de 1922: primeira publicação na Grã-Bretanha, na Pearson’s 

Magazine. Essa informação, por outro lado, confirma a chegada à Europa 

somente oito anos e dois meses após a sua primeira aparição, em Nova York. 

• 1925: primeira publicação, na Grã-Bretanha, da variação “palavras cruzadas 

enigmáticas, com pistas desafiadoras que usavam citações, metáforas, 

conhecimentos gerais, trocadilhos e outros jogos de palavras” 

(https://www.tnb.studio/blog/a-historia-da-criacao-das-palavras-cruzadas, 

sem paginação). 

• 1925: primeira publicação no Brasil, no jornal carioca A Noite.  

• Primeiro de Fevereiro de 1930: primeira publicação no jornal inglês The Times. 

• 1950: publicação do primeiro número de A Recreativa, primeira revista 

brasileira de palavras cruzadas. 

Um outro blog (Jandaia) traz informações que coincidem em muitos detalhes 

com o que foi apresentado até o momento, mas também alguns dados um pouco 

 
160 https://www.tnb.studio/blog/a-historia-da-criacao-das-palavras-cruzadas  

https://www.tnb.studio/blog/a-historia-da-criacao-das-palavras-cruzadas
https://www.tnb.studio/blog/a-historia-da-criacao-das-palavras-cruzadas
https://www.tnb.studio/blog/a-historia-da-criacao-das-palavras-cruzadas
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divergentes:  

• Além do jogo romano Laterculus do século IV a.C, há registros, no Egito, de 

um “jogo com inscrições e símbolos que era bastante parecido com o que 

temos hoje” (https://jandaia.com/blog/cultura/voce-sabe-como-surgiram-as-

palavras-cruzadas/, sem paginação). 

• A primeira revista de palavras cruzadas publicada no Brasil foi a Coquetel, em 

1948, pela editora Ediouro, e não A Recreativa, em 1950. Essas informações 

foram confirmadas nos sites das respectivas revistas. 

Esse mesmo blog traz também algumas curiosidades sobre o jogo: 

• Durante a Segunda Guerra Mundial, especialistas em palavras 
cruzadas foram recrutados pelas forças armadas britânicas para 
tentar decifrar os códigos das mensagens que eram enviadas 
pelos inimigos; 

• A Revista Ediouro, que popularizou o jogo no Brasil, realizou 
pesquisas que indicaram que o jogo está entre os preferidos dos 
leitores do país, juntamente com os caça-palavras; 

• Nas primeiras publicações, o jogo tinha formato diagonal e as 
dicas eram muito fáceis; 

• Quem pratica palavras cruzadas é chamado de cruzadista. A 
prática é chamada de cruzadismo.  
(https://jandaia.com/blog/cultura/voce-sabe-como-surgiram-as-
palavras-cruzadas/, sem paginação).  
 
 

O site da Wiki (https://pt.frwiki.wiki/wiki/Arthur_Wynne) traz mais uma 

curiosidade muito interessante: em sua primeira aparição, o jogo foi publicado com o 

nome de Word-Cross Puzzle (note o título na figura 21), mas depois de algumas 

semanas, por um erro de digitação, seu nome foi alterado para Cross-Word, que se 

consagrou e é usado até os dias de hoje.  

Voltando aos primórdios da história das palavras cruzadas, também é 

atribuída a Wynne (como colaborador, a partir de 1924,  do jornal britânico Sunday 

Express) a coautoria das "‘palavras cruzadas crípticas’ que consistem em fornecer 2 

pistas para cada palavra: um índice normal e um segundo usando anagrama, 

trocadilho, criptograma” (https://pt.frwiki.wiki/wiki/Arthur_Wynne, sem paginação). É 

uma modalidade de desafio atualmente presente em várias revistas de passatempos, 

em que há uma palavra, expressão ou frase a ser descoberta, formada em geral 

pelas iniciais das palavras (mas pode haver outros desenhos, como mostra o 

exemplo abaixo). Além dos conceitos, há dicas quanto à relação letra-casa: casas 

https://jandaia.com/blog/cultura/voce-sabe-como-surgiram-as-palavras-cruzadas/
https://jandaia.com/blog/cultura/voce-sabe-como-surgiram-as-palavras-cruzadas/
https://jandaia.com/blog/cultura/voce-sabe-como-surgiram-as-palavras-cruzadas/
https://jandaia.com/blog/cultura/voce-sabe-como-surgiram-as-palavras-cruzadas/
https://pt.frwiki.wiki/wiki/Arthur_Wynne
https://pt.frwiki.wiki/wiki/Anagramme
https://pt.frwiki.wiki/wiki/Cryptogramme
https://pt.frwiki.wiki/wiki/Arthur_Wynne
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com o mesmo número ou símbolo contêm a mesma letra. 

 
Figura 22: exemplo de passatempo do tipo Criptograma161 

 
 

Hoje é possível ter acesso a Palavras Cruzadas com vários níveis de 

dificuldade, desde as direcionadas a crianças em fase de alfabetização, usando 

imagens e grades simples, até as cruzadas em branco, em que o cruzadista é 

desafiado a descobrir a quantidade de letras das respostas e localizar as casas 

mortas162. Existe também algumas diferentes variantes de Palavras Cruzadas para 

serem jogadas em tabuleiro onde os jogadores vão construindo palavras com as 

letras que sorteiam. As letras contêm diferentes valores, e em geral há casas que 

trazem pontuações extras quando ocupadas pelas palavras inseridas.  

É muito simples construir palavras cruzadas em que apenas algumas letras 

se cruzam, uma atividade que os professores podem criar para explorar conteúdos 

curriculares com suas turmas utilizando figuras ou conceitos, dependendo da idade 

e do nível de escolaridade. Há também inúmeros jogos prontos para serem usadas, 

disponíveis na internet para baixar e imprimir, como os exemplos a seguir. 

 
161 Fonte da imagem: https://jogospassatempos.wordpress.com/  
162 Uma modalidade publicada na Revista Recreativa. Adoro! São as minhas prediletas. 

https://jogospassatempos.wordpress.com/
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Figura 23: exemplo de Palavra Cruzada para fase de alfabetização163 

 
 

 
Figura 24: exemplo de Palavra Cruzada para treino ortográfico164 

 
163 Fonte da imagem: https://www.pinterest.pt/sarasampaiobc/palavras-cruzadas-para-
crian%C3%A7as/  
164 Fonte da imagem: https://www.pinterest.pt/sarasampaiobc/palavras-cruzadas-para-
crian%C3%A7as/  

https://www.pinterest.pt/sarasampaiobc/palavras-cruzadas-para-crian%C3%A7as/
https://www.pinterest.pt/sarasampaiobc/palavras-cruzadas-para-crian%C3%A7as/
https://www.pinterest.pt/sarasampaiobc/palavras-cruzadas-para-crian%C3%A7as/
https://www.pinterest.pt/sarasampaiobc/palavras-cruzadas-para-crian%C3%A7as/
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Objetivo do jogo: Preencher os espaços em branco corretamente, com as letras 

que formam as palavras expressas nos conceitos (verbais ou imagéticos). 

 

Regras do jogo 

1. Jogo individual, mas é possível jogar em dupla (ou no máximo em trio), com os 

parceiros buscando decifrar os desafios juntos. 

2. Em geral165, não há uma ordem correta para preencher as lacunas – o cruzadista 

pode escolher os caminhos da sua solução. 

Quadro 25: Regras do jogo Palavras Cruzadas 

 

4.7.2.2 Sudoku  
 

Apesar do nome de origem japonesa com que ficou conhecido, o jogo 

Sudoku foi idealizado pelo arquiteto estadunidense aposentado Howard Garns 

(1905-1989) na década de 1970, quando tinha 74 anos. Na época, foi batizado como 

Number Place (nome ainda usado nos Estados Unidos, segundo o site 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoku) e publicado na revista especializada em 

desafios e quebra-cabeças Math Puzzles and Logic Problems, da editora Dell 

Magazines. Ainda de acordo com esse site, Garns provavelmente se baseou no 

‘quadrado latino’166, uma construção matemática desenvolvida no século XVIII pelo 

suíço Leonhard Euler (1707-1783). A palavra Sudoku foi cunhada pelo empresário 

japonês Maki Kaji, que levou o jogo ao Japão na década de 1980. 

Em 1984, a Nikoli, maior empresa japonesa de quebra-cabeças, 
descobriu o jogo e decidiu levá-lo àquele país. O nome sudoku é a 
abreviação japonesa para a longa frase suuji wa dokushin ni kagiru (

数字は独身に限る) que significa ‘os dígitos devem permanecer 

únicos’; e é uma marca registrada da Nikoli 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoku, sem paginação). 

 

Em dois anos, Sudoku já era um dos jogos mais populares do Japão, mas só 

ganhou o mundo no final de 2004, quando o juiz aposentado Wayne Gould 

desenvolveu um programa de computador para gerar jogos Sudoku com diferentes 

 
165 Na Revista Recreativa, há uma modalidade em que é preciso inserir também os números dos 
conceitos na grade em branco. Para que seja possível colocar os termos no lugar certo, é preciso ir 
identificando as respostas basicamente na ordem (de cima para baixo). 
166 “Um quadrado latino de ordem n é uma matriz n × n preenchida com n diferentes símbolos de tal 
maneira que ocorrem no máximo uma vez em cada linha ou coluna.” 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Quadrado_latino, sem paginação). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoku
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nikoli
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoku
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quadrado_latino
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níveis de dificuldade e levou a ideia aos editores do jornal The Times, de Londres, 

que resolveu arriscar e publicou o primeiro Sudoku em 12 de novembro de 2004. 

Várias fontes trazem esse mesmo histórico do jogo, como por exemplo os 

sites do blog Megajogos (https://blog.megajogos.com.br/), o ‘Click e Aprenda’ 

(http://clickeaprenda.uol.com.br/) ou ainda um site dedicado exclusivamente ao jogo, 

o  Sudoku online (https://www.sudokuonline). Já a reportagem publicada na série 

Mundo Estranho, da revista Superinteressante (Editora Abril), intitulada ‘O que é 

Sudoku’167 traz uma abordagem um pouco diferente para a criação do jogo: “A 

invenção é creditada ao matemático suíço Leonhard Euler. No século 18, ele criou o 

que chamou de “quadrados latinos”, um jogo em que os algarismos devem aparecer 

apenas uma vez em cada linha e em cada coluna” 

(https://super.abril.com.br/historia/o-que-e-sudoku/, sem paginação). Entretanto, ao 

ler a biografia do matemático, não encontrei qualquer menção a jogos, seu trabalho 

focava o desenvolvimento de conceitos matemáticos – este, especificamente ligado 

ao estudo das matrizes e das probabilidades. A reportagem apenas cita muito 

rapidamente o surgimento nos Estados Unidos na década de 1970 (sem ao menos 

mencionar o nome de Howard Garns) e já traz o momento em que o jogo chega ao 

Japão em 1984, pelas mãos de Maki Kaji, e depois a sua popularização no ocidente, 

quando o neozelandês Wayne Gould desenvolveu o programa de computador para 

a geração do jogo, que começou a ser publicado no jornal inglês The Times em 2004. 

Por ser uma revista e uma editora tão conceituada, a reportagem me surpreendeu 

negativamente.  

