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INTRODUÇÃO

Prática moderna de jogos na iniciação à Matemática

Muito se escreve e fala atualmente sobre o assim chama
do "desleixo cultural" ^ de nossas crianças no curso primário.
Isto obriga os peritos a proporem modelos educacionais pe-
dagògicamente justificáveis. Influenciados por estas discussões,
os pais c os jardins de infância não deveriam simplesmente
transferir para o pré-primário, sem qualquer critério, as maté
rias tradicionalmente ensinadas no primário.

Por exemplo, as crianças do curso primário aprendem fà-
cilmente processos de cálculo. A aplicação destas técnicas
não resolve, porém, o problema do "desleixo cultural". Pelo
contrário, no estudo dos processos de cálculo reside o perigo
de as crianças consideradas saudáveis do curso primário perde
rem a disposição, nelas observável, de dar respostas prontas a
perguntas hàbilmente formuladas de acordo com a sua com
preensão. Isto prejudica um estudo posterior da Matemática.
O espírito de inquirição e a vontade natural de compreensão
das crianças devem ser conservados para a formação matemá
tica. Ê necessário dar um estímulo adicional às faculdades de
pensamento e expressão verbal que se desenvolvem no contacto
natural com o meio ambiente. Para isto nós ampliamos o meio
ambiente natural da criança da seguinte maneira: criamos jogos
que provocam um modo determinado de pensamento, tal como

1) H. R. Luckert, Die Grundschule, Heft^ (Wcstermann) Bronn-
scbweíg, 1967.
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na Matemática. O contacto efeüvo com 48 blocos marcados
pode influenciar o desenvolvimento espiritual de uma maneira
inteiramente nova. Não se trata, no princípio, de aprender
algarismos, e com êles fazer contas, mas de construir na mente
das crianças estruturas de pensamento mais amplas que facili
tarão o acesso planejado à Matemática, em todos os graus.

Por causa da dependência mútua entre desenvolvimento
mental e verbal, esta educação mental resulta em possibilidades
totalmente novas de formação da personalidade. Com os jogos
modernos para a iniciação à Matemática, que serão descritos
nesta publicação, os jardins de infância e os pais dispõem de
novos estímulos para a educação intelectual das crianças a
partir dos cinco anos de idade. As possibilidades apresentadas
de um desenvolvimento espiritual integral, que vão muito além
de uma simples formação básica em matemática, orientam-se
pelos trabalhos do matemático e psicológo Zoltan Paul Dienes,
professor da Universidade Sherbrooke no Canadá, que se
acham principalmente em seu "Pensamento Matemático e Jogos
Lógicos" (Herder, Freiburg).

Êstes jogos modernos também proporcionam estímulos aos
professores do primeiro ano escolar para um processo de en
sino paralelo ao ensino tradicional da aritmética. Os novos
métodos do ensino elementar da Matemática orientam-se pela
Teoria dos Conjuntos e pela Lógica Matemática. Na Alema
nha Ocidental estamos apenas nos estágios iniciais de uma
evolução que aspira a uma formação matemática consciente
para crianças a partir dos cinco anos de idade, formação que
as prepare suficientemente para as exigências do mundo mo
d e r n o .

Os pais, as professoras de jardins de infância, e os pro
fessores, devem sempre levar em conta que os resultados depen
dem do grau de independência com que as crianças descobrem
a problemática dos jogos. De modo algum tudo deve ser feito
exatamente como mandam as instruções deste livro. Existem

estímulos que devem estar em harmonia com a situação particu
lar da casa dos pais, do jardim da infância, ou do primeiro
a n o e s c o l a r .

Para que as crianças possam auferir experiências próprias,
é necessário estabelecer condições adequadas. Exercitá-las no
sentido de treinos de cálculo é muito errado. O modo de man
ter sempre vivo nas crianças o prazer de pensar dependerá da
habilidade pedagógica e da intuição psicológica dos adultos.
Por êste motivo esta publicação não se limita a apresentar uma
coleção de jogos, mas também traz indicações pedagógicas mi
n u c i o s a s .

Material: "Blocos Lógicos" (E.P.U. — Editora Pedagógica e
Universitária, São Paulo).

Todos os outros materiais necessários para os jogos po
dem ser facilmente fabricados.

O A u t o r .

Observações a respeito dos jogos:

1. • O asterisco anteposto ao número indica um grau de dificuldade
m a i o r .

2. P: Preferentemente um parceiro.
G: Preferentemente um jogo de grupo. O adulto (pai, mãe, pro-

íessôra de jardim de infância) sòmente desempenhará a con
tento o seu papel de parceiro se não manifestar a sua superiori
dade. Êle deve procurar pacientemente, junto com a criança,
a solução dos problemas inerentes a cada jogo. As confirma
ções (elogios) quando a criança obtém êxito, ainda que parcial,
e um auxílio mínimo nas dificuldades passageiras são necessá
rios. Nos jogos não está indicado qual o papel a ser desem
penhado respectivamente pelos adultos e pelas crianças. O sen
tido do jôgo reside justamente numa mudança contínua de
papéis. As experiências feitas até agora mostram que as crian
ças, quando corretamente instruídas, se adaptam a uma troca
de papéis com mais facilidade do que os adultos.
As experiências que as crianças adquirem ao manterem a tensão,
desde a formulação até à solução do problema, constróem
atitudes de pensamento que alteram de modo favorável o com
portamento global. No seio da família existem possibilidades
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S™SS..m criansas qne apreciaiii nmito esle tipo de êulo.
EniRlanto, em motas sitoaçSes de nsolî  de problemas,fílS%vocada por ísles jogos cmwielinvos revelou-ro prejudicial. Os adultos devem sempre decKbr com base na situaplo

4 Os îpromovem o desdobramento do prosamento principalmentem Sds de 5-9 anos de idade. As çnanças mais velhas e os
adultos também podem experimentar estimulo.5. Recomendamos a quem desejar se inf̂ » resumidamente acêrj»de Lógica Matemática e da Teoria dos Conjuntos — ambas diwipli-nL constituem a base científica dêstes jogos - as leituras segimtes:
a) Schiechtweg — Buchmann, Endliche Mengen (Conjuntos Fmitos),
b) T̂vSÍ̂ M̂at̂ttisdhe Logik Fur AnfMger (̂gica Matemática para Principiantes), Berlim, 1966 (Volk und Wissen).

4

i — JOGOS PREPARATÓRIOS

1 — ConsttUçãú hão dingida com os 48 blocos

As (ífiançás tétn necessidade de experimentar todo j'ôgo
nôvo. Ôs 48 blocos não permitem inicialmente reconhecer
para que jogos foram projetados. Existe entretanto uma forte
atração pára utilizá-los em construções. As crianças constróem,
espontâneathente, casas e navios, por exemplo, colocando os
blocos uns em cima dos outros. Já que as características dos
blocos muitas vêzes impedem a execução de certos projetos
de construção, surgem concepções de fantasia, as quais só ad
quirem significado após a conclusão da obra. Êste manejo com
os blocos possibilita, de uma maneira natural, a aquisição de
experiências que serão significativas nos jogos que indicamos
e planejamos. Os blocos redondos rolam e os finos não ficam
de pé. As experiências com as características "redonda" e
"fina" talvez levem a não construir para cima, mas sim colocar
os blocos uns ao lado dos outros. As representações planas,
conforme é mostrado na figura 1, oferecem maiores possibili- Fig.l
dades de criação. Os problemas da estática já não existem
mais. Os planos de construção podem agora ser melhor exe
c u t a d o s .

A fantasia também pode agir livremente. Assim concep
ções estéticas levam às representações abstratas que podem
ser vistas na figura 2. As considerações comparativas das II Fig.2
características (vermelho, amarelo, azul, triangular, redondo,
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quadrado em ângulo reto, grosso K fino, grande, pequeno) são
necessárias para uma construção harmoniosa. Seis grandes blo
cos triangulares formam um hexágono. A mudança de "grosso"
e "fino" e simultâneamente das côres é a nosso ver muito bem
equilibrada. (Um hexágouo com seis pequenos blocos tam
bém pode ser posto em uma outra seqüência de côres).

As concepções de fantasia que relacionam a côr, forma, ta
manho e espessura dos blocos, sem referência a modelos do mun
do real da criança, mas sòmente às relações estéticas, são para os
nossos jogos posteriores muito significativas. .A fantasia infantil
nos estágios iniciais da Matemática deve ser provocada de uma
maneira inteiramente nova. Nós trabalhamos com a Matemáti
ca em um plano reflexivo e não abstrato. O jògo com os blo
cos, objetos reais portanto, traz experiências que serão base
intelectual para conceitos posteriores. As formas construídas
serão consideradas estéticas se a disposição dos blocos fôr ca
racterizada pela harmonia e contraste. Pensar acêrca das dis
posições escolhidas intuitivamente pode levar à descoberta de
estruturas formais, e com isso estamos praticando Matemática.
Pois entende-se por Matemática Moderna o estudo de estru
turas formais. Exatamente a colocação de formas harmonio
sas na construção não dirigida revela quais são as crianças que
já observam por si sós concepções formais na disposição dos
blocos. Para muitas crianças é necessário que nós as auxilie
mos neste trabalho intelectual, criando situações de jogos cor
respondentes. Nestes jogos é essencial que nós não recorra
mos ao mundo natural dos objetos conhecidos, mas sim que
criemos novas situações, que as crianças normalmente não en
frentariam sem a nossa interferência. O princípio do realismo
é por nós interpretado de uma maneira nova como jogos que
devem servir para a educação intelectual. As crianças, brincam
pelo menos com o mesmo entusiasmo com que brincam nos

1) Nas figuras, "grosso" é assinalado com uma tarja.

jogos tradicionais. .O conceito "jôgo" recebe uma nova versão.
No encaminhamento para a Matemática os objetivos dados já
no início requerem métodos variados.

Ê sabido que as crianças antes da matrícula em. escolas
apresentam consideráveis diferenças de aproveitamento. Os
brinquedos técnicos modernos raramente proporcionam expe
riências que possam servir como base para uma vida intelec
tual. A perfeição dos brinquedos adormece a fantasia. Os
jogos pòr nós sugeridos são adequados para livrar as crianças do
curso pré-primário, a tempo, de uma pobreza de idéias que
dificultará o aprendizado posterior da Matemática. Nos jogos
o pensamento das crianças continua ligado às suas atividades
concretas, as quais obedecem às regras pré-estabelecidas que
são as instruções dos jogos. Elas auferem, no entanto, por
êste pensamento dirigido, experiências que mais tarde lhes pro
porcionarão um melhor desempenho em situações que o am
biente lhes impõe. Devemos atentar para um fato. O jôgo
planejado com os blocos marcados ajuda as crianças com difi
culdade de expressão verbal, e por isso mesmo avaliadas, quan
to à inteligência, de uma maneira errônea, a verem a tempo
para que atividade mental elas estão aptas. Observa-se com
muita freqüência que em ações concretas estas crianças domi
nam corretamente jogos difíceis, porém não são capazes de
verbalizar estas ações. Com freqüência elas têm também di
ficuldade em entender corretamente instruções verbais. Observa
ção e participação formal são às vêzes mais importantes para
estas crianças do que explicações prolixas. Elas superam rà-
pidamente a timidez se as ajudarmos de uma maneira discreta.
O jôgo eficaz toma estas crianças conversadoras. Uma ocasião
pode ser por exemplo o reconhecimento de erros do parceiro.
Depois é necessário comunicar o que foi identificado. Tipos
de jogos com os quais as crianças estão familiarizadas são
condições prévias adequadas para a prática verbal. O com
portamento das crianças, em jogos que exigem a resolução de
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novos problemas, pode ser afetadp de uma maneira não fa-
vorável por adultos que tentam ajudar usando expressões ver
bais não adequadas às criançaç, Os pais muito ocupados ge
ralmente não têm a paciência de observar quietos seus filhos,
quando êstes, frente a uma tarefa, fazem várias tentativas de
resolução com eventuais erros até uma solução final. Os profes-
sôres e as encarregadas de jardins de infância conhecem o sig
nificado pedagógico da paĉ a e de um auxílio racional.
É muito importante aprender § resolver sòzinho um dado pro
blema. Nossos jogos devem ajpdar as crianças a demonstrar
independência intelectual perante ps adultos, os quais elas sabem
serem instruídos, o adujtp poderá observar como
as atividades eŝ ximentais com ps ypMS e o pensamento liga
do às regras dos jogos se corriĵ m m̂ âmente. Muitas vêzes
é errado perguntar às crianças pQ̂ í̂ ue elas fizeram isto ou
aquilo. No caso, pensar e agir estãp ̂ timamente ligados. Pre
tender a compreensão verbal filste "processo mental" pela
criança, na primeira fase da realî Eĝ o, é em geral uma exigên
cia descabida. As experiências pl?tî as precisam primeiramente
amadurecer. Existem situações pqdp p fala inibe o pensamento.
Uma criança pode acreditar ter desçpl̂ irto uma relação. Por
mudança das condições essenciais durante as atividades com
os blocos e por comparação com ps spas spposições intuitivas
é possível chegar até à solução dp tarefa dada. Apenas em
poucos casos a criança conseguî  expressar pfa palavras os
resultados obtidos. £ste processo mental prj^^ado parece
estimular o desenvolvimento verbal das crianças de uma ma
neira quase impossível com os métodos didáticos tradicionais.
O reconhecimento das relações e a ordenação, exigidos pelo
jôgo, trazem experiências que certamente serão utilizadas pelas
crianças, uma vez completamente familiarizadas com o jôgo.
Se fôr exigido da criança a formulação das suas experiências,
então as relações lógicas adquiridas nos jogos obrigam a uma
forma diferenciada de expressão. As estruturas intelectuais me

lhoram as estruturas verbais, ainda que inicialmente apenas em
campo restrito. Nos jogos com as crianças é necessário estar
consciente das relações principais para alcançar um êxito real
com esta nova educação intelectual. Nós vamos portanto pro
ver os jogos com as instruções correspondentes.

2. Vamos dar nomes aos blocos (Jôgo 1 — Jôgo 21)

Para o jôgo em comum, é necessária uma denominação
unívoca das características dos blocos. Ê espantoso observar
como as crianças acham os nomes acertados. "Dê-me o bloco
achatado e pontudo! Isto, o bloco amarelo, grande!" As ca
racterísticas do bloco no exemplo, expressas daquela maneira
pela criança, são: fino, triangular, amarelo, grande. As deno
minações das características, uma vez uniformizadas, permitem
dar as instruções dos jogos de maneira inequívoca e compreen
dê-las claramente. As palavras para as características (sinais,
atributos) dos blocos são conhecidas pelas crianças, salvo pou
cas exceções (quadrado, triangular, retangular). Elas são pro
nunciadas e simultâneamente são representadas gràficamente,
por algum símbolo adequado, sôbre um cartão branco (um de
6x6 cm, por exemplo). Neste caso o melhor é empregar um
pincel atômico. Os sinais coloridos constituem o nosso pri
meiro jôgo.

S I N A I S C O L O R I D O S

Entre os 48 blocos nós escolhemos todos aquêles que te
nham o sinal "vermelho", por exemplo. Existem 16 blocos
com esta característica. Cada bloco é diferente, porém todos
são vermelhos. Ao lado do conjunto dos blocos nós situaremos
um cartão com um sinal colorido, tal como é mostrado na figura
d. Ê aconselhável marcar a mancha vermelha no cartão sòmente pig. 3
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quando nós ordenarmos pela primeira vez os blocos na forma
dada. A manch? não pode ter qualquer das formas encontradas
nos blocos. A ação concreta é necessária. Explicações verbais
acompanham esta ação. Formamos uma pilha. Naturalmente
consideramos também a pilha restante. No exemplo em questão,
blocos azuis e amarelos estão dispostos de maneira não ordena
da. Também êstes blocos serão ordenados. Ao lado da pilha
com blocos azuis colocamos o cartão sôbre o qual será dese
nhado wwa mancha azul. Desta maneira restam apenas os blo
cos amarelos.