Como é preciso cuidado com as publicações que realizamos, especialmente 

quando há uma intenção educacional! No site https://escolakids.uol.com.br/ (sem 

paginação), encontrei a seguinte pérola: “Sudoku é um quebra-cabeça milenar de 

origem japonesa.” A única informação verdadeira é o fato de ser um quebra-cabeça, 

pois não é milenar e nem de origem japonesa! Com a facilidade que hoje temos de 

realizar buscas na internet, esse tipo de equívoco é imperdoável, ainda mais em um 

site voltado para a educação escolar. Faz com que eu reflita sobre a importância de 

desenvolver, nos estudantes (e também em nós, adultos) o hábito da investigação 

(mesmo que em pequenas dimensões) e estratégias como o levantamento 

 
167 https://super.abril.com.br/historia/o-que-e-sudoku/, assinada pela Redação, publicada em 
06/12/2005 e atualizada em 31/10/2016.  

https://blog.megajogos.com.br/
http://clickeaprenda.uol.com.br/
https://www.sudokuonline/
https://super.abril.com.br/historia/o-que-e-sudoku/
https://escolakids.uol.com.br/
https://super.abril.com.br/historia/o-que-e-sudoku/
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sistemático e o cruzamento de informações. Sudoku é antes de tudo um exercício 

investigativo, e essas duas estratégias são algumas das principais utilizadas para 

jogá-lo. 

 
Figura 25: jogo Sudoku (9x9)168 

 

Uma abordagem interessante para introduzir as pessoas nos jogos Sudoku 

é começar com uma grade menor, de 6 x 6, por exemplo. Já existem no mercado 

jogos Sudoku para crianças, usando grades de 4 x 4 e figuras, ao invés de números, 

tanto em revistas como usando tabuleiro e peças móveis, como no Sudoku Junior da 

Turma da Mônica (Grow). 

 

 
Figura 26: jogo Sudoku (6x6)169 

 

 
168 Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoku  
169 Fonte da imagem: https://www.sudokuonline.io/pt/criancas/numeros-6-6    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoku
https://www.sudokuonline.io/pt/criancas/numeros-6-6
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Objetivo do jogo: Completar corretamente os espaços em branco, de modo que os 

números não se repitam em nenhuma linha, coluna170 ou quadrante (espaços 

delimitados pelas linhas mais grossas). 

 

Regras do jogo 

1. Jogo individual, mas é possível jogar em dupla, com os parceiros buscando 

solucionar juntos o desafio. 

2. O jogador pode preencher as casas em branco na ordem em que desejar. 

Quadro 26: Regras do jogo Sudoku 

 

Sudoku é um tipo de jogo em que não há a fase do ‘jogo ingênuo’, não é 

possível jogar sem conhecer algumas estratégias básicas – a ‘tentativa e erro’, nesse 

jogo, simplesmente não dá certo e é absolutamente desestimulante. Assim como 

outros jogos de raciocínio (Senha, por exemplo), só é possível aprender o jogo já 

conhecendo pelo menos algumas formas iniciais de se raciocinar nele. 

Qualquer que seja a versão do jogo, as estratégias que sempre ensino ao 

introduzir o Sudoku, seja com crianças e jovens, seja com meus alunos de pós-

graduação, são: 

• Levantamento e cruzamento de informações: localizar um número que se 

repete bastante e verificar, na linha e na coluna, em qual quadrante ele está 

faltando e se já é possível localizar com certeza o seu lugar. 

• O mesmo princípio vale para o movimento inverso: localizar uma casa que 

esteja em um local com várias informações já disponíveis, cruzar os dados 

que constam na linha, na coluna e no quadrante de que ela faz parte para 

verificar se já é possível registrar, com certeza, o número correto. 

• Localizar uma linha, coluna ou quadrante em que só falta um elemento. 

Analisando o restante dos números já colocados (de preferência, recitando-os 

na sequência numérica, para não se perder), identificar qual está faltando.171 

• Se não houver nenhuma linha, coluna ou quadrante faltando apenas um 

 
170 A linha refere-se às casas dispostas lado a lado, horizontalmente; a coluna, às casas dispostas 
uma acima da outra, verticalmente. 
171 Há muitos anos, um cliente meu com cerca de 10 anos de idade batizou essa estratégia como 
“Oba, só falta um!”, nome que uso até hoje. 
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número, posso focar onde faltam dois elementos e analisar, por meio do 

cruzamento de informações, se algum deles pode ser identificado. Caso ainda 

não seja possível ter a certeza da resposta, escrever em um cantinho das 

casas (e em tamanho menor) os dois números, para voltar a essas casas mais 

tarde, quando o quadro já estiver com mais informações. 

Cabe salientar que a principal estratégia no Sudoku é preencher a casa 

SOMENTE quando houver certeza da resposta. As três primeiras estratégias citadas 

acima são suficientes para conseguir jogar Sudoku nível fácil. A quarta já permite 

avançar para um nível intermediário. 

 

4.7.2.3 Lig 4  
 

Localizei dois sites com as mesmas informações sobre a origem do Lig 4, 

como o jogo ficou conhecido após ser lançado no Brasil pela Estrela, em 1976. 

Segundo os sites Tabuleiro Criativo172 e Everybodywiki173, o jogo foi lançado em 1974 

com o nome Connect Four pela Milton Bradley Company, uma fabricante 

estadunidense de jogos da cidade de Springfield, Massachusetts, fundada em 1860 

por Milton Bradley (1836-1911) e incorporada à Hasbro em 1984. O jogo ainda é 

fabricado nos dias de hoje, por diferentes empresas e com nomes diversos, como 

por exemplo: Plasbrink (4 em Linha), Hasbro (Connect Four) e Estrela (Lig 4) 174.  

O Lig 4 é composto por um tabuleiro vertical com uma trava na parte inferior. 

O centro é vazado, onde as fichas dos jogadores são colocadas e caem até o ponto 

mais baixo disponível. O site Everybodywiki informa que a versão mais comum tem 

uma grade de 7x6 (a única que eu conhecia), mas que existem outras variações: 8x7, 

9x7 e 10x7. 

 
172 http://www.tabuleirocriativo.com.br/post_lig4.html  
173 https://pt.everybodywiki.com/Lig_4  
174 O jogo continua disponível no site da loja Estrela (https://www.estrela.com.br/). A empresa enfrenta 
uma contenda judicial há 15 anos relacionada ao não pagamento de royalties sobre alguns jogos de 
propriedade industrial da norte-americana Hasbro. Uma reportagem do G1 de 3 de novembro de 2011 
informa que o TJ de São Paulo determinou que a Estrela não produza mais e inclusive destrua o 
estoque de alguns jogos, como Super Massa e o Jogo da Vida (https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2021/11/03/).  

http://www.tabuleirocriativo.com.br/post_lig4.html
https://pt.everybodywiki.com/Lig_4
https://www.estrela.com.br/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/11/03/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/11/03/
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Figura 27: jogo Lig 4 175 

 
 

Objetivo do jogo: Ser o primeiro jogador a completar uma sequência com 4 peças 

da sua cor, na vertical, horizontal ou diagonal. 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 jogadores posicionados frente a frente, com o tabuleiro entre eles. 

Cada um joga com uma cor de peças. 

2. Os jogadores alternam suas jogadas. Na sua vez, o jogador coloca uma peça da 

sua cor em qualquer uma das colunas disponíveis, à sua escolha. A peça irá cair 

e ocupar a posição mais baixa possível. 

3. Ao se formar uma sequência de 4 peças alinhadas, na vertical, horizontal ou 

diagonal, a partida acaba, dando vitória ao jogador que colocou a quarta peça 

dessa formação. 

Quadro 27: Regras do jogo Lig 4 

 

4.7.2.4 Quarto! 
 

Inventado por Blaise Müller, Quarto! (lê-se ‘quartô’) é um jogo de estratégia 

que recebeu muitos prêmios em diversos países, desde sua primeira aparição na 

‘Competição Internacional de Criadores de Jogos de Tabuleiro de Boulogne-

Billancourt’, em 1985, até a conquista do Jogo do Ano, em 2004: 

• 1989 -  Dé d’Or des Créateurs de Jeux 

 
175 Fonte da imagem: https://www.magazineluiza.com.br/jogo-lig-4-estrela  

https://www.magazineluiza.com.br/jogo-lig-4-estrela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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• 1992 -  Oscar du Jouet-Toy Oscar 

• 1992 -  Super As d’Or Festival International des Jeux-Super 
Golden Ace 

• 1992 -  Jouet de l’année-Game of the Year 
• 1992 - Toy Award - BENELUX 
• 1993 -  Spiel des Jahres-Game of the Year 

• 1993 -  Giocco Dell’anno-Game of the Year 

• 1993 -  Speelgoed Vant Jaar-Game of the year 
• 1993 -  Mensa Select Top 5 Best Games 
• 1993 -  Parent’s Choice Gold Award 
• 1994 -  Best Bet of the Toy Testing Council 
• 1994 -  Prix d’Excellence des Consommateurs-Consumer’s 

Toy Award 
• 1995 -  Games Magazine “Games 100 Selection” 
• 1996 -  Games Magazine “Games 100 Selection” 
• 1997 -  Games Magazine “Games 100 Selection” 
• 2004 -  Game of the Year 
• 2004 -  Parent’s Choice Top 25 games in 25 years 2004 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_(jogo_de_tabuleiro), sem 
paginação) 
 
 

Em uma entrevista disponibilizada no Lad Education, um site francês 

dedicado a jogos, o próprio Blaise, à época com 70 anos recém completados, conta 

um pouco sobre si mesmo e sobre a história da sua famosa invenção176.  

Não estão expressos nem o nome do entrevistador nem o ano em que se 

deu a entrevista, mas alguns dados garimpados na internet permitiram levantar 

algumas hipóteses.  A partir das informações que constam na aba ‘Minha história’ do 

site https://manuvotreserviteur.wixsite.com/jeuxviensavous, onde a entrevista foi 

publicada, é possível supor que ela tenha sido realizada por Emmanuel Converset, 

que se apresenta como um ex-enfermeiro em psiquiatria e terapia intensiva de 40 

anos de idade que se dedicava (na época) há pelo menos 5 anos a ‘organizar eventos 

divertidos’ e que, para compartilhar a paixão por jogos, criou a empresa Jeux Viens 

à Vous. Uma das abas desse site contém diversas entrevistas realizadas com 

homens e mulheres envolvidos na criação de jogos, dentre eles Blaise Müller.  

Em relação ao ano em que a entrevista foi realizada, minha hipótese é que 

tenha ocorrido em 2018, pois Blaise cita a quantidade de jogos Quarto! vendidos no 

ano de 2017: 61.512 exemplares (não há menção aos anos seguintes). Após mais 

de 15 anos desde o seu lançamento, em 1991, é uma quantidade bem expressiva. 

Blaise Müller conta que o jogo ficou ‘engavetado’ entre 1985, quando foi 

 
176 Link para a entrevista: https://manuvotreserviteur.wixsite.com/jeuxviensavous/blaise-muller, 
publicada no site https://www.lad.education/auteur/blaise-muller/.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_(jogo_de_tabuleiro)
https://manuvotreserviteur.wixsite.com/jeuxviensavous,
https://manuvotreserviteur.wixsite.com/jeuxviensavous/blaise-muller
https://www.lad.education/auteur/blaise-muller/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Finl%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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premiado pela primeira vez, até 1991, quando foi lançado pela Gigamic, detentora 

dos direitos sobre o jogo177. O autor relembra que, na época, jogos de tabuleiro 

continham basicamente “um tabuleiro de papelão, peões, dados, cartas, fichas, 

folhas de pontuação.” (https://manuvotreserviteur.wixsite.com/jeuxviensavous/blaise-

muller, sem paginação). A produção e a comercialização do jogo que inventara eram 

até então consideradas algo impossível, pelos custos exorbitantes da produção das 

peças e pelo risco envolvido na quantidade mínima necessária para viabilizar essa 

produção - 5000 exemplares.  