Vamos numerar todos os jogos e apresentar o primeiro
jôgo:

i.̂  Jôgo: '̂ Separamos segundo as cores". Todos os 48 blocos
estão amontoados. Cada um pega um bloco vermelho e o
coloca no local indicado pelo cartão com a mancha vermelha.
Quais são os blocos restantes? Talvez as crianças não indiquem
a côr, porém uma forma (redonda). Mostramos então que na
pilha dos blocos vermelhos também se encontra a característica
correspondente (redonda) e por isto ela não pode ser indicada.
A distinção entre o importante e o não importante é um tra
balho intelectual. Na quantidade restante o importante e carac
terístico é a côr. Restam apenas os blocos azuis e amarelos.
Geralmente as crianças também querem ordenar os blocos res
tantes segundo a côr. Fazemos então também esta separação.

Neste ponto chamamos a atenção dos adultos para a
palavra "ou". A quantidade restante consiste de blocos que são
amarelos ou azuis. Nenhum bloco é amarelo e azul. Êles não
têm listras coloridas. A caracterização da-quantidade restante
deve ser feita de modo a se poder determinar com exatidão se
cada bloco pertence ou não a esta quantidade. Se eu, de olhos
fechados, for pegando blocos, pode ser que ná primeira vez eu
pegue um bloco azul, na segunda novamente um azul, e, final-

1 0

mente, apenas na terceira vez eu pegue um bloco amarelo. Ê
neste sentido que empregamos o "om".

Deste modo adquirimos o conceito matemático fundamen
tal da noção de conjunto. Os blocos são os elementos do con
junto. A propriedade "vermelha" determina qual bloco per
tence e qual não pertence ao conjunto. Quando a côr fôr im
portante na formação do conjunto, não levaremos em considera
ção a forma, a espessura e o tamanho. Nós acima designamos
"não-vermelho" como azul ou amarelo. O não q o ou lógicos
serão posteriormente tratados com maior exatidão. Entre nós
adultos falar-se-á de conjuntos e conjuntos complementar es.
Os adultos devem ampliar seus conhecimentos matemáticos
quando estiverem brincando com as crianças. Se unirmos um
conjunto com os seus complementares, teremos o conjunto uni
verso, com o qual jogaremos. Devemos sempre dizer o que
pode ser empregado no jògó.

Muitas vêzes o nosso conjunto universo consiste dos 48
blocos. Conjuntos universos também podem ser: 1. Tòdas
crianças na sala, 2. todos os móveis na sala, 3. todos os brin
quedos de Eva, etc. Desta maneira podemos formar subconjun
tos com os conjuntos dados. Tòdas as cadeiras formam um
subconjunto do conjunto universo, no segundo exemplo. Os ar
mários, as mesas, etc., pertencem então ao conjunto comple
m e n t a r .

2.® Jôgo: "Vamos formar uma cobra colorida".
Um adulto, sem explicações, deve dispor os blocos confor

me mostrada figura 4. Esta disposição será chamada de cobra; Fig.4
e êle deve perguntar o que chama a atenção na cobra.

"Ê uma cobra bastante mansa". "Ela não pode fugir . As
crianças se expressarão de várias maneiras. O que mais voces
percebem? Se a mudança de cores não fôr notada, então o
pensamento precisa ser ativado por ações concretas. Façam
como eu! Algumas crianças reproduzem a cobra bloco por

1 1
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bloco (jardins de infânda devem ter várias caixas). Talvez
existam alguns que percebam espontâneamente o princípio da
mudança de côr e não se limitem à imitar a disposição. Agora
comparemos. Se algudn tiver disposto sucessivamente blocos
de uma mesma côr, então surgem diferenças. Percebemos a
regra. "Você não fêz igual a mim". Comparar e distinguir
devem ser cultivados como funções básicas do espírito.

Quem descobre e formula os fatos? . Um bloco grosso,
grande e redondo é a cabeça da cobra. Ê uma cobra muito
espedal, pois ela muda continuamente de côr com a colocação
dos blocos. Dois blocos sucessivos da mesma côr nunca podem
ocorrer. Qual bloco eu devo colocar após o bloco amarelo?
Predsa ser um bloco vermelho? Pode ser um bloco azul?
Existem sempre duas possibilidades de colocação do bloco se
guinte. Isto as crianças devem reconhecer. Êstes conceitos
formais de agrupamento constituem a essência de nossos jogos.
Visamos portanto uma educação intelectual muito especial, que
os jogos tradicionais não proporcionam a contento.

3S Jôgo: "A cobra modêlo". Os blocos são dispostos da ma-
Fig.5 neira indicada na figura 5. Olhem esta cobra! Ela não é uma

cobra colorida comum. Nela podemos descobrir algo bem par
ticular. Talvez as crianças reconheçam a seqüência de côres

6 mantida (azul — amarelo — vermelho — azul — amarelo —
vermelho). Colocamos ao lado dessa cobra os cartões coloridos,
para dar a entender a seqüência de uma outra maneira.

Quem não conseguir perceber os fatos deve comparar a
cobra modêlo com uma cobra comum. Reconhecerá então as
diferenças.

4." Jôgo: "Seis modelos para a cobra colorida".
Cada cobra que formarmos com as partes do conjunto

deve ter a cabeça de côr diferente. Uma criança determina,
com os cartões coloridos, o modêlo segundo o qual as outras

crianças devem formar a cobra. Já aqui, as crianças chegam,
por vêzes, ao problema de achar sistemàticamente começos
diferentes. O resultado da discussão seria: Com três côres di
ferentes podemos formar a cabeça. Existem então três possi-
biUdades? Sim, mas é possível dispor mais duas côres após cada
cabeça. Tôdas as seis possibilidades vamos representar com Fig. 7
os cartões coloridos, ou então desenhar as manchas coloridas
correspondentes.

A discussão acêrca do número total de possibilidades não
é aconselhável no início. Entretanto, nós as citamos aqui por
que algumas crianças chegam sòzinhas a êsses problemas quan
do forem estimuladas corretamente. Para as crianças restantes,
a questão de tôdas as possibilidades lógicas sòmente se tomará
interessante quando mais tarde fôr feito novamente êste jôgo.

Pela comparação de um número maior de cobras modêlo, a
problemática do jôgo n.^ 4 surge de maneira natural.

CARACTERIZAÇÃO DO TAMANHO

Após ter sido dada importância particular às côres, o
tamanho deve agora funcionar como a característica do jôgo.
Existem 24 blocos grandes. Nós os escolhemos. O que sobra?
24 blocos pequenos. Conjuntos e conjuntos complementares são
fàcilmente descritos. Não vamos utilizar sòmente as palavras
"grande" e "pequeno", mas também vamos colocar outra vez
vários cartões marcados. Para as características "grande" e "pe- Fig. 8
queno" escolheremos bonecos desenhados como símbolos. O
boneco pequeno está com os braços levantados. Êle quer ser
carregado. O grande está com os braços abaixados. Os car
tões com os símbolos são desenhados na côr preta, para não sur
girem associações de idéias indesejáveis. Azul, vermelho, e
amarelo representam outras três características.
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5.° Jôgo: "Ordenamos segundo o tamanho". Ou pedimos para
selecionarem todos os blocos grandes, com o que sobram os
blocos pequenos, ou então procedemos de maneira inversa.
Junto ao amontoado colocamos os cartões marcados. A nega
ção neste caso não é problemática. Não-pequeno é grande, não-
-grande é pequeno.

Fig. 9 d.® Jôgo: "Cobra grande e pequena". Formamos uma cobra
que muda continuamente de tamanho. Isto pode ser feito com
os 16 blocos de mesma côr ou então com outro subconjunto.
O jôgo da cobra é conhecido e as mudanças de tamanho são
muito simples. Nestes jogos introdutórios, interessa inicialmen
te apenas uma familiarização com as características dos blocos.
As regras da mudança de características levam a conceitua-
ções que até então não tinham muita importância na vida das
crianças. Precisamos estar conscientes de que provocamos ex
periências inéditas, para as quais uma fantasia orientada di
ferentemente ainda precisa ser despertada. Esta educação exige
paciência e intuição por parte dos adultos. A fantasia das
crianças é condicionada por outras experiências estimulantes:
se fiarmos em cobra, então é natural que sejam lembradas ex
periências vividas em um jardim zoológico. Assim uma criança
de 4 anos e 8 meses formava, com alguns blocos, uma casa
para cada cobra: "Aqui mora a cobra".

A criança geialmeate não tem experiências matemüri,-..
em seu meio ambiente. Nós precisamos criar para as crianças
situações de jogos que possibUitem estas experiências. A crian
ça aprende a falar porque ela tenta imitar aquüo que ouve A
expressão verbal se desenvolve segundo um longo processo
de diferenciação, em situações sociais perfeitamente naturais.
Também para o desdobramento do pensamento matemático são
necessárias condições que estimulem e provoquem as crianças.
Nossos jogos constituem parte desta educação ini.i,.,.>̂ .a|

CARACTERIZAÇÃO DA ESPESSURA

Não existem inicialmente novos pontos de vista para as
características "grosso" e "fino". Classificamos (7.® jôgo) e for
mamos a cobra "grossa" e "fina" (8° jôgó). Os cartões marca- Fig. 10
dos apresentam um traço grosso e um fino. O traço grosso
não deve ser confundido com o símbolo para "retangular", por
isso posteriormente serão dados esboços das formas.

Êste livro não pretende discutir individualmente todas as
configurações prévias de conceitos e processos matemáticos ad
quiridos nos jogos, mas será mostrado, com um exemplo, que
as experiências obtidas nos jogos permitem formar a base para
o aprendizado planejado da Matemática. O conceito "número
par — número ímpar" encontra nos jogos uma representação
real. Não é necessário pressupor em nenhuma vez um conheci
mento dos números naturais.

Já que com freqüência formamos conjuntos com um nú
mero par de blocos (48, 24, 16, 12), as cobras dos jogos 6 e 8
apresentam mais uma particularidade estrutural. Se a cabeça
fôr um bloco grosso (grande), então a cauda será um bloco
fino (pequeno). Se escolhermos um número ímpar de blocos,
então as coisas mudam de figura. Estes fatos sòmente serão
examinados com mais rigor quando também fôr comentado o
número de blocos. Chamamos, entretanto, a atenção dos adul
tos para o fato de que "ímpar" e "par" são propriedades que
podem ser representadas pelas cobras finas e grossas e pelas
cobras grandes e pequenas. Separamos as cobras em duas clas
ses. 1.^ classe: As extremidades são diferentes. 2.^ classe: As Fig. 11
extremidades são iguais. Se formarmos estas cobras então pre
paramos algo que nos números é significativo. 1.^ classe: Nú
mero par de blocos. 2.^ classe: Número ímpar de blocos.

O ensino moderno da Matemática elementar é caracteriza
do pela representação material de quàlquer fato. Para tal
emprega-se "material estruturado". Além dos "blocos lógicos"
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existe material bastante simples. Os números primos, por
exemplo, podem ser representados por botões. As formas
"quadrado" e "retangular" devem ser conhecidas. Os núme
ros 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. são primos. Êles não podem ser
dispostos em um retângulo ou um quadrado, mas sim em ape
nas uma fileira.

O O O O

0 0 0

7

O O O O O O O

Fig. 12

16

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

16

o o o o o o o o

o o o o o o o o

Na figura encontram-se 16 botões que uma vez formam um
quadrado e outra vez um retângulo. O número 16 não é por
tanto primo. O número 7 entretanto é primo, pois não é possí
vel formar um quadrado ou um retângulo com 7 botões. A
disposição em fileiras é a única possível. As formas geomé
tricas fundamentais, "quadrado" e "retangular", podem portanto
mostrar, por meio de um jôgo de exclusão, o conceito de nú
mero primo. Brincando com os blocos, as crianças aprendem
quatro formas geométricas importantes.

CARACTERIZAÇÃO DA FORMA

O mundo dos objetos é rico em formas. Na Geometria,
algumas formas típicas desempenham um papel especial. Há
quatro tipos de blocos. As palavras «redondo", "triangular",
quadrado , "retangular" são introduzidas suavemente. Todos

os blocos redondos são fàcilmente encontrados. Geralmente
as crianças conhecem a palavra "redondo". Nós procuramos

objetos redondos na sala, na rua, na casa dos pais, entre os brin
quedos, etc. Todos êstes objetos têm a característica «redondo".
O que não é redondo, é "plano", tem «cantos" ou "pontas",
como dizem as crianças. O bloco "triangular" é chamado de
"pontudo"; o quadrado, de "quatro pontas" e o retangular, de
"comprido". Com a palavra "canto" as crianças expressam
coisas muito diferentes. Em casa elas talvez tenham um canto
para brincar. Para comprar cigarros para o pai, elas dobram
a esquina e vão até a charutaria. O que as crianças entendem
por canto é reconhecido dentro do contexto em que a palavra
é empregada. Nós procuramos cantos nos blocos. Apenas
serão contados os cantos sobre a mesa (o bloco triangular
afinal de contas tem um total de 6 cantos!).

Os vários significados são úteis no seguinte sentido. Ape
sar de seu vocabulário restrito, raramente as crianças encontram
dificuldade na denominação correta de algo. Esta capacidade
de verbalização deve ser devidamente apreciada. Nos nossos
jogos é necessário o emprêgo de palavras que não pertençam
ao vocabulário normal da criança. Seria errado conservar por
um tempo limitado as palavras com que as crianças se expres
sam. Para os automóveis e artigos conhecidos, as crianças
pequenas empregam as palavras apropriadas, mesmo se ini
cialmente é difícil pronunciá-las. As formas geométricas nos
nossos jogos serão dados os nomes adequados porque êles se
tomam significativos para nós.

Nossa ta re fa in i c ia l cons is te em mos t ra r as fo rmas do

triângulo, do quadrado, e do retângulo e fazer com que as
crianças procurem achar estas formas em seu ambiente. Com
as palavras adequadas entendemos os conceitos por meio
de exemplos e contra-exemplos.

Uma porta corrediça que desaparece atrás de uma outra Fíg. 13
mostra como a forma pode ser mudada. Várias formas re
tangulares se superpõem, mas de repente forma-se um qua
d r a d o .
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Cortamos e dobramos um papel para tomar isto claro
também dêste modo. Entre as figuras de quatro cantos ape
nas algumas têm ângulos retos. Mostramos um paralelogramo.
As crianças diriam: "Os cantos são diferentes", "isto nãô  é
um retângulo". Contra-exemplos aprofundam a impressão.
Onde você precisa cortar para formar um quadrado com
êste retângulo? Empregamos as palavras "triângulo", "qua
drado" e "retângulo" para reconhecerem as formas. Para
caracterizar os blocos empregamos "triangular", "quadrado"
e "retangular",

Quem tiver dificuldade na pronúncia, ainda assim poderá
brincar pois existem os símbolos gráficos, que são desenhados
com tinta preta.

Agora vamos ordenar segundo as formas (jôgo 9). As
Fig. 14 quantidades restantes são neste caso muito mais freqüentes do

que na classificação por cores. Os jogos da cobra são cor
respondentemente repetidos. Para os números 2, 3, 4 são
feitos jogos análogos. As formas são constantemente mudadas,
conforme já sabemos dos jogos anteriores, sem (Jôgo 10) t
com {Jôgo 12) uma ordem pré-estabelecida. Não é simples de
responder à questão de quantos modelos diferentes podem
ser usados para uma cobra de forma determinada. Segura
mente existem quatro diferentes começos. Se colocarmos em
primeiro lugar um bloco redondo, então sobram três formas.
Mas sabemos, pelo quarto jôgo, que para três blocos diferentes
são possíveis seis modelos. Existindo quatro começos, cada
um com seis possibilidades, resultam daí: 4 x 6 = 24 possi
bilidades ao todo. Esta indicação é dirigida apenas aos
adultos. De modo algum podemos exigir das crianças o nú
mero total de possibilidades. Quantas possibilidades você des
cobre por si mesmo?

♦ G. 12.̂  Jôgo: Se existirem cartões (que representam a forma)
em número suficiente, então os diferentes modelos possíveis

podem ser pesquisados por comparações durante a colocação
dos cartões. Também é possível notar novamente os cartões
após cada colocação.

23° Jôgo: "Quem descarta?" Nos jogos com a cobra, deve
ser apresentada mais uma variação que treine a coordenação
de um modo nôvo. Quatro crianças estão sentadas a uma
mesa 2. Cada criança tem à sua frente blocos de uma única
forma. Uma criança coloca a cabeça da cobra. O processo
continua por turnos. Cada criança coloca um bloco. Para
uma determinada posição em que as crianças estão sentadas,
duas cobras podem ser foimadas: é dada uma volta pela es
querda, e outra pela direita. No 13.° jôgo são portanto
possíveis dois modelos, se cada criança dispuser de blocos
de uma forma. Agora surge a problemática da coordenação.
O jôgo das crianças é interrompido. Uma quinta criança,
que não participa dos jogos sentada à mesa, deve chegar até
a mesa e indicar qual das crianças deve colocar o próximo
bloco. É necessário inicialmente observar o aspecto da cobra
e os conjuntos de blocos que estão à frente de cada jogador.
Segue então a coordenação, que aprofunda as primeiras expe
riências do sentido de direção num movimento circular. O
sentido circular é percebido pelas quatro crianças durante a
colocação dos blocos, porém a quinta criança deve coordenar
êste sentido. Esta é uma tarefa mais difícil.

CADA BLOCO HEM QUATRO DENOMINAÇÕES

24° Jôgo: "Quais são as características dêste bloco?" Depois
que as 11 características dos blocos se tomaram conhecidas
através dos diferentes jogos, vamos nos ocupar com cada
bloco. Levantamos o bloco e perguntamos: Como é êste bloco?

2) Em casa podem ser o pai, a mãe e duas crianças.
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Quais são as características que êle possui? Quatro caracterís
ticas devem ser nomeadas. Aquêle que tiver dificuldades,
pode dispor os cartões numa fileira e pesquisar: O bloco é
grosso? É grande? ... O cartão que se adaptar, será colo
cado ao lado do respectivo bloco; o que não se adaptar será
pôsto de lado. As crianças devem perceber, por si sós, que
cada bloco é determinado por exatamente quatro caracterís
ticas. As crianças que não puderem fazer nada com a palavra
''Caracterfeticas", preferirão a relação concreta: A cada bloco
correspondem quatro cartões.

G. i5.® Jôgo: "O bloco coberto '̂. Já não mostramos o bloco,
porém o cobrimos com um pano. O melhor é colocar o bloco
numa bôlsa de pano. Dêle nada deve ficar visível. Como
poderemos verificar as características do bloco? O pano deve
sempre manter o bloco coberto.. Êle pode ser apalpado. O
que é constatado? O tamanho, a forma, e a espessura podem
ser sentidos. A côr deve sér indagada. As respostas serão
'sim" ou "não". Talvez a côr certa seja prontamente encon

trada. Se a primeira pergunta fôr negada, então restam duas
possibilidades. A segunda pergunta traz certeza, indiferente
mente se a resposta fôr "sim" ou "não". Se a segunda per
gunta fôr respondida com um "não", então as crianças per
guntam pela terceira côr. Porque você pergunta isto? Esta
pergunta é necessária? Se o bloco não fôr nem vermelho
nem azul, então êle tem que ser amarelo. Em três alternativas,
apenas duas perguntas levam áo caso váfido. Isto é constatado
no jôgo.

* Já.® Jdgo: "(M bloco pertence a êstes quatro cartões?"
um jôgo difidl procurar para quatro cartões escolhidos o

oco correspondente. Exemplo: vermelho, grande, redondo,
fino (quatro cartões). Qual é o bloco requerido?

Ê necessário dispor ordenadamente os blocos para que
êles possam ser encontrados fàcilmente. Como conseguir or
dem? Um método seria colocar os blocos de mesma forma
e tamanho uns em cima dos outros. São formadas oito
tôrres. 16 tôrres determinam uma outra ordem. Qual?

Quem se concentrar nos jogos, logo percebe que os quatro
cartões não podem ser escolhidos sem pensar. A côr, a forma,
o tamanho, e a espessura devem merecer atenção. Isto nós
òbviamente não dizemos às crianças. Se alguém errar, isto
é, pegar simultâneamente um cartão grosso e um fino, por exem
plo, então êle deve procurar sòzinho o bloco. Logo a criança
percebe que os blocos ou são grossos ou são finos. Nunca
entretanto um bloco possui simultâneamente as duas caracterís
ticas. Quem conseguir encontrar, sem dificuldades, quatro car
tões que se adaptam, está praticando o que chamamos subsu-
mir. A criança está subordinando corretamente conceitos a con
ceitos mais amplos. Estas realizações são alcançadas no plano
das ações concretas. Elas mostram o significado dos jogos
com os blocos na provocação de um modo de pensar que não
era necessário no início da formulação verbal.

J7.® Jôgo: "Tabela das características". Vamos abordar o fato
de que um bloco é determinado de modo inequívoco pelas
quatro características numa variante do jôgo, que se toma fami
liar com a técnica de leitura de uma tabela.

Nas 11 colunas para as características possíveis vamos
dispor horizontalmente quatro cruzes para cada bloco. Seria
necessário preencher 48 fileiras se desejássemos anotar todos
os blocos dessa maneira. Naturalmente não fazemos isto.
Deve-se prestar atenção em ficar sempre na mesma fileira.' A
figura 15 dá um exemplo desta tabela. A criança toma um Fig.l5
bloco e marca na tabela uma cruz para cada característica
reconhecida.
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Í5.® Jôgo: "Quatro cruzes numa fileira — qual é o bloco?"
Enquanto que no jôgo n.® 17 a criança observa o bloco na
mão, a fim de descobrir as suas características, vamos agora
fazer o inverso. Quatro cruzes numa fileira chamaremos de
características. O bloco determinado dêste modo deve ser
selecionado do conjunto total.

A variação em ambos os jogos consiste em dispor lado
a lado na fileira os 11 cartões com os símbolos e ao invés
de desenhar cruzes colocar botões ou pedrinhas nos lugares
correspondentes.

19° Jôgo: "Menos de quatro cruzes?" Interessantes são as
situações que podemos provocar, caso elas não ocorram es-
pontâneamente: Alguém desenha sòmente três cruzes, ou então
coloca sòmente três botões. Isto também tem algum signifi
cado? Vejam, por exemplo, marcados os locais correspondentes
a vermelho, redondo e pequeno. Existem dois blocos que têm
esta característica: um é grosso, o outro é fino. A seleção
dêstes blocos será facilitada se o conjunto todo tiver sido
ordenado antes do jôgo. Quem tira os blocos desorganizada-
mente do monte e mexe com êles para lá e para cá? Quem
separa os blocos em pequenos montes para ter uma melhor
visão global? Não impomos nada e observamos as crianças.
Talvez as crianças por si só resolvam procurar de modo
planejado. Sòmente com muito cuidado damos uma ajuda,
vez por outra. Não dizemos às crianças que raciocinando elas
evitam ações desnecessárias, elas mesmas devem perceber isto.

Se em uma coluna da tabela tivermos duas cruzes que,
por exemplo, exigem blocos que sejam vermelhos e redondos,
então teremos quatro blocos. Com uma só cruz pode existir
doze blocos. Toma-se claro* que sempre existem nuds blocos
para menos características em comum. Mais do que quatro

características em comum não são possíveis. Os blocos natu
ralmente têm outras características (pêso, tipo de material),
porém elas não são consideradas nos nossos jogos.

CG 20.° Jôgo: "Puxar cartões das características". Para
todos os jogos pode-se encontrar variantes fàcilmente. Dispo
mos os 11 cartões das características de um modo tal que
os símbolos não possam ser vistos. Um cartão é puxado
e a característica é observada. Agora todos os blocos que
possuem esta característica devem ser procurados. Puxar dois
cartões toma-se problemático. Talvez sejam puxados justa
mente os cartões que contenham um quadrado e um círculo.
Isto não dá, pois não existem blocos que sejam simultâneamente
quadrados e redondos. Sem dificuldade encontram-se os blocos
correspondentes aos cartões com os símbolos "grosso" e "ver
melho". O jôgo exige uma atenção especial. Quem percebe
logo que a combinação das características "redondo" e "qua
drado" não é possível? As dificuldades podem ser aumentadas
se forem puxados três ou quatro cartões. Agora já demora
mais até alguém dizer: "Não dá!".

CG 21.° Jôgo: "Dado com as características". Ao invés de
puxar cartões podemos jogar dados. Para isto colocamos qua
tro blocos cúbicos. O primeiro dado encerra as características
de côr (cada côr aparece duas vêzes).. As características de
tamanho e espessura são marcadas nos dois outros dados (cada
sinal aparece três vêzes). O quarto dado contem os quatro
símbolos de forma (duas superfícies do dado ficam sem sím
bolo). Cada criança obtém agora pelos dados as quatro carac
terísticas para nni bloco. O bloco é selecionado do conjunto.
Contràriamente ao jôgo n.® 20, sempre é achado um bloco.
(É óbvio que para o dado com os símbolos de forma sera even
tualmente necessário jogar mais).
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Nos jogos n.®s 20 e 21 pode acontecer, no decorrer do
jôgo, que o bloco escolhido das duas maneiras não esteja
mais no conjunto restante. Num jôgo competitivo seria azar
não achar nenhum bloco. Venceria aquêle que tivesse reu
nido o maior número de blocos. No jôgo de puxar os cartões,
aquêle que primeiro perceber a impossibilidade da combinação
deve poder puxar duas vêzes.

Finalizando a apresentação dos jogos preparatórios observe*se mais
uma vez que se deve dar atenção: !.<>, à maior independência possível;
2.0, às experiências de êxito após os esforços exigidos; 3.o, à melhor-
adaptação possível às capacidades da criança. As experiências de su
cesso devem ser asseguradas recorrendo-se a jogos familiares, quando
um ttôvo jôgo fôr inicialmente muito difícil. Deve-se partir dos jogos
familiares e, com variações próprias, chegar a novos jogos.

Exemplos: Ifi variação: sòmente serão formadas cobras com doze
blocos (jogos 2, 6, 8, 10). Pergunta: Ela continua uma cobra colorida
(ou de formas, etc.), se você colocar exatamente um bloco entre dois
blocos visônhos? (Jual deve ser? ("Azul" entre "amarelo" e "vermelho").
Qual pode ser? (No caso da cobra de forma determinada existem duas
possibflidades). Nos jogos 6 e 8 não existe possibilidade alguma. 2.®
variação: exatamente dois blocos! 3.® variação: três ou mais blocos?

I I . J O G O S PA R A A D I A N TA D O S

1 — Ordenação

ORDENAR OS BLOCOS SEGUNDO UM PLANO

A ordenação foi necessária até agora, desde que se de
viam selecionar blocos do conjimto todo. Vamos discutir a
ordenação em algtms jogos. Em primeiro lugar vamos rer
cordar a ordenação em tôrres.

22.® Jôgo: "Ordenar blocos em pequenas tôrres". Surgem três
pequenas tôrres quando são superpostos todos os blocos que
têm a mesma forma, tamanho, e espessura. Isto dá um total
de 16 pequenas tôrres. Quem souber contar, deve dar a res
posta. Nós geralmente não pedimos isto.

Existem crianças que chegam a manter sempre a mesma
seqüência de côres nos três blocos superpostos. Uma destas
16 tôrres consiste dos três blocos redondos, grandes, e grossos.
Só esta tôrre pode ser construída de seis modos diferentes, se
gundo a seqüência de côres, como no jôgo 4. Mas o interêsse
primário do jôgo não reside na seqüência de côres.

Todos os blocos também podem ser ordenados em oito
pequenas tôrres. Colocamos as três pequenas tôrres sôbre as
grandes. A forma e a espessura dos blocos de uma mesma
tôrre são iguais.

Interessa descobrir o maior número possível de possibili
dades. Sempre testamos as características comuns. Também
são possíveis oito tôrres de seis blocos de mesma forma e
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tamanho. As dificuldades do jôgo residem na formulação dos
resultados. Devem-se empregar os conceitos de forma, côr,
espessura, e tamanho. Que é igual? O que é diferente? As
respostas são bastante complicadas se não forem utilizados os
quatro conceitos. "Aqui é vermelho, depois é azul, portanto
é diferente". As crianças se expressam de uma maneira aná
loga.

25.^' Jôgo: "Ordenar os blocos numà superfície quadriculada".
As crianças tomam os blocos redondos. Pedimos para orde
narem novamente êstes blocos. Agora, entretanto, cada bloco
deve estar isolado. Como ajuda fornecemos papel quadricula-

Fig-16 do (Fig. 16). Cada quadrado deve ter um tamanho que per
mita a colocação do retângulo grande. O papel tem a forma
retangular. Quem descobre um plano para a colocação har
moniosa dos blocos? Cada criança tenta descobrir o plano.
Vamos comparar dois exemplos.

O papel quadriculado da figura 16 está coberto, nas fi
guras 17 e 18, de duas maneiras diversas. A disposição dos
blocos vermelhos na figura 18 é diferente da disposição dos

Fig. 17 blocos azuis e amarelos. Os blocos na figura 17 estão dis
postos de maneira mais regular. Em cada fileira de cima até
em baixo situam-se blocos de mesma côr (coluna). Na fileira
horizontal (linha) superior existem blocos grandes, grossos. Em
todas as linhas o tamanho e a espessura são sempre iguais.
Os conceitos de fileira (linhas e colunas) devem ser perce
bidos claramente. Às linhas se movem da esquerda para a
direita e as colunas de cima para baixo. Percorremos com
o dedo as fileiras. Os nomes sòmente serão introduzidos após
a situação ter sido bem percebida. Não tem significado para
as crianças o fato de que os matemáticos chamam de matriz
tal esquema. Os elementos da matriz são os doze blocos.
O jôgo 23, de matrizes, serve para o conhecimento daquilo
que chamamos de "boa ordem". A regularidade em tôdas
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as fileiras é então notada visualmente e pelo tato, se se tiver
aprendido a distinguir entre o importante e o não importante.
Em cada uma das três colunas situam-se blocos de uma mesma
côr. Numa, todos os blocos são azuis. Em outra, todos são
vermelhos. Percorremos com o dedo todos os blocos de uma
coluna. De cima para baixo constatamos irregularidades na
figura 18. Na primeira coluna todos os blocos são grandes. Fig. 18
na segunda todos são pequenos. Quais são as características
em comum na terceira coluna? O tamanho não é constante,
sòmente a côr. Nas duas primeiras colunas da esquerda
entretanto as côres são diferentes, apesar das côres das duas
primeiras linhas, e das duas últimas, serem iguais quatro a
quatro. A disposição é considerada harmoniosa se as carac
terísticas se mantiverem constantes nas fileiras: a disposição
mais harmoniosa das duas colunas da esquerda (fig. 18) seria
possível em uma outra superfície quadriculada, para todos os
doze blocos (fig. 19). Para tal levamos os quatro blocos ver- Fig. 19
melhos até as duas primeiras fileiras. Nas colunas o tamanho
é constante e nas linhas a espessura e a côr. Nesta superfície
de 2 X 6 podemos também formar uma disposição harmoniosa,
se colocarmos, na primeira coluna, todos os blocos finos, e na
segunda, todos os blocos grossos. Em cada linha encontram-se
os blocos de mesma côr e tamanho. (Fig. 20). As linhas Fig. 20
também podem ser trocadas como na figura 21. Quem achar Fig. 21
muito difícil a disposição harmoniosa, pode ordenar segundo
princípios próprios (fig. 18). Esta é uma ordenação simples.
A disposição harmoniosa requer mais talento.