Em 1990, dois irmãos iniciavam um empreendimento na área de jogos, a 

Gigamic, e estavam em busca de um jogo de estratégia para compor sua linha 

minimalista de produtos, que contava com dois jogos desenvolvidos por eles próprios. 

Prospectando, de maneira independente, por possíveis candidatos em concursos e 

eventos sobre jogos, ambos se encantaram com o jogo criado por Blaise. Entraram 

em contato com ele e toparam o desafio e os riscos, apostando no potencial do jogo. 

Apenas trocaram o material de que as peças seriam feitas, para baratear a produção 

(madeira, ao invés de alumínio) e acrescentaram o ponto de exclamação ao nome 

do jogo. 

“A única reclamação que fiz (desde o início) aos irmãos Gires foi a 
adaptação das peças do jogo. O modelo incluía peças extremamente 
estilizadas, tubos de alumínio recortados. [...] ainda sonho com uma 
edição "vintage" mais fiel ao modelo original...” 
(https://manuvotreserviteur.wixsite.com/jeuxviensavous/blaise-
muller, sem paginação). 
 
 

 
Figura 28: jogo Quarto! – protótipo original, vencedor dos primeiros prêmios178 

 
177 A respeito das versões do jogo publicadas pela empresa, consultar o site: https://luding.org/cgi-
bin/   
178 Fonte da imagem: https://manuvotreserviteur.wixsite.com/jeuxviensavous/blaise-muller  

https://manuvotreserviteur.wixsite.com/jeuxviensavous/blaise-muller
https://manuvotreserviteur.wixsite.com/jeuxviensavous/blaise-muller
https://manuvotreserviteur.wixsite.com/jeuxviensavous/blaise-muller
https://manuvotreserviteur.wixsite.com/jeuxviensavous/blaise-muller
https://luding.org/cgi-bin/
https://luding.org/cgi-bin/
https://manuvotreserviteur.wixsite.com/jeuxviensavous/blaise-muller
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Foi um sucesso imediato e estrondoso: os 5000 exemplares foram vendidos 

em menos de 6 meses; o segundo lote, de 50.000 exemplares, foi igualmente bem-

sucedido, assim como os que se seguiram, com vendas regulares ano a ano que 

continuam rendendo royalties ao criador do jogo. 

Blaise é formado em Belas Artes (1968-1971) pela Escola de Artes e Ofícios 

da Basileia179, trabalhou durante 30 anos como artesão moldurador (encadreur, no 

original em francês), e vem se dedicando a trabalhos de artes visuais desde 1999. 

“Redescobri então a alegria e os tormentos da criação artística para criar uma série 

de ‘relevos’, esculturas abstratas que combinam talha em madeira e tecelagem de 

fibras recicladas” (https://manuvotreserviteur.wixsite.com/jeuxviensavous/blaise-

muller, sem paginação). Além de jogos e artes, seus principais interesses são nas 

áreas de matemática, programação, robótica, eletrônica, mecânica quântica e ficção 

científica. Para divulgar seus trabalhos nas artes plásticas, robótica, ludografia e 

mecânica quântica, Blaise está construindo o site http://blaise.muller.free.fr.  

Ao realizar as pesquisas sobre as origens do jogo, deparei-me com algumas 

publicações que se mostraram totalmente equivocadas. Uma psicopedagoga afirma 

em seu blog180 que o jogo foi criado pelo matemático suíço Blaise Müller, informação 

que também consta nos sites Strigfixer.com181 e Brinkedoteka182. Nas páginas da 

Ludopedia183 e da Jogando Mais184, além da menção ao matemático suíço como 

inventor do jogo, cita-se o ano da sua criação: 1991. Não consegui confirmar a 

nacionalidade francesa de Blaise, mas com certeza ele não é matemático185 e o jogo 

não foi criado em 1991, já que foi premiado em 1985. Estou bastante impressionada 

(negativamente) como as pessoas acabam veiculando informações sem o devido 

rigor nas buscas. E achando muito interessante como a Wikipedia tem se mostrado 

uma fonte razoavelmente confiável. 

As versões comerciais do jogo Quarto! são caras, tornando a compra 

complexa para uso em sala de aula. Entretanto, há alguns anos186 li em uma 

 
179 Cidade suíça, na fronteira com Alemanha e França, com subúrbios nesses dois países 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Basileia, sem paginação). 
180 https://www.ericaalvim.com.br/blog/o-quarto  
181 https://stringfixer.com/pt/Quarto_(board_game)  
182 https://www.brinkedoteka.com/  
183 https://www.ludopedia.com.br/topico/15808/jogo-da-velha-2-0-conheca-o-quarto  
184 https://jogandomais.com.br/  
185 Fico imaginando se não confundiram com o matemático Blaise... Pascal! E se um erro foi levando 
ao outro, que foi levando ao outro... 
186 Quando as revistas ainda eram somente disponibilizadas em papel. 

https://manuvotreserviteur.wixsite.com/jeuxviensavous/blaise-muller
https://manuvotreserviteur.wixsite.com/jeuxviensavous/blaise-muller
http://blaise.muller.free.fr/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Basileia
https://www.ericaalvim.com.br/blog/o-quarto
https://stringfixer.com/pt/Quarto_(board_game)
https://www.brinkedoteka.com/
https://www.ludopedia.com.br/topico/15808/jogo-da-velha-2-0-conheca-o-quarto
https://jogandomais.com.br/
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reportagem em alguma revista de educação (não me lembro qual e não consegui 

localizá-la) que sugeria desenhar o tabuleiro em papel cartão e fabricar as peças 

usando jornal ou outro papel encorpado, moldando-as em dois formatos (redondo e 

triangular), em dois tamanhos (alto e baixo), pintadas em duas cores (por exemplo, 

branco e preto) e nas versões com e sem uma bolinha de papel colada no topo da 

peça. Uma solução barata e viável, perfeitamente adaptável para sala de aula. 

 
Figura 29: jogo Quarto! com peças em madeira187 

 
 

Objetivo do jogo: Ser o primeiro jogador a realizar e reconhecer (ou apenas 

reconhecer) a formação de 4 peças alinhadas que contenham pelo menos um 

atributo em comum, na horizontal, vertical ou diagonal. Para vencer a partida, é 

necessário dizer ‘Quarto!’, mostrar a sequência vencedora e indicar o atributo em 

comum. 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 jogadores. 

2. Todas as 16 peças do jogo podem ser utilizadas pelos dois jogadores ao longo 

da partida. As peças correspondem a todas as combinações possíveis de: 

         - Duas cores: clara e escura 

         - Duas alturas: baixa e alta 

         - Dois formatos de base: redonda e quadrada 

         - Dois formatos de topo: com ou sem detalhe 

 
187 Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_(jogo_de_tabuleiro)     

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_(jogo_de_tabuleiro)
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3. Os jogadores alternam as jogadas. Na regra original, um jogador entrega ao outro 

a peça que ele deve colocar no tabuleiro. Na regra adaptada188, cada jogador 

escolhe a peça com a qual quer jogar. 

4. Todos os espaços vazios do tabuleiro podem ser usados pelos dois jogadores. 

Uma vez colocada no tabuleiro, a peça não muda mais de lugar. Não importa 

quem inseriu a peça, todas podem ser usadas pelos dois na tentativa de compor 

uma sequência vencedora. 

5. Ao colocar a quarta peça de uma sequência vencedora, o jogador deve dizer 

‘Quarto!” e indicá-la no tabuleiro, explicitando qual das características as peças 

têm em comum. Caso o jogador não perceba a sequência vencedora e passe a 

vez ao oponente, ele pode simplesmente dizer ‘Quarto!’ e identificar a sequência 

para vencer a partida (sem precisar colocar nova peça em jogo). 

Quadro 28: Regras do jogo Quarto! 

 

4.7.2.5 Mancala  
 

Mancala não é propriamente um jogo, é na verdade uma família de jogos de 

origem africana, composta por uma grande variedade de tabuleiros e regras usados 

em diferentes regiões da África (e atualmente, do mundo), mas com alguns princípios 

em comum que os colocam sob uma mesma família. Diferente do que constatamos 

em vários dos jogos apresentados anteriormente, os inúmeros sites e reportagens 

sobre o Mancala e sobre a sua história trazem informações convergentes e 

complementares entre si.  

Estima-se que exista pelo menos 200 variações do jogo 

(https://novaescola.org.br/conteudo/18554/aprenda-a-jogar-mancala-e-faca-o-

download-do-tabuleiro). Segundo a Wikipedia, os mais difundidos no mundo 

ocidental são o Oware, Kalah, Sungka, Omweso e Bao. “Uma variação chamada 

Pallanguzhi é jogada em Tamil Nadu. Os iorubás da África Ocidental o chama de 

‘Ayo’. Na Etiópia, onde se supõe que o jogo tenha se originado, é chamado ‘Gebeta’ 

(Ge'ez ገበጣ gebeṭā) (https://pt.wikipedia.org/wiki/Mancala, sem paginação). 

A palavra Mancala tem origem no vocábulo árabe nagaala, cujo significado é 

 
188 Essa regra torna o jogo mais simples do ponto de vista estratégico, sendo portanto mais apropriada 
para ser praticado por crianças. Sempre utilizei o jogo com essa regra adaptada. 

https://novaescola.org.br/conteudo/18554/aprenda-a-jogar-mancala-e-faca-o-download-do-tabuleiro
https://novaescola.org.br/conteudo/18554/aprenda-a-jogar-mancala-e-faca-o-download-do-tabuleiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mancala
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‘mover’189. É um jogo que representa a semeadura, podendo ser jogado em buracos 

escavados na terra, usando como peças sementes ou pedras coletadas diretamente 

da natureza que se movem pelo tabuleiro. 

A matéria sobre a história dos jogos de tabuleiro do site Ludocracia190 localiza 

os jogos mais antigos de que se tem notícia entre 5000 a 7000 anos, com os primeiros 

dados e palitos de madeira encontrados na Turquia. Mas traz também a hipótese de 

alguns estudiosos de que o Mancala seja ainda mais antigo, tendo surgido na Etiópia 

por volta de 8000 anos atrás, embora não haja consenso entre pesquisadores. 

Um texto publicado em uma página da Universidade Federal do Pará191 

também estima que o jogo tenha surgido há cerca de 7000 anos, sendo considerado 

o ‘pais dos jogos’. Entretanto, coloca como origem mais provável o Egito: “Seus 

tabuleiros mais antigos foram encontrados em escavações da cidade síria de Aleppo, 

no templo Karnak (Egito) e no Theseum (Atenas). Do vale do Nilo, espalhou-se por 

toda a África e todo o oriente.” (https://aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php/299016/ 

mod_resource/content/1/Mancala.pdf, p. 1). 

Na Wikipédia192 há uma longa matéria sobre o jogo. Segundo as pesquisas 

publicadas no site, foram encontradas evidências que colocam uma variante de 

Mancala na Etiópia entre os séculos VI e VII: 

A história da mancala não é clara. A primeira evidência do jogo é um 
fragmento de um tabuleiro de cerâmica e diversos cortes de rocha 
encontrados na Etiópia axumita em Matara (agora Eritreia) e Yeha 
(na Etiópia), que são datadas por arqueólogos entre os séculos VI e 
VII; o jogo pode ter sido mencionado no texto ge'ez do século 
XIV ‘Mistérios do Céu e da Terra’. A similaridade de alguns aspectos 
do jogo com a atividade agrícola e a ausência de uma necessidade 
de equipamento especializado apresenta a intrigante possibilidade 
que o jogo poderia datar do próprio início da civilização; contudo, 
existe pouca evidência verificável que o jogo é mais velho que algo 
em torno de 1300 anos. Algumas evidência encontradas vêm 
de graffiti do templo de Kurna no Egito, como reportado por Parker 
em 1909 e Murray em seu ‘Board Games Other Than Chess’ (Jogos 
de Tabuleiro Que Não o Xadrez). Contudo, datação precisa desse 
graffiti parece ser inviável, e quais desenhos foram encontrados por 
acadêmicos modernos geralmente remetem a jogos comuns ao 
mundo romano, ao invés de qualquer coisa parecida com Mancala 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Mancala, sem paginação). 

 

 
189 Informação disponível nas várias fontes consultadas. 
190 https://ludocraciabr.com/artigos/breve-historia-jogos-de-tabuleiro/  
191 https://aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php/299016/mod_resource/content/1/Mancala.pdf  
192 https://pt.wikipedia.org/wiki/Mancala  

https://aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php/299016/%20mod_resource/content/1/Mancala.pdf
https://aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php/299016/%20mod_resource/content/1/Mancala.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_ge%27ez
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIV
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIV
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Civiliza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Graffiti
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Templo_de_Kurna&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1909
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mancala
https://ludocraciabr.com/artigos/breve-historia-jogos-de-tabuleiro/
https://aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php/299016/mod_resource/content/1/Mancala.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mancala
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Uma reportagem publicada na revista Digital Nova Escola, intitulada ‘Um jogo 

para semear, colher e contar: O Mancala abre as portas para conhecimentos e 

práticas dos povos da África - e ajuda os alunos com a contagem’, assinada por 

Pedro Annunciato e Maggi Krause193, veicula as duas hipóteses: a que localiza a 

origem do jogo entre os egípcios há cerca de 2000, mas também relatos que o 

colocam na África há 7000 anos. A matéria ressalta o valor do jogo para a cultura 

africana, bem como a importância de que os conhecimentos sobre a África sejam 

cultivados na educação brasileira. Afinal, somos uma nação com muitas origens, e 

dentre ela se destacam os africanos que aqui chegaram, infelizmente escravizados, 

trazendo a riqueza de suas tradições, cultura, religião, hábitos alimentares, crenças, 

conhecimentos, artefatos, invenções, brincadeiras, jogos.  

O resgate dos saberes de povos não europeus marca os rumos da educação 

brasileira atual, como mostram as Competências Gerais da BNCC (2017) e, bem 

antes dela, a lei 10.639 de 2003, que versa sobre o ensino de cultura e história 

africana e afro-brasileira194. A reportagem cita a chamada etnomatemática, cuja 

grande referência é o professor Ubiratan D’Ambrósio, da UNICAMP (Universidade 

Estadual de Campinas), um movimento de valorização dos saberes matemáticos das 

culturas indígenas e africanas na educação. 

O Mancala é um jogo matemático, pois envolve contagem e cálculos 

antecipatórios. É também um jogo que fala de agricultura, de coletividade e de 

sociedade, pois explora o semear, colher, distribuir e estocar grãos. “Além de 

estimular a contagem, o Mancala tem um forte simbolismo das culturas africanas. 

Sua origem em comunidades agrícolas revela traços do coletivismo” 

(https://novaescola.org.br/ conteudo/9104/um-jogo-para-semear-colher-e-contar, 

sem paginação). Traz verdadeiras lições de vida para a nossa cultura ocidental, que 

por tanto tempo considerou a si mesma como o expoente máximo do conhecimento. 

Mais uma visão parcial do pensamento que marcou a Modernidade, na minha 

opinião. 

Santos (2021) propõe o uso pedagógico do Mancala como componente na 

Educação Física, como uma estratégia para atender as diretrizes legais sobre o 

 
193 https://novaescola.org.br/conteudo/9104/um-jogo-para-semear-colher-e-contar 
194 Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de 
Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil.  

https://novaescola.org.br/%20conteudo/9104/um-jogo-para-semear-colher-e-contar
https://novaescola.org.br/conteudo/9104/um-jogo-para-semear-colher-e-contar
http://www.planalto.gov.br/ccivil
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ensino da cultura africana. O artigo traz muitos conteúdos que podem subsidiar os 

professores nas reflexões sobre a história dos negros no Brasil e no mundo, a 

valorização dos seus saberes e o reconhecimento da sua importância na formação 

do nosso povo. Na conclusão do artigo, Santos (2021, sem paginação) reflete que 

Diante da necessidade de se trabalhar o tema matriz africana na 
escola, concomitantemente nas aulas de Educação Física, o jogo 
mostra-se como uma ferramenta facilitadora dentro desse processo, 
sendo as suas beneficies educacionais notórias e amplamente 
difundidas. Nesse contexto, o Jogo Mancala especificamente, é uma 
maneira de levar nova vivência em jogos aos alunos trazendo consigo 
questões da cultura africana, como por exemplo: a oralidade, o 
pensamento cíclico, a importância da semeadura e da relação destes 
povos com a terra. Consequentemente, há uma possibilidade de por 
meio do contexto histórico-social do jogo se valorizar a cultura de 
matriz africana e se trabalhar a questão da autoestima do aluno negro 
que pouco se vê representado nos conteúdos escolares. 
 

 
Ao apresentar o jogo, o referido autor destaca a tradição oral de transmissão 

de conhecimentos na história africana, razão pela qual há uma grande variedade de 

nomes e de regras para essa família de jogos. 

Este tipo de passatempo pode ser encontrado como: Wari, Oware, 
Giuthi, Nchuba, Mweso, Kalah, Awelé, Awel, Em Dodói, Em Geishei 
e Baulé. No Brasil, os escravizados o trouxeram com o nome Mancala 
ou ainda Caravana (KLISYS, 2010) (SANTOS, 2021, 
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao-fisica/jogo-
mancala, sem paginação). 
 
 

Nas várias das fontes consultadas (citadas ao longo deste tópico) 

encontramos quais são as características em comum, nos componentes e nas regras 

dessas muitas variantes, que as colocam sob a mesma família de jogos que 

chamamos de Mancala: 

• O tabuleiro com uma certa quantidade de cavidades onde as sementes se 

movem, e depósitos individuais, onde cada jogador acumula as sementes que 

conquistar; 

• A circularidade do tabuleiro, de modo que as sementes são distribuídas uma 

a uma pelas cavidades, tanto no lado do jogador como no do oponente. 

• O objetivo de ser o jogador a acumular mais sementes em seu depósito. 

• O turno alternado entre os jogadores e o que caracteriza a sua jogada: 

escolher uma das cavidades do seu lado do tabuleiro, pegar todas as 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao-fisica/jogo-mancala
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao-fisica/jogo-mancala
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sementes que ali estão e as distribuir uma a uma nas cavidades 

subsequentes. 

A maioria dos jogos da família Mancala é para dois oponentes, jogado em 

um tabuleiro em que cada um controla as sementes que estão nas cavidades do seu 

respectivo lado. As regras variam em relação à quantidade de sementes com que se 

inicia o jogo, ao número de cavidades do tabuleiro, às condições específicas para ter 

direito a jogar novamente, como ocorre a captura de sementes e como se dá o final 

da partida.  

As regras que apresentarei são as que que pratiquei na vida pessoal e 

também no consultório. Ao que tudo indica, são as regras da versão denominada 

Kalah195, e também as que Santos (2021) propõe para serem usadas com os alunos 

nas aulas de Educação Física. Nessa versão, é utilizado um tabuleiro com duas 

fileiras contendo 6 cavidades cada uma (covas) e dois depósitos laterais (as Kalahas) 

onde as sementes são estocadas, como mostra a figura abaixo. 

 
Figura 30: jogo Mancala196 

 
 

Nas últimas décadas, tenho ensinado o Mancala da disciplina sobre 

Educação Matemática que leciono em alguns cursos de Psicopedagogia. Peço aos 

alunos que tragam uma caixa de ovos vazia (de uma dúzia, no formato de duas 

fileiras), dois copos descartáveis de água e 48 grãos grandes – feijão branco ou grão 

de bico, para facilitar o manuseio das sementes. Por meio do jogo, exploro o conceito 

de Correspondência Biunívoca (correspondência 1 a 1), uma das estruturas de 

 
195 http://www.ic.uff.br/~anselmo/cursos/TPA/TPA20131/exercicios/Kalah.pdf  
196 Fonte da imagem: https://ludocraciabr.com/artigos/breve-historia-jogos-de-tabuleiro/. Créditos da 
imagem: The Spruce.    

http://www.ic.uff.br/~anselmo/cursos/TPA/TPA20131/exercicios/Kalah.pdf
https://ludocraciabr.com/artigos/breve-historia-jogos-de-tabuleiro/
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pensamento que a criança precisa construir para compreender a noção de número, 

segundo Constance Kamii (1984, 1996). 

No consultório, utilizei bastante essa versão artesanal do jogo – a própria 

confecção era uma atividade psicopedagógica, pintávamos os componentes e 

colávamos o tabuleiro em um papelão, personalizando o jogo que o cliente levava 

para casa, para jogar com seus familiares. Perfeitamente praticável no contexto 

escolar, um projeto interdisciplinar que pode integrar os componentes Artes, 

Matemática, Linguagem, História, Geografia, Ciências, Educação Física. 

 

Objetivo do jogo: Acumular mais sementes em seu depósito (Kalaha) do que seu 

oponente. 

 

Regras do jogo 

1. Jogo para 2 jogadores. Posicionar o tabuleiro entre os oponentes de modo que 

as duas cavidades maiores fiquem à direita e à esquerda dos participantes. A 

fileira de 6 covas mais próxima de si pertence a cada um dos jogadores, bem 

como a Kalaha que fica à sua direita. 

2. Antes de iniciar a partida, cada jogador coloca 4 sementes em cada uma das seis 

covas do seu lado do tabuleiro. 

3. Os jogadores alternam o turno. A cada jogada, o jogador escolhe uma das covas 

do seu lado do tabuleiro, retira todas as sementes e as distribui, uma a uma, no 

sentido anti-horário (em direção ao seu depósito), nas cavidades seguintes. 

4. Quando passar pela sua Kalaha, deposita uma semente e continua distribuindo 

as sementes restantes em cada uma das covas de seu oponente, mas não na 

Kalaha dele. 

5. Toda vez que a última semente for depositada na Kalaha do jogador, ele tem o 

direito de jogar novamente. 

6. Toda vez que a última semente for depositada em uma cova vazia do seu próprio 

lado e houver sementes do oponente na cova bem em frente, o jogador captura 

todas essas sementes do oponente e as transfere para a sua Kalaha, junto com 

a única semente depositada na cova vazia. 

7. Quando um dos jogadores não tiver mais nenhuma semente em suas covas, 

pegará todas as sementes que sobraram nas covas do oponente e as depositará 
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em sua Kalaha. 

8. Os jogadores contam as sementes para determinar quem tem a maior quantidade 

e declarar o vencedor da partida. 

Quadro 29: Regras do jogo Mancala 

 

4.7.3 Reflexões sobre as habilidades socioemocionais priorizadas nos Jogos 

Lógicos 

 

Como o próprio nome diz, os Jogos Lógicos estimulam algo essencial à 

aprendizagem: o raciocínio lógico, não somente a lógica do ponto de vista 

matemático, como também verbal, espacial, imagético. 

Estão inseridos nessa categoria todos os jogos que exigem processos de 

raciocínio: identificação da situação-problema, coleta sistemática e interpretação de 

informações, memória, reconhecimento de relações de implicação do tipo ‘se-então’, 

cálculos de probabilidade, operações de pensamento como classificação, seriação, 

entre outros. 