P 24.̂  Jôgo: "Transferência de uma mesma disposição para
outros conjuntos de blocos". Uma disposição formada com
blocos redondos deve ser repetida com blocos quadrados. Quem
apresentou dificuldades no jôgo 23 pode jogar novamente aqui.
Cada criança reúne os blocos de uma mesma forma. Duas
crianças jogam sempre juntas. Uma criança idealiza um plano
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e dispõe os blocos segundo êste plano. A outra criança adota
êste plano na disposição de seus blocos. As crianças menos
capazes imitam com prazer. A criança mais capaz imagina
novas disposições. Ela muda os subconjuntos: 12 blocos de
mesma forma, 16 blocos de mesma côr, etc. Se a primeira
construção fôr efetuada com 12 blocos finos e pequenos, então
será possível uma outra com 12 blocos finos e grossos. In
teressa apenas que uma criança encontre uma disposição har
moniosa e que outra a reconheça e a adote de modo análogo.
Em pouco tempo a criança mais fraca também consegue en
contrar disposição harmoniosa. Naturalmente podem jogar
um adulto e uma criança.

Um nôvo plano pode ser fàcilmente achado por troca
de fileira. Ao invés da superfície de 3 x 4, também pode
ser escolhida uma de 2 x 6 para os blocos de mesma forma.
Para outros subconjuntos devem ser procuradas as superfícies
quadriculadas correspondentes. As superfícies de 4 x 4 ou
2 X 8 são adequadas para os subconjuntos de blocos de uma
mesma côr. Êstes jogos de disposição trazem noções de es
trutura, que são muito importantes para o pensamento ma
temát ico.

P 25.0 ĵ ĝ . «Faltam blocos, mas a disposição ainda é reco-
nhecível". As crianças colocam, segundo um plano, os blocos
sobre a superfície quadriculada. Sòbre 12 quadrados podemos
distribuir todos os blocos finos e pequenos (até agora eram

Fig. 22 12 blocos de mesma forma). A figura 22 mostra uma dispo-
Fig.23 siçâo possível. Na figura 23 temos uma disposição para 24

blocos (todos os blocos grandes). Variamos portanto as su
perfícies quadriculadas e o conjunto de blocos correspondentes.
As crianças procuram as disposições correspondentes. Esta é
a essência dos jogos 23 e 24. Surge agora o problema do
jogo n.® 25. Apos a colocação dos blocos, alguns são remo
vidos e incluídos no conjunto restante. Quais das crianças

que não estavam sentadas à mesa descobrem e recolocam no
devido lugar os blocos removidos? Os blocos que restaram
no conjunto inicial devem ainda permitir o reconhecimento da
disposição. Quanto mais blocos restarem no conjunto inicial,
tanto mais fácil será descobrir a disposição. O jôgo 25 exige
um parceiro. Não é possível jogar sòzinho. Uma criança
sempre conhece a disposição, a outra tem de descobrir a dis
posição fixada. O trabalho de detetive toma-se especialmente
difícil quando restam apenas algims blocos. Na figura 24 mais
um bloco poderia ainda ser removido (fig. 24). A primeira Fig.24
linha precisa ser formada com os seguintes blocos redondos
e azuis: 1. grande e grosso, 2. pequeno e grosso, 3. pequeno
e fino. Na segunda e terceira linhas as coisas ficam como
estão, apenas a côr muda.

Na figura 25, mais nenhum bloco pode ser removido Fig. 25
(fig. 25) pois senão a disposição não é maî -teconhecível. Como
achar a disposição? Primeiro pensamento: estão colocados
blocos pequenos e finos. As còres são diversas. Temos doze
blocos pequenos e finos, portanto os nove blocos restantes
devem ser distribuídos. Segundo pensamento: A coluna da
direita deve ser ocupada com os blocos triangulares; a seqüên
cia das còres, é de cima para baixo: azul, — vermelho —
amarelo. Em cada coluna situam-se blocos de uma mesma
forma .

Na figura 26 localizam-se cinco blocos. Faltam 19 blo- Fig. 26
COS. Como se deve pensar neste caso? 1. Todos os 24 blocos
finos formam o conjunto a ser colocado. 2. As três primeiras
colunas foram previstas para os blocos grandes, e as três se
guintes, para os pequenos. 3. Em cada coluna existem blocos
da mesma côr. 4. A seqüência de côres em cada linha é:
vermelho — amarelo — azul — amarelo — vermelho —
azul.

Se pensarmos conjuntamente, precisamos trocar idéias. A
descrição da situação na superfície quadriculada requer a utili-
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zação dos conceitos: direita — esquerda, em cima — em baixo,
no meio, fileira (linhas e colunas), talvez também os números
ordinais. O que, numa fôlha de papel, está "em cima", o que
está "em baixo"? Podemos dar um exemplo com a cômoda da

Fig. 27 figura 27. Onde está a gaveta superior? (Fig. 27). Agora
vamos levar a representação da posição para a superfície qua
driculada.

Ainda deve ser mencionada a superfície quadriculada de
6x8. Todos os 48 blocos podem ser colocados sôbre a super-

Fig.28 fície. A figura 28 mostra uma disposição possível. Também
numa superfície de 3x16 é possível a colocação de todos os
blocos. Com o tempo não será mais necessária a utilização da
superfície quadriculada, desde que as crianças tenham aprendido
a manter precisamente as linhas e as colunas na matriz.

26.° Jôgo: "O plano para a disposição é dado através de car
tões". Os blocos são inicialmente dispostos de uma forma har
moniosa. Os cartões que determinam as características das
fileiras são colocados à esquerda e acima dos blocos ordenados.

Fig. 29 No exemplo da figura 29, todos os blocos pequenos e finos
Fig. 30 foram (Fig. 29) utilizados. A figura 30 mostra os cartões colo

cados. O que determina o cartão com a mancha vermelha?
Todos os blocos desta fileira são vermelhos. O que determina
o cartão com o círculo? Todos os blocos da última coluna são
redondos.

O jôgo com os blocos da figura 28 é mais difícil, porque
existe mais de uma característica comum em uma fileira. Para
a primeira linha o cartão vermelho não é mais suficiente, e o
cartão que indica a característica "grande" precisa ser colocado
ao lado. Em tôdas as linhas, tamanho e côr estão de acôrdo.
O que se verifica nas colimas? A forma e a espessura são
iguais. Vamos testar os blocos, de cima para baixo! Quais são
as características que mudam? Quais características se conser

vam constantes? Colocamos os cartões para representação da
forma e espessura acima das oito colunas. Acima da primeira
coluna colocamos os símbolos para "quadrado" é "grosso".

As crianças procuram outras disposições para conjuntos
determinados de blocos e simbolizam em seguida com os car
tões. Não são levadas em consideração as características que
todos os blocos do conjunto possuem. Por êste motivo não
foram colocadas na figura 30 os símbolos para "fino" e "pe
queno".

27.° Jôgo: "O princípio das coordenadas". Desta vez os cartões
para um conjunto de blocos são colocados em primeiro lugar.
A figura 31 constitui um exemplo. Seis blocos de mesma forma Rb- 31
e tamanho podem ser assim ordenados. O princípio da ordena
ção é conhecido pelos adultos. Uma dada posição na planta
da cidade pode ser determinada por meio de um número e uma
letra.

É mais difícil ordenar segundo pares característicos dados,
do que obter livremente uma ordem a partir de um conjunto
característico prèviamente determinado. Bem em baixo e à
direita deve estar um bloco que seja azul e fino. As crianças
não precisam observar, quadrado por quadrado, as combina
ções de características; também podem distribuir as característi
cas segundo ás linhas. Primeiramente, tomam-se os blocos
grossos e êles se dispõem segundo a côr. Em seguida faz-se o
mesmo com os blocos finos. Independentemente do processo
da distribuição, o mesmo princípio de ordenação é observado.
(Subconjuntos: blocos de mesma forma e tamanho).

As crianças devem inventar sozinhas novas disposições.
Daremos dois exemplos: 1.° Oito blocos de mesma cÔr e ta
manho, superfície de 2 x 4, cartões: símbolos da forma e es
pessura. 2.® 16 blocos de uma mesma côr, superfície de 4x4,
cartões: símbolos da forma, da espessura e do tamanho.
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28.̂  Jâgo: "A oídenação das caixinhas". O princípio das
coordenadas, aprendido nos jogos, será agora empregado na
ordenação de todos os 48 blocos. Não mais empregaremos a
superfície quadriculada, pois sôbre um campo (quadrado) será
colocado mais de um bloco. Seria possível colocar uma tôrre
pequena em cada campo, melhor caixinhas (cestinhas, etc.).
Formamos duas caixinhas e pedimos a separação por tamanho.
Para cada caixinha colocamos os cartões com as características.

Fig. 32 (fíg. 32). Agora devem ser selecionados os blocos fínos de
cada ofliyinha. São necessárias mais duas caixinhas. Coloca
mo-las na segunda linha. Elas recebem todos os blocos finos da
naíTínha da primeira linha, de acôrdo com o tamanho. Após os
jogos de matrizes, as crianças resolvem fàcilmente o problema
da ordenação dos 48 blocos segundo dois princípios simultâ-

Fig.33 neos, incluindo a simbolização com cartões. Na figura 33 os
algarismos na caixinha dão aos adultos apenas uma indicação
do número de blocos.

As crianças devem encontrar outros exemplos para a orde
nação de caixinhas. Elas podem, por exemplo, adotar, para
seis caixinhas, a disposição da figura 31. Enquanto no jôgo
27 apenas eram utilizados seis blocos, agora são todos os 48.

2. Jogas de negação

29.° Jôgo: "Qual característica está faltando?" Levantamos um
bloco e não só perguntamos como êle é (jôgo 14), mas também
como êle não é. Êste jôgo é uma variante do jôgo 17. Nêle
as cruzes indicam quais características correspondem aos blo
cos. Os espaços vazios nos indicam como êle não é. O bloco
na primeira linha da figura 15 é "vermelho e quadrado e fino
e grande", Êle é portanto "não-azul e não-amarelo e não-
-redondo e não-retangular e não-triangular e não-grosso e não-
-pequeno". Quatro características são verificadas e sete não são.

Vamos agora introduzir um símbolo para o "não", que

será o usualmente empregado na Lógica. Êle deve ser dese
n h a d o n o c a r t ã o , c o m o m o s t r a a f i g u r a 3 4 . F i g . 3 4

"Não-vermelho" (simbolizado na figura 35) determina o Fig.35
conjunto de blocos que são azuis ou amarelos.

30.° Jôgo: "Subconjunto — conjunto restante". Êste jôgo
consiste em formar um subconjunto com uma das 11 caracterís
ticas e caracterizar, com "não", o conjunto restante. Todos
os blocos quadrados constituem um subconjunto. Os 36 blocos
do conjunto restante são "não-quadrados". Também pode
mos dizer: Aqui estão todos os blocos que são redondos ou
triangulares ou retangulares. Devemos recordar o que já se
falou da aplicação do "ou". Todas as 11 características são
empregadas nas fileiras para formar subconjuntos (grosso, por
exemplo) e conjuntos restantes (não-grosso, por exemplo). Ao
lado dos conjuntos colocamos os uartões característicos.

*PG 32.° Jôgo: "Qual é a característica comum que falta no con
junto de blocos?" Um grupo de crianças combina colocar nu
ma fileira sòmente blocos nos quais falta uma característica em
comum. Uma criança, que não deve conhecer o que foi com
binado, deve achar esta característica. As crianças podem
colocar, por exemplo, todos os blocos não-azuis. Deve ser
sempre acrescentado um bloco que seja não-azul. Sòmente
podem ser empregados blocos amarelos e vermelhos, os quais
podem naturalmente ter diferentes formas, espessuras, e tama
nhos. A criança precisa observar com atenção a fim de desco
brir, por coniparação com todos os blocos já colocados, qual é
a característica ausente. A criança poderia supor, devido à
colocação dos quatro blocos (Fig. 36): "Não-pequeno". Real- Fig. 36
mente existem apenas blocos grandes, a criança não adivinhou
cegamente, ela pensou bem. O grupo de crianças que colocou
os blocos grita maliciosamente: "Não! O próximo bloco, por
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favor!" Êste pode ser, por exemplo, amarelo, quadrado, gran
de, grosso. A criança pensa: Não aparecem blocos triangu
lares, portanto: "Não-triangular". — "Errado!". Após cada
bloco surgem novas possibilidades de combinação. No exemplo,
a resposta certa é "nâo-azul". As crianças naturalmente desejam
descobrir a característica ausente, logo ao olhar o menor nú
mero possível de blocos. Às vêzes, crianças inteligentes per
tencentes ao grupo tentam dificultar a tarefa da criança que está
tentando descobrir a característica. Elas podem discutir em
conjunto sua estratégia de jôgo. O adversário não pode, obvia
mente, ouvir. Uma destas estratégias poderia ser: Primeiro
colocamos blocos grandes e não-triangulares. Naturalmente esta
estratégia não pode impedir que o adversário observe as cores.
O azul não aparece e portanto a criança acerta: "nâo-azul". A
tentativa de lograr pelo tamanho (sòmente são colocados blocos
grandes) e pela forma (blocos não triangulares), não surtiu
efe i to .

Quando o jôgo é introduzido pela primeira vez, então a
estratégia empregada no último exemplo não tem importância.
Para algumas crianças não é fácil descobrir a característica não
visível. Êste pensamento combinado supõe uma familiarização
total com os blocos e suas características. Tão logo as crian
ças dominem o jôgo, surgem espontâneamente idéias que visam
dificultar o adversário na procura da característica determinada.
Os adultos devem observar esta estratégia de jogos desenvolvi
da pelas crianças, e eventualmente desdobrar esta atividade por
meio de estímulos de pensamento.

Cada jôgo deve terminar com a procura de todos os blo
cos, ainda não colocados, que são não-azuis (como no exem
plo). Dividimos o conjunto em dois subconjuntos: um de blo
cos que possuem uma determinada característica, e outro, de
blocos que não a possuem. Ambos os subconjuntos unidos for
mam novamente o conjunto todo.

F 32." Jôgo: "Jôgo de loja." Os blocos passam a ser pedras

preciosas. Uma criança oferece, como vendedor, tôdas as 48
pedras. A outra criança faz o papel de comprador, escolhe
uma pedra, e não revela a sua escolha. O vendedor tem de
sondar o que o comprador deseja, oferecendo as pedras. Se
ria possível mostrar cada pedra, porém pode acontecer que
sòmente a 48.^ seja a pedra em questão. Ê mais adequado ofere
cer as pedras com características em comum. Por rejeição (ne
gação), uma parte delas é prontamente eliminada. A oferta
seguinte é feita com um dos subconjuntos restantes. A pedra
desejada é desta maneira determinada pelas suas quatro ca
racterísticas.