Todos os jogos que envolvem processamento lógico requerem a construção 

de estratégias de pensamento, que são inicialmente utilizadas para jogar melhor, mas 

que se incorporam na ‘mala de recursos internos’ do jogador para serem transferidos 

e usados nas mais diferentes situações do dia a dia, inclusive na aprendizagem 

escolar. Jogos Lógicos são ferramentas potentes para desenvolver o pensamento 

crítico, autônomo, o ‘aprender a aprender’.  

Existem inúmeros jogos nessa categoria, como podemos observar no Anexo 

3, muitos deles associados às outras modalidades de jogo discutidas anteriormente. 

Alguns têm regras e estratégias bastante simples, como Jogo da Velha ou Dominó, 

muito apropriados para trabalhar com as crianças pequenas. Outros têm regras 

simples mas raciocínios bastante sofisticados, como Senha ou Sudoku, excelentes 

para serem usados com crianças maiores, adolescentes e adultos. Há também jogos 

com regras e estratégias complexas197, como Xadrez e Gamão, mais indicados para 

adolescentes e adultos.  

Vários Jogos Lógicos já vêm com níveis de dificuldade (em geral nomeados 

 
197 Complexo é o contrário de simples: algo complexo tem muitos elementos e múltiplas interligações 
entre eles; algo simples tem poucos elementos e poucas conexões.  
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como Iniciante, Intermediário, Avançado, Expert), como o Sudoku e o Hora do Rush, 

que orientam o caminho para os processos de ensino e de apropriação do jogo. 

Mesmo os jogos mais complexos e difíceis podem ter suas regras simplificadas e/ou 

introduzidas aos poucos, o que possibilita, muitas vezes, buscar maneiras de 

adequar o ensino do jogo à idade e ao nível de maturidade dos estudantes. 

Modular o grau de dificuldade do jogo às condições de processamento 

cognitivo dos alunos e instrumentalizá-los paulatinamente com estratégias de 

pensamento que viabilizem experiências de sucesso são mediações essenciais ao 

utilizar Jogos Lógicos. Como eu sempre digo, só dá para gostar de jogos de raciocínio 

quando se sabe como pensar neles, caso contrário são altamente desestimulantes. 

Cuidar da mediação é importante sempre, mas nesse tipo de jogo é 

absolutamente essencial. Ao mesmo tempo que o professor não pode atropelar os 

processos de raciocínio dos seus alunos, também não pode abandoná-los à própria 

sorte. Adoro inventar nomes metafóricos e engraçados para os processos: costumo 

chamar a modulação da mediação de ‘cutuca e espera’. Traduzindo a ideia em ações: 

fazer uma pergunta simples, um comentário, uma observação, algo que tenha 

potencial para provocar o outro a construir uma linha de pensamento, e então esperar 

pela resposta, aguardar a repercussão da mediação realizada. Caso não surta o 

efeito desejado, ou seja, não colabore para alavancar o raciocínio, fazer então uma 

nova pergunta, ou comentário, ou observação, e aguardar novamente. E assim 

sucessivamente. 

Se mesmo com várias mediações o aluno não conseguir seguir adiante, é 

importante levantar hipóteses sobre o que pode estar acontecendo, para definir a 

continuidade do processo: Será que o jogo está muito difícil, que é melhor voltar atrás 

e fortalecer alguns mecanismos de pensamento antes de seguir em frente? Será que 

é melhor mudar o tipo de intervenção? (Procurar por um outro tipo de 

questionamento, ou quem sabe usar um esquema, um desenho, uma demonstração, 

uma metáfora...) Nesse momento, será produtivo oferecer a resposta, demonstrar o 

raciocínio? Ou isso vai atropelar o processo? Caso pareça ser uma boa hora, em que 

velocidade? Qual seria o melhor passo a passo?198 

 
198 Não é intenção deste ensaio aprofundar-se no tema da mediação, mas gostaria de destacar as 
contribuições de Reuven Feuerstein. Os ‘critérios de mediação’ propostos pelo autor oferecem dicas 
valiosas que o professor pode usar na sua prática pedagógica. Nas referências, há duas indicações 
sobre o assunto: Turra, 2007 e Meier & Garcia, 2007.  
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Uma mediação de qualidade deve ter em mente o passo a passo para 

promover a construção do raciocínio, acompanhar a sua incorporação e utilização 

(no jogo, nas atividades escolares, na vida) e também orientar a fase dos registros, 

tanto os autorais, individuais e altamente subjetivos, elaborados por cada aluno e/ou 

grupo, como também os formais, sistematizados, objetivos. Em qualquer conteúdo e 

área do conhecimento, acredito que esse caminho de mediação (construir, 

incorporar/usar, registrar) favorece a aprendizagem. 

Há vários Jogos Lógicos de uso individual, como Sudoku, Hora do Rush, 

Resta Um, Palavras Cruzadas. Também chamados ‘jogos do tipo puzzle’, são 

quebra-cabeças em que há algum tipo de desafio a ser enfrentado e solucionado 

pelo jogador. Uma ótima estratégia para sala de aula é colocar os alunos em duplas 

para resolverem, juntos, as situações-problema propostas pelos jogos, 

transformando o jogo individual em um jogo colaborativo. Além dos raciocínios em si, 

essa forma de utilização favorece a comunicação e a socialização entre os 

estudantes. 

Não são jogos de oponentes, não são competitivos, não há um vencedor e 

um perdedor. E é fundamental que não sejam usados em competições, 

especialmente na educação, pois mais importante do que resolver rapidamente um 

desafio é compreender e se apropriar dos processos de pensamento utilizados.  

Como são jogos que envolvem a resolução de problemas, contribuem para 

estruturar e fortalecer processos aplicáveis aos mais diferentes tipos de problemas 

na escola (problemas matemáticos, interpretação de texto, questionários, 

investigações) e na vida. Nos jogos, na aprendizagem escolar e nas situações do 

cotidiano, muitas vezes é preciso localizar o problema, fazer um bom levantamento 

das informações, estabelecer planos de ação e executá-los com cuidado e atenção, 

verificando as consequências e analisando a adequação de cada movimento. 

Além desses aspectos mais gerais, cada Jogo Lógico tem um conjunto de 

estratégias próprias, em função das suas diferentes estruturas, objetivos e regras. 

Apenas com intenção de ilustrar, pois são muitos jogos, cada um com várias 

estratégias diferentes, vejamos alguns exemplos em dois jogos simples e bem 

conhecidos: Dominó e Jogo da Velha. No Dominó, é uma boa ideia tentar colocar as 

peças duplas em primeiro lugar e, quando houver mais de uma peça que caiba no 

jogo, verificar o resto das peças da mão e contar as peças com aqueles números que 
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já saíram (e, portanto, quantas ainda estão em jogo) para escolher com base no 

raciocínio. No Jogo da Velha, uma estratégia importante é ficar bastante atento à 

jogada do oponente, para perceber e bloquear as ameaças.  

Em relação aos jogos que foram apresentados nesse subitem, já descrevi 

rapidamente as estratégias básicas do Sudoku, um representante de um tipo de Jogo 

Lógico em que alguma estratégia precisa ser ensinada junto com as regras, para 

viabilizar o próprio jogar. Nas Palavras Cruzadas, como o próprio nome já diz, a 

principal estratégia é o cruzamento das informações (além da ampliação de 

vocabulário, é claro). No Lig 4, ocupar a parte central do tabuleiro é uma boa 

estratégia, pois é mais provável conseguir uma sequência vencedora nela do que 

nas bordas. Outras estratégias básicas são ficar atento às ameaças construídas pelo 

oponente, para poder bloqueá-las, e reconhecer um ponto de vitória, ou seja, uma 

casa em que é possível completar a sequência e vencer o jogo (em especial na 

diagonal, é comum passar despercebida). Na versão adaptada do Quarto!, duas 

estratégias são essenciais: a análise cuidadosa de cada casa nas suas três direções 

e de cada peça nos seus quatro atributos, e muito cuidado para não colocar a terceira 

peça de uma sequência, pois essa ação pode levar à vitória do oponente No Mancala, 

três estratégias merecem destaque: analisar cada uma das seis possíveis jogadas 

para verificar se alguma delas dará direito a jogar novamente; antecipar a 

configuração que o tabuleiro terá após a realização do movimento e analisar as 

implicações; ficar atento às oportunidades de capturar sementes do oponente e às 

ameaças de ter sementes capturadas por ele. 

Alguns Jogos Lógicos são especialmente indicados como recursos para 

explorar conteúdos programáticos das mais diferentes áreas do conhecimento, como 

por exemplo jogos da memória, jogos de perguntas e respostas e outros jogos de 

linguagem, como Palavras Cruzadas ou Caça Palavras.  

Elaborar um jogo de perguntas e respostas sobre um determinado conteúdo 

é uma ótima estratégia para estudá-lo, eu costumava utilizar bastante com os clientes 

na clínica psicopedagógica. Em geral, elaborávamos cartões com uma pergunta, a 

resposta certa e duas ou três respostas erradas. Construir uma resposta errada que 

pareça certa, ou seja, que possa confundir o jogador durante o jogo, demanda um 

grande esforço de compreensão do conteúdo, de raciocínio e de linguagem. 

Jogos da memória também eram muito bem-vindos, são ótimos recursos 
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para temas em que é preciso memorizar pares, como já comentamos na análise do 

Tapa Certo. Apresento a seguir algumas estratégias para o uso pedagógico de jogos 

de memória que foram sendo desenvolvidas com a prática. São detalhes simples que 

potencializam a sua eficiência no processo de memorização.  

• Uma boa quantidade de cartas, para o tempo de aula, é de 12 a 20 pares, não 

muito menos nem muito mais do que isso. 

• Antes de iniciar o jogo, todos os participantes preparam uma tabela com o 

nome dos jogadores e linhas para marcar os pontos. 

• Separar as cartas em dois conjuntos. Por exemplo, um conjunto com as 

perguntas e o outro com as respostas da tabuada; um conjunto com os nomes 

dos Estados e outro com o nome das respectivas capitais. Mesmo se os pares 

forem formados por palavras ou imagens iguais, separar as cartas em dois 

conjuntos. 

• Preparar uma grade para cada conjunto, de modo que a jogada consiste em 

abrir uma carta de cada grade. Isso torna o jogo mais rápido e favorece o 

processo de memorização. 

 
Figura 31: disposição das cartas para jogar Jogo da Memória199 

 

• Ao abrir uma carta, dizer em voz alta o par que será procurado na outra grade, 

antes de abrir a segunda carta.  

• Quando um par for encontrado, além das cartas serem retiradas, todos os 

jogadores registram em suas tabelas o ponto conquistado pelo jogador 

utilizando a escrita do par. Por exemplo, Maria encontrou o par ‘Alagoas-

 
199 Fonte da imagem: acervo pessoal. 
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Maceió’, então todos os jogadores escrevem em suas tabelas essas duas 

palavras, do estado e da sua capital, na coluna de pontos da Maria. 

São várias as habilidades socioemocionais mobilizadas pela prática de Jogos 

Lógicos. Destacarei a seguir algumas que me parecem mais intensamente presente 

na maioria deles. 

• A experiência mostra que infelizmente é comum os Jogos Lógicos 

provocarem um certo desconforto, desconfiança, afastamento – como eu 

disse, acredito que só é possível gostar desse tipo de jogo quando se sabe 

como pensar nele. Nesse sentido, a disponibilidade interna para jogá-lo 

mobiliza em especial a Abertura ao Novo, além da Autogestão, nas facetas 

da Determinação (para entrar na experiência do jogar) e da Persistência 

(para permanecer na estrada da conquista das estratégias).  