Diálogo possível: — "Temos pedras amarelas muito bo
nitas." "Eu não gosto de amarelo." "Pode ser uma pedra
vermelha?" "Não, também não gosto de pedras vermelhas."
"O preço das pedras grandes é muito vantajoso", etc. As pe
dras não desejadas são postas de lado. O comprador poderia,
ao invés de recusar a pedra amarela, ter mencionado a pedra
azul. Neste caso êle teria dito demais, pois o jôgo consiste em
deixar o vendedor fazer o maior número possível de ofertas.
Crianças adiantadas às vêzes formulam o "sim" e o "não" de
maneira bastante fantasiosa. O vendedor sabe que após a recusa
das pedras amarelas e vermelhas restam apenas as azuis. Êle
continua oferecendo pedras que são grandes e grossas. Natu
ralmente elas são azuis. Há crianças que desnecessariamente
perguntam pelo azul e só então continuam a indagar. As crian
ças pequenas devem sentir o fato de que na escolha de três
possibilidades bastam duas perguntas. Os quatro blocos azuis,
grossos e grandes sobram com a resposta afirmativa à última
pergunta formulada. As formas precisam ser indagadas indi
vidualmente.
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G 33." Jôgo: "Esconder o bloco." O jôgo 32 baseia-se em situa
ções familiares. As conversas nas operações de venda sâo co
nhecidas pelas crianças. Isto é notado pela forma em ̂ ue as
perguntas são formuladas nos jogos. A importância deste tipo
de realismo para a formação matemática vem sendo atual
mente cada vez mais questionada. Vamos por isso transfor
mar o jôgo da loja em um jôgo de perguntas formais. Agora
interessa determinar o bloco escondido, com o menor número
possível de perguntas. As crianças precisam em primeiro lu
gar aprender a estratégia destas perguntas. No jôgo 33 as
crianças não vão utilizar situações existentes em relações de
vendas, mas sim, o conjunto de blocos, no qual apenas 11 têm
o sentido de características acessíveis. Ê aconselhável colocar
inicialmente todos OS blocos no chão. As crianças estão sen
tadas em volta dos blocos. As crianças voltam então as costas
para os blocos e fecham os olhos. Um dos blocos é apanha
do por uma criança e escondido numa bôlsa. Que bloco está
escondido? A resposta pode ser adivinhada ou então acha
da por ordenação dos blocos. Ê importante começar os jogos
da maneira mais livre possível. A adoção de regras sòmente
deve ser feita em situações favoráveis ao início do jôgo. Isto
vale para quase todos os jogos. Ê divertido para as crianças
surpreenderem-se durante a procura da resposta por meio da
ordenação dos blocos, com a ausência de, por exemplo, todos
os blocos pequenos, finos, e vermelhos. A ausência de um
subconjunto tão característico confunde algumas crianças.

Após o inído do jôgo, os blocos não mais podem ser to
cados. Na determinação do bloco ausente sòmente serão per
mitidas perguntas referentes às características, e respostas do
tipo "sim" e "não". De modo algum é evidente que tôdas as
crianças notem que o número de perguntas está entre 4 e 7.
O jôgo 37 tomará posteriormente acessível estratégias racionais
durante as perguntas.

34." Jôgo: "O jôgo de ruas." Todos os blocos representam
casas. Os subconjuntos de blocos de mesmas características
formam uma aldeia. O nome da aldeia é condicionado pelas
características dos blocos. Agora as aldeias serão unidas por
estradas (barbantes ou material equivalente).

A figura 37 mostra armamentos possíveis. Após a cons- Fig. 37
trução das mas colocamos sinais de direção (cartões com as
características), nos cruzamentos e bifurcações. Naturalmente
os planos de armamento podem antes ser esboçados num pa
pel. As possibihdades das estmturas dos caminhos para as
quatro aldeias (Forma) tomam-se mais interessantes ainda.
Existem sòmente duas aldeias classificadas por espessura e ta
manho. As vêzes as crianças têm a idéia de ordenar as casas
em lados diferentes da ma e segundo o tamanho ou espessura.
Outras crianças dividem a aldeia em aldeia pequena e redonda
e aldeia grande e redonda. Não se deve limitar a fantasia. As
aldeias não devem possuir uma rêde de mas. Tôdas as casas
situam-se na ma principal.

P 35." Jôgo: "Procuramos o caminho para a torre de observa
ção." O adulto forma 12 torres de observação de 4 blocos de
mesma forma e côr (figura 38). Mostra, então, por meio de Fig. 38
um esbôço, os vários caminhos. Em seguida, de acôrdo com
o esbôço, as crianças colocam conjuntamente as faixas corres
pondentes (de crepe, por exemplo). Finalmente as crianças co
locam os sinais de direção (cartões).

Mostre o caminho para a torre triangular azul! O ponto
de partida é sempre a ma principal. Nas bifurcações precisa
mos decidir. Alguns caminhos não interessam. Descrevemos
a direção a seguir (para a direita, para a esquerda, pelo centro).
Durante a descrição o dedo (ou carro de brinquedo) percorre
o caminho. Quem errou e precisa voltar? Talvez algumas
crianças consigam apenas percorrer com o dedo o caminho.
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A descrição nós ensinamos. Não é fácil distinguir a direita
e a esquerda.

Agora vamos procurar uma nova rêde de caminhos para
Fig. 39 as tôrres (figura 39). As torres precisam ser deslocadas. A se

qüência de formas e cores deve ser mantida constante, de gru
po em grupo, como mostram as figuras 38 e 39. As crianças
têm experiências de padrões de côres e formas, pelos jogos 3
e 11. A rêde de caminhos toma-se mais complicada ainda se
por exemplo recorrermos também à espessura. O jôgo pode
também ser simplificado se por exemplo as tôrres forem ca
racterizadas pela forma e espessura, e não pela côr.

G 55.® Jôgo: "Onde está escondido o dinheiro?" As crianças for
mam tôrres e caminhos, conforme as figuras 38 e 39 mostram.
Agora o adulto deve contar uma história acêrca de um ladrão
que escondeu dinheiro furtado em uma das tôrres. O ladrão
é prêso pela polícia, e é obrigado a conduzir um policial até
a tôrre onde está escondido o dinheiro. O ladrão é muito la
cônico e sòmente responde com um "sim" ou com um "não".
Vamos dar uma idéia do diálogo, observando a figura 39. A
tôrre é vermelha? "Não!" Amarela? "Sim!" É a tôrre redonda?
"Não!", etc. Antes do diálogo, o ladrão colocou um pedacinho
de papel sob a tôrre conespondente. Dêste modo pode-se con
trolar se o Jôgo foi executado sem erros. Se o policial não
achar o papelzinho, então foram cometidos erros e o jôgo pre
cisa ser recomeçado.

37.̂  Jôgo: "A rêde de caminhos para todos os 48 blocos." O
jôgo visa mostrar, por meio das experiências dos jogos 34 a
36, um nôvo modêlo para a estrutura do jôgo 33. Talvez as
crianças reconheçam a estrutura comum dos jogos 33 e 37. To
dos os 48 blocos são agora tôrres. Vamos tentar achar em
conjunto possíveis redes de caminhos. Será inicialmente ne
cessário ampliar o nümero de tôrres do jôgo 35. Um primeiro

passo seria separar os blocos pequenos dos grandes. Nos 12
terminais das bifurcações da figura 38 devem ser respectiva
mente acrescentados dois caminhos. Nos novos pontos finais
são colocadas tôrres de dois blocos. Ambos têm as mesmas
características: côr, forma, tamanho. Sòmente a espessura é
diferente. Isto poderá ser levado em consideração mais adian
te. A estrutura completa dos caminhos resulta como na figura
40. Se procedermos como no jôgo 36, então o jôgo formal com
o policial concorda com a figura 40. A estrutura muda com a
seqüência das perguntas. A figura 40 mostra a estrutura para Fig. 40
perguntas nas seguintes seqüências: 1.̂  seqüência: forma, côr,
tamanho, espessura. 2.® seqüência: forma, côr, espessura,
tamanho.

Qual é o aspecto para outras seqüências dos quatro gru
pos de características? Pode-se também jogar com blocos de
uma côr ou uma forma, se a discussão para o conjunto total
fôr muito difícil.

Enquanto que no jôgo 33 as crianças deviam procurar uma
estratégia adequada na formulação de perguntas, neste jôgo
são montadas 37 possibUidades de perguntas. Com no mí
nimo quatro e no máximo sete perguntas, determina-se um blo
co. A seqüência dos grupos de características é então indife
rente. A figura 40 mostra quatro bifurcações no caminho para
um bloco, isto é^ um bloco é determinado por quatro carac
terísticas.

Se a resposta a cada pergunta sôbre as características do
bloco fôr sempre sim (4-), então teremos o caso mínimo: re
dondo (+), amarelo (+), grande (+), fino (-!-). O caso
máximo será sete vêzes não (—): quadrado (—), triangular
(-), retangular (—), vermelha (—), azul (—), pequeno (—),
grosso (—). Todos os casos restantes são sim e não.

38P Jôgo: "A viagem para os objetivos." Os 48 blocos pas
sam a ser veículos. Os blocos não podem entretanto andar em
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Fig. 41 qualquer estrada. Tudo está exatamente prescrito. A Fig. 41
mostra o plano das ruas e os cartões com as características fun
cionando como indicadores de direção. Existem quatro obje
tivos. Onde vai chegar cada bloco? O veículo é vermelho ou
não vermelho, isto deve ser determinado na primeira bifurca-
ção. A decisão seguinte chama-se triangular ou não triangular.
A título de exemplo, talvez todos os quadrados vermelhos tra
feguem até o objetivo 2. O retângulo amarelo alcança o ob
jetivo 4. A côr deve ser sempre levada em consideração em
primeiro lugar e depois a forma. O ideal, ao fazer este jôgo, é
realmente empurrar os blocos. Assim que um bloco tiver al
cançado um objetivo, a criança toma a buscar outro bloco.

No verão êste jôgo pode ser feito ao ar livre. São forma
das as estradas com as placas de sinalização. As crianças to
mam de um bloco e passam a ser veículos. O trajeto pode du
rar mais, quando os veículos tiverem de passar por mais uma
bifurcação (grosso — não-grosso). Agora sempre é possível
mais uma bifurcação (grande — não-grande). No total devem
então ser tomadas quatro decisões: 1. côr, 2. forma, 3. espes
sura, 4. tamanho. A figura 42 mostra a rêde completa. Os
indicadores de direção podem ser colocados correspondente
mente. Devem ser sempre escolhidos para os cartões somente:
uma côr, uma /orma, uma espessura e «m tamanho.

Os veículos também poderiam ser distribuídos, na rêde da
Fig. 42 Fig, 42: primeira bifurcação: fino — não-fino; segundo grupo

de (duas) bifurcações: vermelho — não-vermelho; terceiro gru
po de (quatro) bifurcações: grande — não-grande; quarto gru
po de (oito) bifurcações: redondo — não-redondo. Os blocos
são descarregados no objetivo. Enquanto existirem blocos,
tem lugar uma nova viagem com um outro bloco.

Nas pausas da viagem, observamos cada conjunto de blo
cos no objetivo. Na Fig. 41: primeiro objetivo: vermelho e
triangular; segundo objetivo: vermelho e não-triangular; ter

ceiro objetivo: não-vermelho e triangular; quarto objetivo: não-
-vermelho e não-triangular.

Esta caracterização de cada conjunto resulta quando são
refeitos os caminhos que os blocos têm de percorrer. Testa
mos cada um dos quatro conjuntos. Na Fig. 42 temos 16 con
juntos nos objetivos. A caracterização de cada conjunto é no
vamente feita percorrendo-se o caminho todo. Quatro carac
terísticas correspondem a cada bloco de tal conjunto. Existe
apenas um bloco onde os conjuntos são caracterizados por qua
tro símbolos sem negação. (Os matemáticos diriam então "um
conjunto com um só elemento.")

* 5P.® Jôgo: "Nova ordenação de caixinhas". Neste jôgo o prin

cípio das coordenadas deve encontrar nôvo emprêgo. Os jogos
de ordenação levaram a êsses princípios. Êste princípio será
agora empregado, com a negação de característica, na ordena
ção dos blocos em caixinhas. A Fig. 43 mostra quatro caixinhas Fig. 43
(cestinhas ou coisas análogas). Os números fornecem aos adul
tos a quantidade de blocos na caixa, sòmente se o princípio
para a ordenação fôr rigorosamente observado.

As experiências dos jogos 26 a 28 devem ser ativadas. A
repetição dêsses jogos é necessária para as crianças que não
conseguem ordenar os blocos em função dos seis cartões. Ca
da símbolo, bem como sua negação, vale para os blocos da
figura correspondente. Nas fileiras, novamente fazemos a dis
tinção entre linhas e colunas. Na primeira coluna da Fig. 43
estão duas caixas que só podem receber blocos vermelhos. Si-
multâneamente deve ser observado para os blocos vermelhos
que os blocos triangulares devem ser separados dos blocos não-
-tríangulares. Esta separação das formas vale para a ordenação
nas linhas. As crianças que apresentarem dificuldades devem
recapitular os jogos de matrizes simples Gôgo 23), e então co
locar os cartões conforme a matriz correspondente determina
Qôgo 26).
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o jôgo 39 poderia ser começado com as quatro caixinhas
e a discussão de tôdas as disposições possíveis dos 48 blocos.
A distribuição segundo a forma é evidente. Desejamos uma or
denação bem determinada. Quem consegue adivinhar esta or
denação pelos seis cartões? Onde está o cartão? Durante êstes
pensamentos pode ser lembrado que no jôgo 38 a ordem foi aná
loga. A quantidade de blocos na viagem aos objetivos cor
responde à quantidade de blocos no nôvo jôgo de caixinhas.
Se as crianças não fizerem esta comparação por si sós, pode
mos provocá-las, fazendo com que vários grupos executem os
jogos 38 e 39 simultâneamente.

As crianças procuram em seguida os quatro conjuntos
correspondentes a duas características quaisquer e suas nega
ções. Podem ocorrer os seguintes casos que-levam à concei-

Fig.44 tuação do conjunto vazio» A Flg. 44 mostra o resultado de
certos agrupamentos de cartões com as características que dei
xam as crianças perplexas. Uma ou mais caixinhas fícam va
zias! Isto é óbvio, pois nunca podem ocorrer simultâneamente
estas combinações de características (grosso e fino, não-grosso
e não-fíno, vermelho e amarelo). Podemos, portanto, caracte
rizar subconjuntos que não possuem um único bloco. O mate
mático chama tal conjunto de "conjunto vazio*'. O símbolo
para representar êste conjunto é <t>. Os blocos que são não-ama-
relos e não-vermelhos são então azuis. Os blocos que são não-
-amarelos e vermelhos, são vermelhos. As crianças, às vêzes,
entendem mais depressa que os adultos. Com segurança ingê
nua elas percebem o acertado. O jôgo 39 deixa as crianças
ocupadas por um longo tempo, se elas sempre escolhem novas
combinações de cartões.

3. Jogos de transformação

Os jogos serão mais variados, com a utilização de uma no
va operação, a qual será simbolizada por uma flecha. Sugeri-

42

mos às crianças um jôgo excitante. Êsses jogos não exigem
grandes esforços intelectuais. Êles pressupõem entretanto cer
tas formas de comportamento social, que não apresentam pro
blema no jôgo "adulto — criança". Se crianças da mesma
idade jogarem conjuntamente, é certo por experiência que sur
gem dificuldades. A escolha dos pares deve por isso ser feita
com grande cuidado. Existem muitas possibilidades de chegar
a opiniões diferentes. Naturalmente são significativas as dife
renças que . são condenadas por um, ou pelos dois jogadores,
como um desvio das regras de jôgo combinadas. As crianças
devem aprender o que chamamos de objetividade. Como é difí
cil também para nós, adultos, ouvir em silêncio, em certas si
tuações, um argumento objetivo do parceiro, e então concordar
ou recorrer a uma série lógica de contra-argumentos contrários
no caso de uma recusa. As possibilidades aqui mencionadas
de uma educação social, em se tratando de jogos, tomam-se
ressaltadas, quando sempre duas crianças jogam juntas. Se em
uma mesa ocorrer forte divergência de opiniões, o adulto não
deve intervir imediatamente. Se desejarmos educar para a ob
jetividade nas discussões, nossa interferência de apaziguamen
to não pode ser feita por ordens cegas, mas sim devemos con
vencer os adversários de uma maneira ponderada.

P Jôgo: "Distribuímos de maneira justa". No primeiro jôgo
com parceiro, cada criança deve ter o mesmo número de blo
coŝ . Segundo quais características deve ser feita a distribui
ção? As crianças talvez encontrem respostas: "tamanho ou es
pessura". Em cada jôgo nôvo, não damos simplesmente as re
gras, porém mostramos a problemática. Aqui já é possível fa
zer uma comparação de grandeza de conjuntos. Sempre que
Eva pega um bloco grosso, Qáudio pega um bloco fino. Essa

1) Uma idéia de igualdade "geralmente já existe". A idéia será
desenvolvida aqui.
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distribuição é justa, e ela já constitui o primeiro jôgo da nova
série. Os blocos devem ser dispostos em duas fileiras, conforme

Fig. 45 se mostra na fíg. 45.
Caso as crianças queiram distribuir segundo a côr, faze

mos esta distribuição. Eva pega todos os blocos vermelhos,
Cláudio todos os azuis. Colocamo-los uns ao lado dos outros.
Quando Eva coloca o último bloco vermelho, Cláudio tem ape
nas mais um bloco azul. O que fazer com os blocos amarelos?
As duas crianças pegam respectivamente um bloco e prolongam
a fileira. Isto é perfeitamente possível. Podemos, portanto,
distribuir justamente, se ordenarmos dessa maneira os blocos
(uns na frente dos outros). Não é necessário contar para uma
distribuição justa. Naturalmente permitiremos isto, se as crian
ças desejarem mostrar a sua capacidade. Quem não souber
contar determina se cada fileira tem o mesmo número de blo
cos por meio de ordenação inequívoca. "Se eu tirar os blocos
redondos e triangulares, e você o resto, então cada um tem o
mesmo número de blocos". Eva talvez se expressasse dessa
maneira. O número 24 representa a grandeza do conjunto de
blocos que Eva tirou. Cláudio tem o conjunto restante de blo
cos. Êsse conjunto tem também a característica 24. Os núme
ros são característicos de conjuntos. Os blocos de mesma côr
formam, cada um, um conjunto. Cada um dos três conjuntos
tem a característica 16. Com os jogos de transformação trei
namos a ordenação inequívoca. Modificamos respectivamente
as prescrições para esta ordenação.

P 41.° Jôgo: "Reconstruir exatamente uma fileira de blocos."
O jôgo 40 é uma preparação dêsse jôgo. Enquanto que lá a or
denação dos blocos foi feita sem se considerar as características,
no jôgo 41 três características dos blocos devem ser iguais. Se
distribuirmos os 48 blocos segundo o tamanho, cada jogador
fica com 24 blocos. O tamanho será a única característica
para a diferenciação.

Admitamos que Eva e Qáudio joguem novamente juntos.
Eva tem os blocos grandes, e Cláudio os pequenos. Uma crian
ça constrói, uma outra imita, e depois trocam-se os papéis. A
Fig. 46 mostra como Eva dispôs os blocos. Cláudio toma cui- Fig. 46
dado em fazer corresponder a côr, forma e espessura, bloco
por bloco. Eva controla se Cláudio está procedendo adequada
mente. O que acontece se Eva deixa passar algum êrro? Até
o fim do jôgo tudo é aclarado. Como isto é possível?

São poucas as crianças que conseguem responder a esta
pergunta, imaginando antecipadamente o jôgo. Isto é exigir
demais da maioria das crianças. Caso o leitor não conheça
êste jôgo, êle pode verificar se êle está em condições de ante
cipar mentalmente tôdas as possibilidades, que possam ocor
rer no jôgo de imitação. Ê espantoso observar como as crian
ças após muitos jogos conseguem imaginar mentalmente as
possibilidades de um jôgo. Indicamos propor às crianças êste
tipo de esforço mental. Na mente infantil, somente se de
senvolve aquilo que é exigido constantemente. Com muita pa
ciência e intuição, conseguimos também ajudar às crianças
que, por algum motivo, não tiveram estímulo de desenvolvi
mento suficiente.

O jôgo 41 apresenta um efeito de correção própria dos
erros. Se Eva deixar de perceber algum êrro de Cláudio,
então êle não achará, na pilha de blocos, o bloco necessário
(mesma forma, côr, espessura) para uma outra posição da
cobra. É pedagògicamente muito importante como os adul
tos reagem quando as crianças reconhecem um problema mas
não conseguem resolvê-lo. Os auxílios na solução têm valor
educacional somente se êles consistirem de atividade infantil
no sentido apropriado. A Fig. 47 mostra como exemplo uma s
situação de problema aqui discutida.

aáudio encontra na pilha restante um único bloco re
dondo, que é realmente azul, porém não é grosso. O que
fazer? Perguntar aos adultos ou pensar sozinho? A pergun
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ta decisiva é: onde estão por toda parte blocos redondos e azuis?
Sòmente nesses pontos devem ser feitas as verificações. Quem
testar a cobra desde o início e bloco por bloco não pensou
bem. O erro foi cometido no primeiro par (Fig. 47) 2.

P 42P Jôgo: "Mudança da característica das fileiras de blocos".
Agora serão tratados os jogos que exigem mudanças adicionais
de característica. No jôgo 41 foi antecipada a troca de uma
única característica durante a distribuição. Agora esta mu
dança será especialmente formulada como regra de jôgo. Para
a simbolização da mudança devemos usar cartões com fle-

Fig.48 chas. As Figuras 48 a, b, c devem ser entendidas da se
guinte maneira:

Fig. 48 a) Se um jogador colocar um bloco azul, então
outro jogador deve colocar um bloco vermelho em seguida.

Fig. 48 b) Se fôr colocado um bloco vermelho, então deve
ser colocado um azul em seguida.

Fig. 48 c) Economizaremos cartões se a simbolização fôr
feita conforme esta figura.

Já que nada foi falado da côr amarela, ela não será mu
dada. Vamos jogar inicialmente apenas com os blocos não
amarelos. (Êles são, portanto, vermelhos ou azuis)

Distribuímos novamente entre as crianças segundo a es
pessura ou tamanho e deixamos de lado os blocos amarelos.
Nestas regras de fileiras deve-se prestar atenção maior
do que no jôgo 41.

Fig. 49 A Fig. 49 mostra um início de jôgo possível. Os blocos
foram distribuídos segundo a espessura. Desta vez Cláudio

è\e Hota onde a criança precisa de sua ajuda, porquíentreiTnín possibilidades de uma educação intelectual. Quem
fessôres de um crianças está sobrecarregado. Os pro-
aaui mencínnaHftc podem entretanto observar as sutilezas
os blocos de canrf nabalharem em grupo. Os jogos commculZe trabalhos de diferentes ^aus de

começa e Eva muda as cores segundo as indicações, e toma
simultaneamente cuidado para que o tamanho e a forma cor
respondam. Variamos prescrevendo outras mudanças de côr.

P 45.® Jôgo: "Tôdas as cores são mudadas". Aumentamos o
grau de dificuldade. As côres devem ser mudadas ciclicamente
(no círculo). O jôgo é feito com todos os 48 blocos. Seis
cartões com símbolos (Fig. 50) mostram o que deve ser feito. F'B- 50
Ao invés de dispor os blocos em fileira, também podemos co
locá-los uns em cima dos outros. Durante a construção, en
tretanto, a mudança de côr exigida será mantida bloco por
bloco. Quem constrói em primeiro lugar pode escolher li
vremente. Êle apenas tem de controlar se seu parceiro está
imitando corretamente. A forma e o tamanho permanecem
constantes, se a distribuição fôr feita segundo a espessura.

A Fig. 51 mostra uma possível evolução do jôgo 43. Os Fig-51
erros são corrigidos aqui também quando no decorrer do jôgo
subitamente faltam os blocos necessários. A procura do bloco
que está numa posição errada é um pouco mais difícil.
P 44.̂  Jôgo: "Tôdas as formas serão mudadas". Agora tôdas
as quatro formas serão mudadas, conforme é mostrado na
Fig. 52. São empregados oito cartões. Distribuímos entre
dois jogadores, segundo tamanho ou espessura. Na Fig. 53 ®
a distribuição foi feita segundo o tamanho. O começo do
jôgo está também indicado. A espessura e a côr mantêm-se
c o n s t a n t e s .

P 45° Jôgo: "Tôdas as formas estão no jôgo — apenas algumas
serão mudadas". Os cartões com as características indicam
às crianças o que fazer. Jogamos com os 48 blocos, que
estão distribuídos segundo a espessura. Se apenas fôr exigida
a mudança segundo a Fig. 54, então nada foi dito a respeito
dos blocos triangulares e redondos. O que deve ser feito?
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Esías formas não serão mudadas. Algumas formas devem ser,
portanto, mantidas constantes, e outras, mudadas.

Fig. 55 O im'cio de jôgo é mostrado pela fig. 55.
As regras para a mudança de características nos jogos 42

— 45 devem ser constantemente variadas. Na ordenação dos
dois blocos é exigida concentração mental em regras formais
da coordenação de características. O treinamento destas ati
vidades mentais exige uma disposição para resolução de pro
blemas matemáticos elementares. Esta disposição não é alcan
çável pelo treinamento de processos comuns das aulas tradi
cionais de aritmética. Significativa é também a promoção
de uma compreensão geral de símbolos.

♦P 46.^ Jôgo: "Combinação de várias mudanças de característi
cas". Para este jôgo são empregadas duas caixas de blocos ca
racterísticos. Se cada um dos jogadores tiver à disposição 48
blocos, as dificuldades poderão ser muito aumentadas. Há
crianças que desejam êste aumento de dificuldades. A Fig.

Fig. 56 56 mostra a mudança pedida de tôdas as características. Per
cebe-se imediatamente que são necessárias duas caixas de

Fig.57 blocos'. Na Fig. 57 pode-se ver o comêço do jôgo. A
atenção na mudança simultânea de forma, côr, tamanho e
espessura é um treinamento de concentração que não exigimos
de tôdas as crianças.

G 47° Jôgo: "Alguns blocos estão em lugar errado. — Quem os
acha?" Deixamos as crianças brincar com os jogos 42 — 46.
Após a colocação, segundo normas de todos os blocos, alguns
são propositadamente trocados. As crianças continuam sen
tadas à mesa. Uma criança chega como detetive até a mesa e
deve encontrar os blocos trocados. Afinal os cartões com as

3) Com apenas uma caixa, a ordenação, às vezes, não é possível.
Como podem ser superadas estas dificuldades?

características informam qual mudança de característica deve
ser feita. O detetive testa, onde esta troca prescrita não foi
observada.

G 48.° Jôgo: "Quem descobre as regras para as mudanças de
características?" Tôdas as possibilidades de inversão de jogos
devem ser aproveitadas. Os jogos 42 — 46 provocam a
agilidade mental, através destas inversões, de uma maneira
excitante. Quando se jogar em mais de uma mesa, observem-se
as duas fileiras ordenadas de blocos e as regras de mudanças
simbolizadas pelos cartões, que as crianças variam indepen
dentemente. Uma vez comprovada, com a ajuda das crianças,
a ausência de erros, os cartões devem ser guardados, porém
permanecem as duas fileiras de blocos. As crianças trocam
de mesa e tentam determinar, pela observação dos blocos, as
regras de mudança que foram dadas para a colocação dos
m e s m o s .

Os pequenos detetives processam de maneira diversa. Nem
tôdas as crianças conseguem resolver êsse problema. Aquele
que perguntar como êle deve proceder para achar as regras
de mudança não foi suficientemente educado para o compor
tamento que desejamos na solução do problema. A inde
pendência intelectual se caracteriza exatamente pela mobili
zação de tôdas as experiências anteriores que permitam a re
solução do problema. Admitamos que os blocos estejam como
na Fig. 58. Azul implica em amarelo, amarelo implica era Fig.58
vermelho e vermelho implica em azul. Isto pode ser venficado
por simples observação de três pares de blocos. Um par de
blocos é escolhido üvremente (por exemplo, o primeiro com
os blocos redondos). De todos os pares restantes interessa
apenas aquêle que tem a côr condicionada pelo amarelo. ̂
segundo par não é portanto interessante, ao passo que o terceiro
soluciona o problema. Só deve ser testado ainda se o cic
se fecha de vermelho para azul. O controle permite o quinto
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par. Nâo se pode esperar estratégia de pensamento nas pri
meiras tentativas de resolução. A estratégia é o resultado de
um processo de aprendizado. De modo algum o adulto pode
"ditar" o que fazer. A criança deve na medida do possível
encontrar tudo por si só, e o adulto só pode ajudar no sentido
de dar um impulso ao pensamento. Repetimos os jogos para
ativar antigas experiências que são importantes para a reso
lução do problema. Quando estivermos explicando algo, em
purramos correspondentemente os blocos. Explicações verbais
sem ação concreta, cujo resultado se torna visível, têm, para
muitas crianças, pouco ou nenhum valor informativo. Tão
logo o interesse caia, deve-se passar para os jogos familiares.
As crianças precisam alcançar êxito sempre renovado nos
seus jogos, pois uma cadeia de insucessos enfraquece a dispo
sição de esforço de quase todas as crianças. Neste sentido
a Pedagogia prática é uma arte, que só pode ser sentida em
situações reais de ensino. A maestria se revela por exemplo
na diferenciação das exigências feitas a cada criança.

*G 49° Jôgo: "Quem construiu e quem repetiu a construção?"
As crianças que nâo apresentaram dificuldades no jÔgo 48 podem
ser levadas a um problema que exige bastante. Consideramos

FJ8.59 as duas fUeiras de blocos, mostradas na Fig. 59. Sabe-se que
fileira Eva e Gáudio respectivamente formaram. Quem, no
entanto, construiu em primeiro lugar, e quem depois? Pode-
riíamos perguntar a Cláudio, porém êle não revela. É aliás
possível esta determinação? Após algum tempo talvez surja a
so ução. se foi Eva que começou, o azul é trocado por ver
melho. Se Cláudio é que começou, então o vermelho é tro
ca o por azul. Com isto aponta-se para os blocos ou então
coocam-se correspondentemente os cartões coloridos com as
tiechas. O emprego da forma verbal «se... então" pressupõe

compreensão de uma relação lógica que chamamos' de im

plicação. É bastante possível que as crianças descubram es
pontaneamente esta relação por causa das experiências adqui
ridas nos jogos. Talvez elas não empreguem inicialmente as
duas palavras, porém elas as aceitam ràpidamente porque a
relação lógica lhes é familiar. Lidar com os blocos lógicos
intensifica o raciocínio e isto por sua vez promove e diferencia
a expressão verbal. Com a forma "se ... então" descrevemos
as duas mudanças de côr possíveis, que estão de acordo com
as expressões "Eva começou" ou Cláudio começou". Torna
remos acessível êste problema a muitas crianças por meio de
jogos mais fáceis. O conceko geométrico de sentido circular
pode ser descoberto. Isto já foi mostrado pelo jôgo 13. Va
mos aproveitar novamente jogos análogos e principalmente mos
trar a relação com o sentido do ponteiro de um relógio.

G 50.° 3ôgo: "Quem é o seguinte a colocar um bloco?" Três F'ê-60
crianças estão sentadas a uma mesa e têm à sua frente blocos
de mesma cor. Uma quarta criança não pode observar quando
as crianças acrescentam um bloco para formar uma cobra
colorida. A colocação é interrompida e a quarta criança deve
inicialmente dizer quem é o seguinte a colocar e em seguida
deve andar em volta da mesa, na direção em que os blocos
foram colocados. Existem portanto dois sentidos a serem to
mados, conforme o jôgo 50 mostra novamente após o primeiro
contato com o jôgo 13.

Em que sentido se movem os ponteiros de um relógio?
Colocamos um relógio sôbre a mesa e observamos o sentido
dos ponteiros. Quem notar, anda ao redor da mesa neste
sentido. O jôgo 50 obriga a recorrer ao sentido dos pon
teiros. Se andarmos no sentido dos ponteiros do relógio, então
levantamos os braços. Os braços devem fazer lembrar os
ponteiros. Se andarmos no sentido contrário ao dos pontei
ros do relógio, então conservaremos os braços abaixados.
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Se as regras de transformação foram empregadas até agora
na ordenação em pares de blocos, então conjuntos de peças,
um gnqx) de blocos portanto, devem ser transformados. Para
a Geometria são reunidas e^riências iniciais que poderão
ser utilizadas posterioimrate.