• Ainda na Autogestão, cabe ressaltar o Controle da Impulsividade, pois são 

jogos em que a postura de parar para pensar antes de agir costuma ser a 

mais apropriada. 

• A Curiosidade para Aprender (Abertura ao Novo) marca muita presença 

nesse tipo de jogo, cujo domínio envolve sempre processos ativos e contínuos 

de aprendizagem de novas estratégias e linhas de raciocínio. 

• Ainda na Abertura ao Novo, muitos Jogos Lógicos exploram a criação de 

imagens mentais antecipatórias, favorecendo assim o desenvolvimento da 

Imaginação Criativa. 

• Os três componentes da Resiliência Emocional parecem ser fortemente 

mobilizados por esse tipo de jogo: é absolutamente necessário suportar a 

ansiedade pelo não saber e aguardar o tempo de construção e de domínio 

crescente das estratégias (Tolerância ao Estresse). Muitas e muitas vezes 

o oponente frustra nossos planos e, além disso, absolutamente todos nós, por 

mais experts que sejamos no jogo, estamos sujeitos a realizar uma má 

jogada, o que nos obriga a aprender a lidar com a raiva, o desconforto, a 

frustração (Tolerância à Frustração). A Autoconfiança é uma conquista 

contínua de quem pratica o jogo e permanece buscando formas cada vez 

mais eficientes de jogar, enriquecendo mais e mais os seus recursos internos 

de pensamento. 
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• Nos jogos de tipo puzzle praticados em dupla, a Amabilidade será bastante 

mobilizada, principalmente na questão do Respeito mútuo, da Confiança e 

do perdão.  

• Nos jogos de oponentes, exercer a Empatia (Amabilidade) é, em geral, 

altamente estratégico: colocar-se no lugar do oponente, visualizar o jogo pela 

sua perspectiva, tentar antever seus planos e compreender as intenções de 

suas jogadas podem favorecer, e muito, o planejamento estratégico e tático 

para o jogo. 

Jogos Lógicos mobilizam processos de raciocínio e de gerenciamento 

consciente das ações, portanto todas as funções executivas são altamente 

requisitadas e estimuladas: 

• Atenção seletiva: uma boa compreensão e domínio do jogo começam por 

uma coleta eficiente de informações, o que por sua vez exige que a atenção 

seja intencionalmente direcionada para os aspectos mais importantes, do 

ponto de vista estratégico. 

• Controle inibitório: inibir jogadas impulsivas, parar para pensar, analisar e 

tomar decisões são condições essenciais para o sucesso em Jogos Lógicos. 

• Controle e monitoramento: esse controle deve ser sustentado durante toda 

a partida, acompanhando cada alteração que acontecer nas configurações do 

jogo em função dos movimentos realizados pelos jogadores. 

• Controle emocional: para conseguir raciocinar com clareza e eficiência, as 

emoções não podem tomar conta e desestruturar o pensamento. 

• Flexibilidade cognitiva: quanto maior for o arsenal de recursos de 

pensamento, mais flexível e adaptável será o seu uso estratégico, 

aumentando as chances de adequação a cada nova condição imposta pelo 

transcorrer do jogo. 

• Fluência verbal: quanto mais estruturadas por meio da linguagem estiverem 

as estratégias de jogo, maior será o domínio sobre elas e a probabilidade de 

usá-las, aumentando assim as chances de vitória. 

• Gerenciamento do tempo: em muitos jogos, o objetivo é alcançar algo antes 

do(s) oponente(s), portanto cálculos temporais são bastante requisitados. 

Além disso, identificar as melhores sequências de movimento é altamente 

estratégico em muitos jogos. 
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• Identificação de objetivos: reconhecer o objetivo primário do jogo (o 

problema) e os objetivos secundários (ou submetas) para atingir a meta 

principal está na base dos Jogos Lógicos.  

• Iniciar tarefas: esse tipo de jogo exige uma postura ativa na busca por 

soluções dos problemas e desafios impostos pelo jogo. 

• Levantamento de Informações: um bom direcionamento do processo 

atencional possibilita uma coleta de informações abrangente e minuciosa, 

base para a elaboração e execução de planos de ação com maiores chances 

de sucesso. 

• Memória de trabalho: permanecer atento, focado, mantendo todas as 

informações e acontecimentos na memória durante o jogo são essenciais para 

uma boa performance. 

• Motivação: em geral, os Jogos Lógicos envolvem algum grau de dificuldade, 

portanto é necessário manter-se motivado para permanecer engajado na 

situação de jogo e disposto a trilhar o caminho do aprimoramento das 

estratégias. 

• Persistência nas metas: em jogos tipo puzzle, é bastante comum algo não 

dar certo e ter que começar tudo de novo; em jogos de oponentes, 

experimentar momentos de frustração (por exemplo, quando a jogada do 

oponente inviabiliza o plano traçado) e de derrota (uns ganham e outros 

perdem, não tem jeito) são inerentes ao jogo. Assim, persistir nas metas é 

essencial, tanto do ponto de vista de levar uma partida até o final como nas 

muitas vezes que será necessário praticar o jogo para ir conquistando, 

paulatinamente, o ‘jogar bem’. 

• Planejamento: Jogo Lógico é praticamente sinônimo de jogo estratégico, que 

por sua vez é praticamente sinônimo de idealizar e colocar em prática bons 

planos que ajudem a sequenciar as ações e estimar suas prováveis durações. 

• Priorização: quanto mais complexo o jogo, mais é necessário levar em conta, 

a cada jogada, qual é a ação mais importante para o momento.  

• Programação motora: das funções executivas elencadas nesta listagem, 

talvez essa seja a menos requisitada nos Jogos Lógicos. Mas como há vários 

deles que envolvem atividades de escrita, optei por incluí-la: uma boa 

automatização do ato motor da escrita libera o jogador para centrar-se nos 

processos de raciocínio. 



339 

 
 

 

• Organização: vejo a função executiva Organização bastante mobilizada em 

jogos que exploram o pensamento espacial, como Hora do Rush, Moinho e 

Labirinto do Gugu, por exemplo. A própria disposição do tabuleiro, peças e 

jogadores também são elementos que colaboram com o desenvolvimento da 

capacidade de organizar os elementos do meio externo, que reverberam no 

movimento de organizar-se internamente. 

• Tomada de Decisões: quanto mais complexo o jogo, quanto mais múltiplas 

forem as possibilidades de jogadas, mais estratégico ele será, e mais será 

exigida a tomada de boas decisões.  

 

4.8 Pareando as categorias 
 

Este subitem tem o objetivo de trazer uma pequena síntese sobre o 

pareamento das seis categorias de jogos, que foi explorado ao longo deste capítulo, 

bem como contar um pouco sobre a sua história. 

Desde os idos da década de 1990, quando iniciei a elaboração desta 

taxonomia, o contraponto entre os Jogos de Controle e os Jogos de Rapidez de 

Reflexos sempre foi muito visível e claro para mim. Vejo neles uma oposição de 

processos que se complementam em torno da administração da impulsividade: a 

contenção e delicadeza do gesto, nos Jogos de Controle, e a expansão e explosão 

da ação, nos Jogos de Rapidez de Reflexos. A percepção desse pareamento 

instrumentalizou várias escolhas ao longo da minha carreira, tanto na clínica 

psicopedagógica e como enquanto psicoterapeuta. 

As outras três categorias que compunham o modelo original (Jogos de 

Ataque e Defesa, Jogos de Expressão, Jogos de Sorte e Azar) eram pensadas e 

operacionalizadas, enquanto recursos terapêuticos, de maneira isolada, cada uma 

dentro do seu propósito. O que hoje denomino como Jogo Lógico, foi tratado em um 

capítulo à parte na monografia de 1996, apenas como exemplos de jogos para 

explorar conteúdos programáticos específicos de Linguagem e de Matemática no 

atendimento psicopedagógico. 

 A percepção do pareamento entre os Jogos de Expressão e Jogos de 

Ataque e Defesa e a proposição de uma nova categoria (os Jogos Lógicos) para se 

contrapor aos Jogos de Sorte ou Azar começaram a se delinear nas conversas ‘papo 



340 

 
 

 

cabeça’ com minha filha Carolina, há cerca de uns cinco ou seis anos. Ficam 

marcados em minha memória nossos passeios à beira mar e os bate-papos em 

saguões de aeroporto, aguardando sermos chamadas para nosso voo. Nossas 

trocas de ideias ajudaram a amadurecer os primórdios deste ensaio e também alguns 

projetos da Carol, como por exemplo o Curso Livre de Formação de Escritores que 

ela elaborou, ministrou e coordenou junto ao NIP (Núcleo de Incentivo à Palavra), 

vinculado à Secretaria de Cultura do Município de Santos200, e o seu livro mais 

recente, ‘Como escrever mesmo estando em pânico’. 

Percebo o contraponto entre os Jogos de Ataque e Defesa e os Jogos de 

Expressão em torno de duas modalidades de interação social: a competição (Ataque 

e Defesa) e a colaboração (Expressão). Defendo a ideia de que tanto a colaboração 

como a competição são inerentes ao convívio em sociedade e traduzem duas facetas 

importantes e necessárias para se viver em grupo, presentes em maior ou menor 

grau, dependendo da situação. É interessante que se fala muito da ‘competição 

saudável’, mas não me lembro de jamais ter ouvido o termo ‘colaboração saudável’. 

Assim como a competição pode se tornar tóxica, destruidora, antiética, penso que a 

colaboração também pode adquirir contornos antiéticos, abusivos, de exploração.  

A oposição entre os Jogos de Sorte e Azar e os Jogos Lógicos, está no 

locus dos principais fatores determinantes da situação: elementos externos, não 

controláveis e muitas vezes imprevisíveis (Sorte e Azar), em contraposição aos 

elementos internos, os recursos e estratégias de pensamento do sujeito, que podem 

ser ampliados e fortalecidos intencionalmente por meio do investimento pessoal, do 

esforço e treino (Lógicos). 

Para terminar o capítulo, gostaria de destacar a valorização desses múltiplos 

lados que compõem as redes de relações, consigo mesmo e com os outros, 

expressos nesses pareamentos entre as classes de jogo. E ressaltar, mais uma vez, 

a busca por um equilíbrio dinâmico entre esses múltiplos lados, que marca as 

convicções defendidas ao longo do presente ensaio. 

  

 
200 Atualmente, o NIP não está ativo. Encontrei-o em algumas notícias da época em que o curso 
funcionou (2017/2018) e no Facebook (https://www.facebook.com/nipsantos/). 

https://www.facebook.com/nipsantos/
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5. Considerações Finais 

 

 

Da revisão bibliográfica apresentada no capítulo 2, apreende-se a 

multiplicidade de sentidos atribuídos ao lúdico: ao longo do tempo, nos diversos 

contextos socioculturais humanos; por diferentes áreas do conhecimento (Filosofia, 

Sociologia, Educação, Psicologia, entre outros); por diferentes abordagens teóricas 

acerca do desenvolvimento humano; pela visão de professores e de alunos em 

propostas de intervenção utilizando jogos como recursos. Inúmeras são as 

contribuições das pesquisas realizadas em diferentes âmbitos e múltiplas 

modalidades para a compreensão das inter-relações entre o brincar, o 

desenvolvimento humano e a aprendizagem, tanto em espaços formais como não 

formais. 

Entretanto, nas buscas realizadas nos mais diversos bancos de dados (em 

2018, 2019, 2020 e início de 2021, para a qualificação), não foi localizado nenhum 

artigo em que estivessem presentes, juntos, os três temas centrais do presente 

ensaio (‘jogo’; ‘habilidade socioemocional’ ou ‘competência socioemocional’; 

‘escola’), o que demonstra a necessidade de estudos sobre esse recorte específico.   

A opção de realizar um ensaio teórico ao invés de uma pesquisa de campo 

(como estava previsto inicialmente) acabou por se mostrar bastante produtiva, pois 

foi possível ampliar e aprofundar vários aspectos conceituais que poderão embasar 

não somente novas pesquisas como também, e talvez principalmente, as práticas 

docentes utilizando jogos com o intuito de mobilizar e desenvolver as habilidades 

socioemocionais junto aos estudantes.201 E com certeza poderão enriquecer futuras 

pesquisas de campo junto aos educadores e aos alunos, essenciais para 

compreender e dimensionar a aplicabilidade, no contexto escolar, das proposições 

aqui apresentadas.  

Mesmo partindo de uma visão de conhecimento em rede e de uma 

preocupação em realizar costuras entre diferentes aspectos em cada tópico que foi 

 
201 Nesse sentido, já existe o projeto de produzir um material instrucional para instrumentalizar o(a) 
professor(a) do Ensino Fundamental, contendo algumas referências teóricas básicas e muitas 
sugestões práticas de como utilizar os jogos de regras para trabalhar as habilidades 
socioemocionais dos seus alunos. 
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aqui abordado, como em qualquer pesquisa a linha investigativa priorizou certos 

focos em detrimento de outros, não pelo fato de não reconhecer ou de desconsiderar 

sua importância, mas pela impossibilidade de abarcar toda a complexidade dos 

temas estudados.  

São os limites de qualquer pesquisa científica: os recortes escolhidos ao 

longo do ensaio para direcionar a investigação teórica, as reflexões e as proposições 

focaram o que foi sendo considerado como prioritário, deixando de lado aspectos que 

demandam novos estudos para aprofundamento.  

Vislumbrando novas pesquisas, uma primeira consideração diz respeito à 

escolha de me debruçar nos jogos físicos, já que foram eles que marcaram a minha 

trajetória pessoal e profissional que está na base das propostas aqui apresentadas. 

Com certeza, a ampliação dos estudos para os jogos digitais dos mais diversos tipos, 

para os jogos cooperativos (atividades realizadas em grupo para alcançar um fim 

comum), para o jogos de criação e performance, onde o jogador é personagem de 

narrativas, como o RPG (Role Playing Game) ou os jogos de escape (Scape Room), 

ou mesmo a invenção e confecção de jogos, sejam digitais ou analógicos, de modo 

independente ou integrando as estratégias da Metodologia Ativa ABJ (Aprendizagem 

Baseada em Jogos) são algumas das possibilidades bastante interessantes para a 

continuidade das pesquisas. 

No capítulo sobre habilidades socioemocionais, foi dedicado um tempo bem 

mais intenso na faceta ‘emocional’ do termo ‘socioemocional’, com pouca exploração 

da faceta ‘sócio’, que foi pensada prioritariamente no campo ‘micro’, ou seja, no que 

diz respeito às relações interpessoais marcadas por emoções e sentimentos de 

ambos os lados.  

Assim, aspectos teóricos ligados à sociologia das interações, à compreensão 

das dinâmicas de grupo em suas múltiplas dimensões (da mais nuclear à mais 

abrangente), às relações com regras sociais, normas, hábitos, costumes e tradições 

culturais de diferentes camadas sociais que habitam diferentes tempos e espaços 

histórico-geográficos merecem ser investigados e aprofundados em novos estudos.  

Seria interessante pesquisar, por exemplo, o uso da taxonomia proposta aqui 

em contextos sociais em que os jogos de regras fazem parte do costume local, 

vividos no dia a dia das pessoas. Quais tipos de jogos são mais praticados nas 

diferentes sociedades? Como isso marca ou evidencia características desta dada 
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organização social? Em meios socioculturais onde os jogos de regras são 

considerados como algo nocivo, que deve ser evitado, seria possível introduzi-los 

como recursos pedagógicos? Que adaptações seriam necessárias? Como seria o 

processo de formação dos educadores e dos familiares para viabilizar esse uso? São 

muitas as perguntas que podem delinear novas pesquisas. 

Saindo do âmbito da escolarização, seria interessante pesquisar a utilização 

de jogos de regras para orientar processos de treinamento profissional em diferentes 

ambientes de trabalho, com diferentes objetivos e propósitos, ou em projetos na área 

da saúde pública, tanto do ponto de vista terapêutico como de promoção de saúde 

mental. Aliás, voltando às pesquisas de James Heckman e outros tantos estudos que 

demonstraram implicações do desenvolvimento socioemocional em fatores como 

obesidade e diabetes, talvez até em programas de apoio no tratamento dessas 

doenças. E em programas para melhorar a qualidade de vida e de saúde na terceira 

idade, por que não? 

O recorte ‘Ensino Fundamental’ também merece ampliação. Foi a minha 

experiência profissional com essa fase de escolarização e essa faixa etária, 

acumulada ao longo de anos, que deu origem ao projeto de pesquisa deste ensaio, 

ancorando as reflexões aqui realizadas. Mas muito do que foi tratado nesta pesquisa 

e muitos dos jogos que foram analisados (arrisco-me a dizer que talvez todos eles) 

podem ser aplicados também no Ensino Médio, no Ensino Superior, em adultos e em 

idosos.  

Para a Educação Infantil, seria interessante pesquisar uma possível 

adaptação da taxonomia apresentada para refletir sobre as características das 

brincadeiras e atividades desta fase de escolarização, já que segundo o referencial 

teórico adotado (Piaget), os jogos de regras são aquisições típicas do período das 

operações concretas, a partir de 6 ou 7 anos de idade.  

Mesmo considerando as crianças e jovens que frequentam o Ensino 

Fundamental, o ensaio não priorizou as especificidades de cada faixa etária ou etapa 

do desenvolvimento, nem ao discorrer sobre habilidades socioemocionais (capítulo 

3) nem tampouco ao analisar os jogos (capítulo 4). Esses são mais alguns tentáculos 

para percorrer no caminho do aprofundamento da presente pesquisa. 

Outro aspecto que me parece essencial aprofundar é o papel do professor 

na mediação do uso dos jogos em sala de aula, que começa com a leitura das 
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necessidades dos seus alunos, passa pela escolha dos recursos lúdicos, da 

configuração do espaço e das maneiras (e intencionalidade) de determinar os grupos 

de trabalho, pela apresentação das regras e construção das estratégias, pela 

exploração das aprendizagens construídas nas experiências vividas. Ou seja, 

parece-me importante aprofundar as pesquisas sobre a mediação docente antes, 

durante e depois da atividade de jogar. 

Para encerrar, gostaria de dar relevância a alguns pontos tratados ao longo 

do ensaio que me parecem de especial importância para pensar a mobilização do 

desenvolvimento socioemocional na escola. 

Antes de tudo, escola não é lugar de terapia. As intervenções realizadas 

pelos professores podem ter um valor terapêutico, mas pensado no sentido 

profilático, ou seja, no favorecimento do desenvolvimento socioemocional saudável, 

na promoção da saúde mental. Mas absolutamente não é função da instituição 

escolar o tratamento psicoterápico. E não é porque o professor não está preparado 

para isso – mesmo se o docente fosse um psicólogo clínico, não seria possível 

concretizar as especificidades do setting terapêutico no contexto próprio às salas de 

aulas. Quando ‘o buraco é mais embaixo’ (como se diz por aí), cabe ao professor 

informar a equipe gestora da escola e, a esta, realizar os devidos encaminhamentos. 

Durante o tratamento, cabe aos educadores (professores, gestores e demais 

profissionais da instituição escolar) colaborar nas ações conjuntas estabelecidas 

entre terapeuta, escola e família, em prol do atendimento às necessidades 

específicas a cada caso.  

Outro ponto importante diz respeito ao como ‘ensinar’ habilidades 

socioemocionais. Será que o melhor verbo a usar é ‘ensinar’? Talvez não, pois pode 

dar margem a uma apresentação discursiva, que trate apenas das definições, dos 

conceitos, o que é temerário em vários sentidos, como discutido ao longo do ensaio. 

Gostaria de destacar dois perigos: primeiro, a adoção de uma abordagem apenas 

teórica, que não promova de fato experiências facilitadoras ao amadurecimento 

socioemocional202; segundo, discursos de cunho moralista, de jeito ‘certo’ e jeito 

‘errado’ de se emocionar, de ser e de estar na vida.  

Por tudo o exposto ao longo do ensaio, ao invés de ‘ensinar’ gosto mais de 

 
202 O que pode dar a impressão de que o socioemocional está sendo trabalhado, atendendo assim às 
orientações da BNCC... Será mesmo? 
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pensar em ‘mobilizar’203 habilidades socioemocionais, em ‘promover’ o 

amadurecimento socioemocional dos estudantes. 

Insisto que só desenvolvemos habilidades emocionais nos emocionando, 

pois são as experiências concretas que nos obrigam a construir formas de lidar com 

as emoções e os sentimentos que fazem parte do dia a dia; só desenvolvemos 

habilidades sociais vivendo situações de convívio social, só aprendemos a conviver... 

convivendo204. Essa é a beleza e a potência de usar jogos de regras, que configuram 

contextos de interações recheados de inúmeras emoções, possibilitando assim, ao 

professor, promover reflexões de maneira leve, mas ao mesmo tempo profundas e 

significativas, pois advindas da concretude da experiência vivida. 

Embora tenha sido realizada uma análise bastante crítica do Modelo IAS de 

organização das habilidades socioemocionais, gostaria de salientar que considero a 

estruturação do Big Five proposta pelo Instituto um excelente parâmetro para nortear 

ações na escola, desde que tomados os devidos cuidados, pelo menos os pontuados 

ao longo deste ensaio. É interessante pensar que enquanto objeto de conhecimento 

produzido em uma determinada cultura, é natural que seja reflexo de ideologias 

presentes na sociedade. Assim, como qualquer outro saber produzido por homens e 

mulheres datados no tempo e no espaço, a leitura, a apropriação e a utilização devem 

implicar em reflexões de cunho filosófico, paradigmático, político-ideológico, que 

possibilitem avançar cada vez mais na construção do conhecimento. Essa foi a 

intenção deste ensaio. 

O que marca o meu posicionamento, teórico e na vida, é a busca pelo 

equilíbrio dinâmico entre múltiplas oposições, em um movimento contínuo que 

engloba flexibilizações, adaptações, relativizações que ampliam nossos recursos 

internos que, por sua vez, possibilitam compreender melhor as teias constitutivas da 

vida. Vem em minha mente uma metáfora: a imagem de alguém em um balanço que, 

com o movimento de vai-e-vem do seu corpo, consegue alçar voos cada vez mais 

altos, aumentando assim o prazer do balançar e a altura do seu campo de visão. E o 

esforço deve ser contínuo, caso contrário o movimento irá cessar, resultando na 

paralização.  

 
203 Agradeço ao Prof. Lino de Macedo pela sugestão desse termo, durante a qualificação. Perfeito: 
mobilizar, por em movimento – mesma origem etimológica da palavra emoção. 
204 Argumentos fortes contra a implantação do homeschooling de que se tem falado tanto atualmente. 
Como se a única função da escola fosse o seu compromisso com os conteúdos programáticos! 
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Tenho usado bastante, em minhas aulas e palestras sobre o tema, a ideia de 

que desenvolver habilidades socioemocionais é um convite e um investimento para 

“sermos os melhores de nós mesmos a cada dia”. Não existe um ponto de chegada, 

um estado de excelência em que não haja mais nada a melhorar, do ponto de vista 

socioemocional. Estar vivo é permanecer na busca do desenvolvimento pessoal e 

social, em qualquer idade.  