SIS Jôgo: "O jôgo da locomotiva". Formamos uma locomo-
Fig. 62 tiva de seis blocos azuis conforme mostra a Rg. 62. Em

seguida, é pedida a mudança de côr. São formadas então
duas locomotivas, uma vermelha e a outra amarela. Nas
duas locomotivas todos os blocos correspondem respectivamente
na forma, tamanho, e espessura. A mudança de côr é repre
sentada pelos cartões coloridos.

O jôgo pode ser variado partindo-se de outras peças. Uma
característica é respectivamente mudada. Poderíamos, por
exemplo, transformar as peças da Fig. 1.

♦ 52.® Jôgo: "A comparação das locomotivas". Se além da côr
também fôr mudada a espessura, então as transformações se
tomam ainda mais amplas. Não se deve esquecer de munir
de cartões as regras para mudança de características. Com a

Flg.63 mudança do tamanho, a locomotiva passa a apresentar um
aspecto engraçado, que faz rir. A chaminé flutua no ar. As
rodas são maiores do que a locomotiva. Talvez neste ponto
sejam feitas associações.

Nos parques de diversão existem espelhos especiais, que
alteram o aspecto do observador de uma maneira muito di
vertida. Estas são experiências básicas valiosas que posterior
mente serão examinadas nas aulas de Geometria. Diríamos
então, por exemplo, "a elipse é a imagem afim da circunfe
rência".

No jôgo 52 as várias locomotivas transformadas devem
ser comparadas entre si e com a locomotiva original. Nessas

comparações o importante é perceber a mudança de caracte
rística e saber simbolizar com cartões. Também se deve
perguntar como poderiam ser feitas as mudanças inversamente.
Quem possuir apenas uma caixa de blocos não pode libertar
completamente a sua fantasia, pois não é possível efetuar tôdas
as mudanças planejadas. Ê aconselhável portanto a utilização
de duas caixas. Ao invés da locomotiva, qualquer outra figura
poderia ser correspondentemente modificada. As crianças in
teligentes exageram geralmente no jôgo, pedindo uma mudança
simultânea de várias características. A Fig. 64 mostra uma Fig. 64
transformação difícil. A "locomotiva" vermelha da Fig. 64,
que mal pode ainda ser reconhecida como tal, deve ser no
vamente transformada na locomotiva amarela da Fig. 62. Êste
é um desafio excitante. Se tivermos as duas figuras, então a
comparação dos blocos correspondentes permite a obtenção
das regras para mudança de característica.

0 55.® Jôgo: "Decifração de peças". O Jôgo começa como nos
jogos anteriores. É tomada uma peça e são pedidas certas
mudanças de característica, que são simbolizadas pelos car
tões. Uma vez feita a transformação, a peça inicial é guar
dada. As crianças que não estavam sentadas à mesa têm de
chegar à peça original, através dos cartões com as características
e da peça transformada. A problemática da decifração é, para
as crianças inteligentes, um jôgo excitante. Colocar-se-iam en
tão a peça vermelha e os cartões com as características (Fig.
64). A peça decifrada seria a locomotiva azul. Neste exemplo
deve se prestar muita atenção apenas na mudança de côr. A
forma, o tamanho, e a espessura devem ser mudados conforme
os cartões indicam. Quando apenas a côr é mudada, o
sentido deve ser invertido. As figuras engraçadas e os cartões
para a decifração trazem sempre novos problemas, que são
resolvidos com prazer.
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4. Jogos de diferenciação

No gnipo de jogos seguintes deve-se observar principal
mente o número de diferenças de caracteiísticas, entre os blocos
As mudanças das características já foram treinadas com os
jogos de transformação. Vamos iniciar com um jôgo que
destaca a igualdade de características.

CX3 54.<> Jôgo: "Quem possui blocos de mesma forma (côr esoes-
sura, tamanho)?" Um líder levanta um bloco e indaga aos outros
jogadores que estão sentados (em pé) em volta dêle e que também tem um bloco na mão: "Quem tem blocos de mesma
forma?" TÔdas as crianças que possuem êstes blocos os colo
cam no rtao. Elas podem buscar, na pilha restante, um outro
bloco As cnanças restantes precisam esperar, até que com
as próxunas peiguntas elas também possam depositar os blo-
^ no chão Quem tiver o maior número de blocos após umtoo completo, passa a ser o líder. Para um número igual
deve ser encontrada uma solução. (Por exemplo, quem tem o
maior numero de blocos grossos?). O jôgo toma-se mais di-
fici quando duas ou três características devem concordar si-
mititâneamente. A exigência de blocos de mesma côr, es
pessura e tamanho talvez nem possa ser satisfeita, pois existem
âas ties blocos dêste .tipo entre todos os 48 bíoLs. Talve"eles ainda estejam na pilha restante.

^ c a r a c t e r í s t i c a s " .

crania fi. "■» bloco o se
ao lado d ^ ^ crianças fiquem umas^ lado da outras. E conveniente marcar com um traço ou
p o s s u i a D i l h U m l í d e r d e j ô g oa pdha restante de blocos. Ele levanta um bloco e citaas quatio caractenstiças (Exemplo: amarelo, redondo, pequeno.

grosso). Agora cada criança pode dar um passo à frente, para
cada diferença de características. Exemplo: A primeira crian
ça diz: "Um passo para a forma e mais um para a côr", se o
seu bloco fôr azul, triangular, pequeno e grosso. Agora é a
vez da segunda criança. Ela venfica o número de diferenças
e menciona a cada passo o grupo característico (olhar acima).
O jôgo continua até tôdas as crianças tiverem tido sua vez.
São dados de um até quatro passos. Por que nenhuma criança
permanece em seu lugar? Deve-se sempre que possível for
mular êste tipo de pergunta. Discussão possível: 1. Nenhum
bloco é igual ao outro. 2. Isto não está certo, se jogarmos
com duas caixas de blocos, etc. Por que cada criança pode
no máximo dar quatro passos?

Vence o jôgo aquêle que tiver primeiro alcançado um pon
to marcado. Ê bastante emocionante quando o líder do jôgo
vai puxar o próximo bloco. Êsté líôvo bloco é, ou não é,
conveniente para mim? Esta pergunta ativa a atenção.

56° Jôgo: "A cobra das diferenças(l)". Todos os blocos for
mam uma cobra. Entre os blocos, entretanto, pode existir ape
nas uma diferença de características. A Fig. 65 nos fornece F'S- 65
um exemplo. A côr sòmente varia do primeiro para o segundo
bloco (forma, espessura, tamanho permanecem constantes).
Entre o segundo e terceiro bloco varia apenas o tamanho
(côr, forma, espessura não variam). E o processo continua:
espessura, forma, côr, espessura, côr, etc.

Todos os blocos podem ser assim enfileirados. Êste jôgo
pode ser executado, por uma criança só, como um jôgo de
paciência. Nos jogos em grupos poderia ser exigido de cada
jogador que êle escolhesse, do conjunto todo de blocos, aque
le que seja adequado, se estiver na fileira. O processo continua
percorrendo a fileira até o último bloco ter sido colocado.

Quando o jôgo 56 é executado por uma criança só, po
demos observar após várias repetições que as crianças não mais
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escolhem sem um plano, porém encontram um sistema para
a colacação. Já que quatro blocos de mesma côr, espessura
e tamanho diferem em apenas uma característica (forma), as
crianças dispõem os blocos em grupos de quatro. Cada grupo
é relacionado com o outro de modo a formarem um plano
único. Entre cada grupo, devido a uma nova mudança, é
observada uma concordância correspondente de características.
Entre o quarto e o quinto bloco observa-se constância de
tamanho, enquanto que a espessura varia. A coordenação
entre o oitavo e o nono, e entre o 12.® e 13.® bloco é escolhida
de modo a que o plano de separação em grupos de quatro
sempre possa ser realizado. As transições entre as cores tor-

ig.66 nam-se possíveis segundo o mesmo principio (Fig. 66). A
ação experimental permite o reconhecimento de princípios que,
com o auxílio de uma antecipação mental da ação manual, le
vam à exposição planejada desde o início. Tais descobertas
originais de estratégias de jogo são fruto de nosso trabalho.
Desta maneira praticamos a educação do pensamento. Mesmo
os adultos deveriam variar a estratégia dada no jogo.

CG 57.® Jôgo: "A cobra das diferenças (1) como um jogo com
petitivo". Cada jogador recebe cinco blocos, o resto forma
o banco. Por tumo são colocados tantos blocos quantos pos
síveis, nas extremidades da "cobra das diferenças". Vence
aquele que não possuir mais blocos. O líder do jôgo administra
os blocos restantes e deve ceder ao jogador que não conseguir
colocar nenhum bloco, pelo menos, um bloco. As vezes é
conveniente pedir mais blocos. Talvez fosse desejado, por exem
plo, impedir a um parceiro, que possui apenas mais um bloco, de
colocá-lo. Os blocos do banco devem ser cobertos com um
pano, para que êles sejam distribuídos imparcialmente.
* 55.® Jôgo: "A cobra das diferenças (1) morde a sua cauda".
A cobra é formada como no jôgo 56, porém agora é exigido

que os blocos sejam dispostos circularmente e deve ser obser
vada a diferença de exatamente uma característica para cada
bloco. A cobra morde a sua cauda. A mudança de blocos
eventualmente necessária ao final é um jôgo de paciência, pois
quando a continuidade é prejudicada pela remoção de um
bloco, surgem problemas de fechamento. A Fig. 67 mostra Fig. 67
uma cobra de oito blocos que morde sua cauda. Empregan-
do-se subconjuntos, as dificuldades são reduzidas. Por isso
seja talvez interessante começar com quantidades pequenas,
antes de usar todos os 48 blocos.

59.® Jôgo: "Cobras com um número maior de diferenças".
Agora vamos formar cobras com mais de uma diferença. Po
demos, por exemplo, escolher duas ou três diferenças. Isto
é um treino de concentração. Quem considerar quatro dife
renças, de bloco, faz uma descoberta. Nunca existe uma única
cobra de 48 blocos. São sempre cobras que não podem ser
unidas. Por quê? A Fig. 68 mostra uma dessas cobras, on- Fig. 68
de não é possível juntar todos os blocos pequenos e grossos
com os blocos grandes e finos. Com êstes blocos deve-se
formar a segunda cobra correspondente com quatro diferenças.

O jôgo 59 pode ser variado, com uma mudança planejada
do número de diferenças. Exemplos: 1.1 — 2 — 1 — 2 — 1 —
etc. 2.1 — 2 — 3 — 1 — 2 — 3 — etc. 3.1 — 2 — 3 — 2 — 1
— etc. Êstes números dão a diferença de bloco para bloco.
As variações dos jogos são desejáveis. As crianças não devem
apenas ocupar-se com os jogos, mas também jogar com as re
gras dos jogos.

* 60.® Jôgo: "Formar círculos com duas, três e quatro diferen
ças". Agora é pedido que as cobras do jôgo 59 mordam suas cau
das. O jôgo 58 aqui se repete com maiores exigências. Esses au
mentos do grau de dificuldade devem ser explorados sob o
ponto de vista pedagógico. Somente aquêle que conseguir lidar
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sem erros com o jogo 58 pode tentar o jogo 60. Receber
uma tarefa difícil deve ser considerado uma distinção.

** 61° Jogo: "Vamos formar um oito". Um aumento considerá
vel de dificuldade é alcançado com a formação de um oito,
obedecendo à condição de observar uma diferença de bloco
para bloco. Escolhemos subconjuntos para assegurar uma
percepção visual. Ex.: 16 blocos com as cores vermelho e azul

Fig. 69 e as formas quadrado e circular. A Fig. 69 mostra o oito.
Sobra um bloco. Foi mudada respectivamente uma característi
ca do bloco grande, azul, quadrado e grosso em quatro dire
ções: forma, tamanho, côr e espessura (Fig. 69). Um outro blo
co também poderia gerar um ponto de incompatibilidade?

Deve-se variar conespondentemente. É possível formar
Fig. 70 um oito duplo? A Fig. 70 fornece uma resposta. Quais blocos

devem ser colocados primeiro? Este é o único oito duplo possí
vel? O que acontece na transformação de vermelho em azul e
de azul em vermelho? Existem outras transformações que satis
fazem as condições do jogo? Sabemos que todas as caracterís
ticas restantes devem permanecer constantes. Os jogos devem
estimular a fantasia, a qual leva a varias maneiras de situar um
problema. Nisto reside o significado dêstes jogos.

* 62° Jôgo: "Abracadabra". O jôgo "abracadabra" requer a
escolha de todos os blocos que satisfaçam determinadas condi
ções. Estas condições são mudanças de características relacio
nadas com um determinado bloco. Formulamos o jôgo como
sendo um jôgo de mágica e damos alguns exemplos: 1. abraca
dabra forma, mude-se! 2. abracadabra — forma, cor, mu
dem-se! 3. abracadabra — forma, côr, tamanho e espessura
mudem-se! Vamos discutir êstes três casos.

O bloco de referência deve ser, nos três casos, pequeno,
fino, amarelo e triangular. Após a fórmula mágica número 1
obteremos blocos finos, pequenos e amarelos que são não-trian-

ulares: um quadrado, um retângulo e um círculo. Só pode
mudar aquilo que foi mencionado na fórmula, todas as outras
características devem permanecer iguais. Pela fórmula mágica
número 2, somente serão encontrados dois blocos. São dois
triângulos pequenos e grossos; um é azul e outro é vermelho.
No caso número 3, encontramos seis blocos, que são não-peque-
Dos não-finos, não-amarelos e não-triangulares. Como podem
estes blocos ser rapidamente encontrados? Quem verificar um por
um todos os blocos, considerando estas condições, ainda não
aprendeu a idealizar um plano para a solução de um problema.

O raciocínio pode-se processar mais ou menos assim: 1.
O bloco não pode ser pequeno, portanto devem ser levados
em consideração 24 blocos grandes. 2. Deste conjunto devem
ser desprezados os blocos finos, pois a condição denomina-se
não-fino. 3. Dos 12 blocos restantes, 8 são não-amarelos. 4. Os
dois triângulos ainda atrapalham. Restam seis blocos grandes e
grossos, dos quais três são vermelhos e três azuis. Dois têm
respectivamente a mesma forma.

Existem 15 jogos de abracadabra: quatro jogos com
uma mudança de característica, seis jogos com duas mudanças
de característica, quatro jogos com três mudanças de caracterís
tica, um jôgo com quatro mudanças de características.

Os adultos devem formar uma lista para cada um dos
15 jogos e determinar o número de blocos conseguidos respec
tivamente. O número está entre um e seis. Além dos três casos
acima mencionados mais 12 casos devem ser encontrados (por
exemplo: Abracadabra — tamanho e espessura, mudem-se! Um
único bloco satisfaz esta condição).

*CG 63° Jôgo: "Jôgo de dominós". Neste jôgo utilizam-se nova
mente as superfícies quadriculadas dos jogos de ordenação.
Todos os blocos são não apenas colocados lado a lado em
linhas, mas também uns em cima dos outros em colunas. Na
linha deve ser observada uma diferença de bloco em bloco e
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Fig. 71 na coJuoa, duas diferenças. A Fig. 71 mostra um comêço de
jogo possível. Quais blocos podem ser colocados nos pontos
atbl As regras do jogo devem ser observadas! No ponto a
serve o bloco pequeno, redondo, vermelho e grosso. Na linha
situam-se então, lado a lado, três blocos redondos, grossos e pe
quenos, diferentes apenas quanto a côr. Na coluna do bloco
colocado localiza-se o triângulo grande, vermelho e grosso,
que tem outra forma e tamanho. As condições estão, portanto,
satisfeitas. O ponto b é mais difícil ainda de ser preenchido.
Em cada linha uma diferença, e em cada coluna, duas diferen
ças! O quadrado pequeno, grosso e azul serve. Vamos exa
minar! Existe algum ponto como b no jogo de dominós, para
o qual não pode ser achado um bloco, se as duas regras forem
observadas? Seria um grande êxito do nosso ensino se espon-

Fig. 72 tâneamente entre as crianças surgisse tal pergunta. A Fig. 72
mostra um tal ponto x.