 Nas relações consigo mesmo, com esse enorme universo que mora em cada 

um de nós, desenvolver a Resiliência Emocional é construir formas cada vez mais 

eficientes de lidar com as emoções, sentimentos, pensamentos e percepções que 

permeiam o cotidiano.  

Na convivência com os outros,  

Desenvolver a Engajamento com os Outros e a Amabilidade é um 
processo contínuo de conquistas e de fracassos, de alegrias e de 
dores. De velhos, novos e renovados relacionamentos, uns melhores 
e outros piores, uns mais íntimos outros mais rasos, uns mais 
duradouros outros mais circunstanciais. [...] Cada nova conquista 
deve ser comemorada. E cada novo desafio também, pois as nossas 
experiências podem ser oportunidades para ampliarmos ainda mais 
as nossas conquistas, se as aproveitarmos a favor do nosso 
desenvolvimento (ABED, 2021a, aula 3, p. 14). 

 

A Autogestão é o que nos possibilita tomarmos as nossas próprias vidas em 

nossas mãos, responsabilizando-nos pela construção tanto da nossa história pessoal 

como também do entorno social em que estamos inseridos.   

Propositalmente colocado no final das reflexões, a Abertura ao Novo nos 

coloca no ciclo da vida, na circularidade faz rodar a roda dos acontecimentos, em 

uma espiral em que continuamente retomamos nosso passado e ampliamos nossas 

possibilidades presentes e futuras.  

Gostaria de encerrar com uma longa citação, o trecho com a qual terminei o 

material teórico disponibilizado aos alunos do curso “Desenvolvendo Habilidades 

Socioemocionais”, ministrado na FAEL. Continua sendo a minha mensagem final 

sobre o tema deste ensaio. 

Não só no trabalho, mas também na vida pessoal, familiar, social, 
enfim, em todos os âmbitos do dia a dia, o investimento na promoção 
da maturidade socioemocional é fundamental para que possamos 
construir recursos internos que nos habilitam a encarar os desafios 
da vida. Viver nem sempre é fácil ou agradável, mas todas as 
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experiências são fontes potenciais de aprendizagem. Para quem 
puder e quiser aprender com elas. 

Para trilhar esta jornada chamada vida, as referências que nós 
estudamos ao longo deste curso (o Big Five e as Funções 
Executivas) servem como espelhos que nos ajudam a olhar para nós 
mesmos e para os outros de forma mais respeitosa, amável, 
paciente, amorosa, sensível, compassiva. 

Compassivo... Adoro essa palavra! No dicionário, vemos o seu 
significado: “que tem ou revela compaixão; que se compadece”. Tudo 
a ver com a competência Empatia (macrocompetência Amabilidade). 
Mas não é por isso que essa palavra me mobiliza, é o fato dela me 
remeter à ideia de “com paixão”. Paixão por estar vivo, pela beleza e 
a alegria de fazer diferença na vida das pessoas, pelos benefícios 
que o exercício do bem podem trazer para o mundo, para a 
sociedade, para nós mesmos. É como na jardinagem: tendemos a 
colher aquilo que plantamos... 

Fica então o convite final: olhe no espelho das habilidades 
socioemocionais, reconheça seus potenciais e suas fragilidades, 
estabeleça metas de desenvolvimento pessoal em diferentes tempos 
(curto, médio, longo prazo). Tome posse do lugar onde você pisa, 
invista em ser, a cada novo dia, a melhor versão de você mesmo.  

Valorize cada ‘pequena conquista’, pois no campo do ‘lidar com as 
emoções’, nenhum avanço pode ser considerado pequeno! Cada um 
sabe o quanto custa avançar em cada etapa do seu desenvolvimento 
pessoal. Afinal, ‘cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é’, como 
nos ensina Caetano Veloso. 

Vamos juntos desenvolver uma cultura de paz, um mundo em que 
todos torcem pelo bem-estar de todos?  

Juntos, somos mais fortes! (ABED, 2021a, aula 3, p. 12-13) 

 

Juntos, somos potentes para construir uma educação de qualidade, 

comprometida com o desenvolvimento integral dos estudantes e com a construção 

de uma sociedade mais justa, ética, igualitária, democrática. 
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Anexo 1: Habilidades Socioemocionais 

especialmente mobilizadas em cada categoria de jogos   



 
 

 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS 
 (Modelo IAS) 

CATEGORIAS DE JOGOS 

Controle Rapidez de 
Reflexos  

Ataque e 
Defesa 

Expressão Sorte e Azar Lógicos 

Resiliência Emocional XXX XX XX XX X XXX 

 
 

Tolerância ao Estresse X X X   X 

Tolerância à Frustração X X X X X X 

Autoconfiança X   X  X 
 

Engajamento com os outros  XXX XXX XX X  

 Iniciativa Social  X X X   

Entusiasmo  X X X X  

Assertividade  X X    
 

Amabilidade  X XX XXX XX XXX 

 Empatia   X X  X 

Respeito  X X X X X 

Confiança    X X X 
 

Autogestão XXXX XXXX XX XXX XXX XXX 

 Determinação  X   X X 

Persistência X X  X X X 

Foco X X X    

Responsabilidade   X X X  

Organização X   X   

Controle da Impulsividade X X    X 
 

Abertura ao Novo   X XXX X XX 

 Curiosidade para Aprender    X  X 

Imaginação Criativa   X X X X 

Interesse Artístico    X   

 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2: Funções Executivas 

especialmente mobilizadas em cada categoria de jogos   



 
 

 

FUNÇÕES EXECUTIVAS CATEGORIAS DE JOGOS 

Controle Rapidez de 
Reflexos 

Ataque e 
Defesa 

Expressão Sorte e Azar Lógicos 

Atenção X (seletiva) X (sustentada) X (seletiva)   X (seletiva) 

Controle inibitório X X    X 

Controle e monitoramento   X   X 

Controle emocional X X X  X X 

Flexibilidade   X X X X 

Fluência verbal    X  X 

Gerenciamento do tempo  X  X  X 

Identificação de objetivos      X 

Iniciar tarefas   X   X 

Levantamento de informações X  X   X 

Memória de trabalho  X  X  X 

Motivação     X X 

Persistência nas metas X X   X X 

Planejamento X  X X X X 

Priorização   X   X 

Programação motora X   X  X 

Organização X   X  X 

Tomada de decisões X  X  X X 

 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3: Exemplos de jogos de regras 

em cada categoria   



 
 

 

Jogos de Controle 
Pega-varetas 
Futebol de Botão 
Torre de Palhaços 
Jenga (Terremoto) 
Quebra Gelo 
Bate Marshmallow 
Morcegos Equilibrista 
Vire a Mesa  
Aí vem o Lobo 
Segure se Puder  

Pega-peixe  
Enaldinho Balança mas não Cai  
Pinote 
Pula Macaco 
Pula Pirata 
Cai-não-cai 
Avalanche 
Domínio e Equilíbrio 
Lança Bolinha 
Disco Girador 

Macacos Loucos Minions 
Oops Scoops 
Construa e Destrua 
Dino Guloso 
Uno Stacko 
Sapesca 
Pulgas Malucas 
Cinco Marias  
Bilboquê 
Ioiô 

Pião 
Pular Elástico 
Bolinha de Gude  
Argolas  
Tiro ao Alvo 
Lançamento de Dardos 
Castelo de cartas  
Boliche  
Bocha 

 

Jogos de Rapidez de Reflexos 
Tapa Certo 
Lince 
Diga Logo  
Pega Coelho 

Tapão (Bate-mão)  
Stop  
Olho Vivo 
Doable 

Diga 5 
Whac-a-Mole  
Onde está Wally 

Corridas (momento da largada) 
Gincanas 
Atividades de rapidez em geral 

 
  



 
 

 

Jogos de Ataque e Defesa 

Damas 
Ludo 
Batalha Naval 
Futebol de Botão 
Contra Ataque  
Othelo  
Gamão 

Uno  
Mau-Mau  
Jogo da Velha 
Lig 4 
Quartô!  
Aí vem o Lobo 
Blokus 

Xadrez 
War  
Combate 
Batalha Ninja 
Duelo de Piratas 
Arena dos Gladiadores 
Stranger Things  

Caça ao Chapéu  
Bolinha de Gude 
Lutas em geral 
Vários esportes em equipe 

 

Jogos de Expressão 
Mímica 
Imagem & Ação  
Jogo do Gugu 
A Cidade Dorme 

Desafino  
É Proibido Falar 
Pasteleiro Maluco  
Descubra Aí 

Imitatrix 
Jogo de Mímica 
Kara Kupe 
Telepática 

Dixit 
AdivinhAção 
Baralho de História 
Story Cubes 

 
  



 
 

 

Jogos de Sorte e Azar 

Roleta 
Escadas e Serpentes  
Batalha (Constance Kamii) 
Uno 
Color Kids 
Dominó 
Loto 
Jogo da Vida 
Gamão  
Ludo  
Rapa-tudo 

Jogo da Mesada 
Malhação 
Yam 
Batalha Naval 
Caça ao Chapéu 
CandyLand 
Shopping 
Banco Imobiliário 
Banco Imobiliário Jr. 
Monopoly  
Can’t Stop! 

Mico 
Buraco 
Tranca 
Poker 
21 
Sete e meio 
Escopa 
Truco 
Crapô 
Paciência 
Super Trunfo 

Gugu na Minha Casa  
Status  
Decisões – A Vida é um Jogo 
Hamburgueria Maluca  
Puxa Puxa Batatinha  
Colorix 
Cada Macaco no seu Galho 
Jogos de baralho em geral  
Jogos com lançamento de dados 
Corridas em trilhas em geral 
 

 

Jogos Lógicos 

Palavras Cruzadas 
Sudoku 
Lig 4 
Quarto! 
Mancala 
Jogo da Velha 
Dominó 
Senha  
Damas 
Damas Chinesas  
Cara a Cara  
Cara a Cara de Palavras 
Set 
Cilada 
Link  
Hora do Rush  
Resta Um  
Ticket to Ride 

Mexe-Mexe 
Rumikub 
Tangram 
Perfil 
Perfil Junior 
Go 
Xadrez 
Xadrez Chinês 
Troca Letras 
Vira Letras 
Genius 
Sudoku Turma da Mônica 
Responda se Puder 
Master 
Master Jr. 
Jogo das Gerações  
O Bicho Sumiu 
Gogetter 

Scotland Yard 
Detetive 
Detetive Jr. 
Harry Potter Detetive 
DPA - Detetives do Prédio Azul 
Quem Sou Eu? 
Eu Sou? 
Concept 
O que é, o que é? 
Manual do Mundo 
Certo ou Errado? 
Tirando de Letra 
Palavra Secreta 
Roda a Roda Jequiti 
Perguntados  
Na Ponta da Língua  
Jogo do Milhão 
Academia 

Moinho (ou Trilha) 
Labirinto do Gugu  
O jogo da Enciclopédia 
Quest 
Q. I. 
Palavra Certa 
Palitinhos (ou Purrinha) 
Jogo do Pontinho 
Boole 
Forca 
Stop 
Diga 5 
O Cair das Letras 
Caça-palavras 
Quebra-cabeças 
Jogo dos 7 Erros 
Jogos de perguntas e respostas 
Jogos da Memória 
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