Êste jogo de paciência para uma criança isolada pode ter
um caráter competitivo para um grupo de crianças. Cada jo
gador recebe cinco blocos. O conjunto restante de blocos
constitui o banco. Os blocos são colocados por turno. Quem
não conseguir colocar um bloco adequado deve retirar pelo
menos um bloco. Os blocos estão cobertos. O líder do jôgo os
distribui. Quem estiver na sua vez e possuir blocos adequados
pode retirar blocos do banco. Isto pode ser conveniente em
certas situações. Vence aquêle que primeiro ficar sem
blocos. Às vêzes é bom deixar de colocar blocos, apesar de
po er fazê Io. Com auxílio desta estratégia de jôgo, pode-se
impedir a vitória do parceiro.

A criança que joga sòzinha também pode desenvolver
rat ̂ as. Assim pode acontecer que uma criança subita

mente diga sorrindo: "O jôgo de dominós é bastante simples.
Fig. 73 imediatamente todos os blocos". O resulta-^ ° ̂  criança aproveitou então experiên-

e jogos anteriores. Elaborar inicialmente um plano e

60

não começar imediatamente com a colocação dos blocos é
um progresso significativo no desenvolvimento individual da
criança. Estas faculdades cognitivas são objetivo de nossa edu
cação intelectual.

♦CG 64.® Jôgo: "Conquista dos blocos". Três crianças jogam
sempre simultaneamente. A e B recebem respectivamente quatro
blocos. A terceira criança é o Uder do jôgo (L) e administra
os 40 blocos restantes (banco). L retira um bloco. A e B
devem apresentar respectivamente um bloco. Quem tiver o
maior número de blocos diferentes do bloco de referência re
ceberá os dois blocos. Se houver empate, os blocos permane
cem onde estão até que os blocos posteriormente dispostos por
A e B tragam a decisão. Vence aquêle que conseguir con
quistar o maior número de blocos. Após cada rodada de jôgo,
A e B recebem novamente quatro blocos do banco. Simultâ-
neamente L retoma o bloco de referência ao banco e sele
ciona nôvo bloco.

A Fig. 74 dá um exemplo. O bloco de referência está sob Fig. 74
L. Em A e B os blocos foram ordenados segundo as diferenças.
Os números 1 a 4 dão o número de diferenças dos blocos em
relação ao círculo vermelho redondo e fino.

1. Primeira possibilidade de jôgo: B ganha no primeiro
lance, porque somente êle possui um bloco com quatro .diferen
ças e portanto pode conquistar qualquer outro bloco de A. Os
lances restantes A pode vencer. Como?

2. Segunda possibilidade de jôgo: B transmite com o pri
meiro lance o jôgo para A e retira o retângulo vermelho. A
coloca o círculo vermelho e pequeno, e com isto conquista os
dois blocos. A agora não pode mais vencer em qualquer dis
posição.
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3. Terceira possibilidade de jogo: 1.° lance: A começa
e coloca o retângulo azul. B: retângulo amarelo. Não há de
cisão: 2.® lance: A: círculo grande e vermelho. B: retângulo
vermelho. Novamente não há decisão! Restam 4 blocos. 3.®
lance: A: círculo pequeno e vermelho. B.: círculo amarelo.
Apenas no 4.® lance surge a decisão, pois o pequeno quadrado
ultrapassa o círculo azul. B conquista todos os blocos. Em
comparação com a 1.® possibilidade de jogo, B têm uma van
tagem que consiste em incluir o quadrado pequeno o mais tarde
possível. As sensações se tomam mais intensas se os dois jo
gadores pensarem profundamente e tentarem perceber os planos
do adversário.

65° Jôgo: "Planta das diferenças". Mostramos duas plantas
que Dienes utilizou durante as suas conferências na Alemanha.

Deve-se colocar um bloco em todos os locais assinalados por
um círculo. O número de linhas que ligam os círculos simboliza
o número de diferenças correspondentes a blocos vizinhos.

A Fig. 75 mostra uma planta com uma diferença.
A Fig. 76 mostra uma planta com duas e três diferenças.

Existem varias possibilidades para a colocação dos blocos?
Quais são os subconjuntos formados com a colocação? A plan
ta 75 deve, por exemplo, ser coberta exclusivamente com blocos
de mesma côr? Quais são os locais, na Fig. 75, que são fáceis
de ocupar? E quais são difíceis? Onde começar?

5. Jogos com aros

Com um novo grupo de jogos serão utilizadas experiências
de jogos anteriores as quais por sua vez serão incluídas em
novas relações. Jogamos no chão, e o limitamos em regiões.
Os limites das regiões formam aros (madeira, junco ou seme

lhante) ou cordão. Com um aro, explicamos o conceito topoló-
gico: dentro, fora. Para isto chamamos crianças que devem
se situar correspondentemente.

*G 66.® Jdgo; "A ordenação dos aros". Após vários jogos de
ordenação, vamos abordar, com o jôgo 66, um problema que
será inicialmente preparado em dois passos.
1 o passo: Colocamos um aro no chão, dentro do aro é colo
cado um cartão com um símbolo. Em seguida os 48 blocos
são distribuídos nas duas regiões. Exemplo: Cartão com sím
bolo "redondo", dentro do aro significa que todos os blocos re
dondos devem ser colocados dentro do aro, e todos os blocos não
redondos, fora do aro. Mudamos os cartões.
2.® passo: Dois aros, cada um com um cartão do mesmo grupo
de características. Os aros devem estar bem afastados entre si.
A tabela traz exemplos:

1.0 Região interna 2.o Região interna | Região e.xterna
1.0 Exemplo Blocos vermelhos Blocos amarelos Blocos azuis
2.0 Exemplo Blocos grossos Blocos finos ^^'®
3.0 Exemplo Blocos triangulares Blocos redondos QuaJĵados ou°Os b locos são

quadrados ou
retangulares

4.0 Exemplo Blocos grandes Blocos pequenos Vazio

Após êstes preparativos colocamos as crianças frente à
seguinte situação: Primeiro aro, cartão para "azul ; segun
do aro, cartão para "quadrado". O que é problemático? As
crianças talvez transfiram os quatro blocos quadrados e azuis
de um aro para o outro, pofque todas as vêzes que uma condi
ção não é satisfeita, nada é satisfatório. Se, por exemplo, os qua
tro blocos estiverem no primeiro aro, então a condição de
manter todos os blocos quadrados no segundo aro não está



sendo levada em consideração. Para a educação intelectual
estas confusões e dúvidas são essenciais. A sugestão (de uma
menina de 5 anos) de colocarmos dois blocos em um aro e
dois blocos no outro aro tem de ser rejeitada. É exigida a
observação rigorosa das regras do jôgo, um senso de justiça é,
portanto, inoportuno. A solução consiste em superpor os aros.

Fig. 77 A Fig. 77 mostra quatro regiões. Dispensa-se muita aten
ção à região I. As duas condições somente podem ser simul
taneamente satisfeitas na região I. Nesta região localizam-se
os blocos que são azuis e quadrados.

Todos os blocos azuis que não são quadrados estão na
região II. Todos os blocos que são quadrados, porém não-azuis,
estão na região III. Os blocos restantes encontram-se na região
IV; êstes blocos são não-quadrados e não-azuis.

As crianças colocam ambos os aros conforme mostra a
Fig. 77 e escolhem dois cartões quaisquer. Agora elas podem
distribuir os blocos em todas as quatro regiões. Êste jôgo
excitante não é difícil, pode ser jogado com muitas variações
que permitem interessantes descobertas. Sob que condições
certas regiões ficam vazias? Quando é que nenhuma das qua
tro regiões fica vazia? etc. Também se devem empregar nega
ções (nâo-azul, não-redondo, etc.). Finalizando, daremos em
uma tabela as associações de características nas quatro regiões
que são exatas, para cada subconjunto, nos três exemplos
escolhidos.

7.® Exemplo 2.® Exemplo 5.® Exemplo
Cartões (pequeno; vermelho) (grosso; fino) (não-amarelo; red.
Região I

I I
r a
I V

pequeno e vermelho
pequeno e não-verm.
vermelho e não-peq.
nlo-verm. e não-peq.

vazio
g r o s s o
fi n o
v a z i o

n ã o - a m a r e ! o e r e d .
não-amar. e não-red.
a m a r e l o e r e d o n d o
a m a r e l o e n ã o - r e d .

67° Ugo: "Cruzamento de caminhos". O jôgo 67 deve tornar
explícitos, para as crianças menos capazes, os problemas de di

visão do jôgo 66. Devem ser formados, com blocos de deter
minadas características, dois caminhos que se cruzam. For
exemplo, ura caminho pode ser "calçado" apenas com "pedras"
amarelas e outro, apenas com pedras redondas. Nos pontos de
cruzamento só podem, portanto, estar situados blocos que são Fig. 78
amarelos e redondos. Deve-se variar as características e procu
rar casos era que o calçamento do cruzamento não é possível
(um caminho com blocos grandes, e outro com blocos pequenos).

♦♦G 68° Jôgo: "Comparação de ordenações". Talvez as crian
ças pensem em comparar o jôgo 66 com o jôgo 39. O que
anteriormente eram as quatro caixinhas, são agora as quatro
regiões. As figuras 43 e 44 mostram isto claramente. O mesmo
princípio de distribuição foi ainda observado no jôgo 38 (Fig,
41), Confrontamos os três diagramas diferentes (Fig. 79). Êles Fig. 79
terão um significado maior no aprendizado posterior da Mate
mática. Por enquanto, trataremos tudo apenas como jogos de
ordenação. Os 48 blocos são distribuídos em quatro subcon
juntos (I, II, III, IV). O princípio é o mesmo em todos os
três casos. As características comuns ao? blocos de um sub
conjunto são representadas da melhor maneira por uma árvore.
O percurso ao longo de um galho até ao subconjunto traz
consigo exatamente as duas características que no diagrama
de Carroll determinam a linha e a coluna. O diagrama de
Venn (composição dos aros) traz a solução do problema desen
volvido no jôgo 66. A estrutura da solução está de acordo com
a estrutura de ordem dos dois outros diagramas. Como num
jôgo em grupo pode-se fazer três crianças, cada uma com uma
caixa de blocos, construírem respectivamente cada uma das
três composições dadas. Deve-se entrentanto escolher um par
de características iguais para as três crianças. Uma vez prontas
as composições, os resultados são comparados e discutidos.
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Neste ponto deve ainda ser mencionado:
Ao invés de ordenar apenas blocos, dispor ao ar livre dois

círculos, como os da Fig. 77, e deixar as crianças localizarem-se
correspondentemente. Exemplo: Todas as crianças que têm
irmãos dirigem-se para um círculo. Num outro círculo ficam as
crianças que têm irmãs. Uma criança tem irmão e irmã, outra
é filho único. O que devem fazer? Podemos agrupar nova
mente as crianças, se caracterizarmos a posse de um triciclo e
de um patinete.

2. O que estamos fazendo tem um grande significado
na teoria do aprendizado. Aquilo que nos diversos exemplos
se mantém constante são fatos lógicos. Somente dominamos
os conceitos lógicos se tivermos conhecido diversos modelos e
se os reconhecermos como tal em novas situações. Deve ser
portanto lembrado que os nossos jogos com os blocos podem
ser transferidos para outras situações e para outras matérias.
Esta exigência é sempre renovada por Z. P. Dienes.

Agora a árvore deve ser ampliada conforme já foi sugeri
do na Fig. 42. A terceira característica que deve ser acrescen
tada às duas: "triangular" e "vermelho", chama-se "grande".
Nas quatro extremidades da árvore da fig. 79 surge respecti-

Fig. 80 vãmente uma bifurcaçâo, conforme é mostrado na fig. 80. Te
mos então três subconjuntos de blocos, pois os quatro subcon
juntos são respectivamente subdivididos em subconjuntos de
blocos pequenos e subconjuntos de blocos grandes. Qual é o
aspecto dêsse arranjo no jogo com os aros? A solução é dada
pelo jogo 69.

* 69.® 3ôgo: "O jôgo dos três aros (sem negação)" Na figura
81 as oito regiões são numeradas de um modo tal que a ordem
concorde, da esquerda para a direita, com a dos subconjuntos
da árvore, da fig. 79, complementada por forquilhas (Fig. 80).
Na região I situam-se, portanto, dois blocos, que são vermelhos.

ndes e triangulares. Na árvore, as três características podem
ser notadas ao longo do galho externo esquerdo, enquanto que
os três aros superpostos têm a região apenas conjuntamente.
Nesta região apenas podem existir os blocos que apresentam
as três características. A região externa VIU é comparável ao
alho externo direito da árvore. O conjunto consiste de doze

blocos que são não-vermelhos e não-triangulares e não-grandes.
Finalizando vamos ainda escolher a região III. Nela estão situa- Fig. 81
dos blocos que são vermelhos e grandes e não-triangulares. 6
blocos-satisfazem estas condições. As crianças apreciam muito
escolher três características quaisquer e distribuírem nas regiões
os blocos com as características.

Todos os 48 blocos são então ordenados em exatamente
8 subconjuntos. Esta distribuição também deve ser comparada
com as árvores correspondentes.

Talvez as crianças também peçam o arranjo de caixinhas
correspondentes. No jogo 68 todos os três diagramas foram
comparados entre si. Vamos por isso completar corresponden
temente o jôgo 69. As crianças percebem ràpidamente que em
cada uma das quatro caixinhas os blocos grandes devem ser
separados dos pequenos (não-grandes). Em cada uma das
quatro caixinhas poderia ser colocada uma caixinha menor que
receberá os blocos pequenos. Os blocos grandes ficam onde
estão. Ao invés de utilizarem-se caixinhas, poder-se-ia dese
nhar uma área quadriculada, tomando cuidado para que os
quadrados sejam suficientemente grandes para abrigarem̂  os
subconjuntos correspondentes. A Fig. 82 traz as condições.
As crianças inteligentes já percebem que apenas mais uma
característica (a quarta, portanto!) pode ser levada em consi
deração no diagrama. O lado direito ainda está livre para a
marcação. Os quadrados são então divididos mais uma vez
em duas partes iguais. Também poderia ser feita uma separa
ção segundo a espessura. Agora resultam 16 subconjuntos.
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• 70.° Jogo: "O jogo dos três aros (com negações)". O jogo dos
três aros deve naturalmente ser jogado empregando-se nega-

83 ções. Um exemplo é mostrado pela Fig. 83. Os números re
presentam a quantidade de blocos em cada região. Na região
VIII localizam-se os dois triângulos grandes e vermelhos. Os
dois triângulos pequenos e vermelhos localizam-se na região
Vn. Já que no jogo 69 as características foram negadas, torna-
-se natural uma comparação dos dois arranjos (fig. 81 e 83).
A região I (fig. 81) e a região externa VIU (fig. 83) têm o
mesmo subconjunto de blocos. Como encontrar mais conjun
tos de blocos iguais?

G 71.° Jogo: "Reencontrar o arranjo dos aros". Êste jôgo é uma
variação dos outros jogos de aros. Exemplo: Ao fim dos jogos
66 e 69 cada região dos blocos é desfeita e os cartões com as
características são retirados dos aros. Quem consegue refazer
o arranjo?

Deixemos restar apenas os blocos da região T (Fig. 77).
Sem muito esforço as crianças percebem que os quatro blocos
nesta região têm a mesma côr e forma. No conjunto restante
não são encontrados blocos que sejam azuis e quadrados. Com
isto pode-se entretanto afirmar com segurança: O azul é uma
característica de um aro, e "quadrado" é uma característica
do outro aro. As crianças dispõem os dois cartões e os blocos
correspondentes segundo a ordem reconhecida.

Mais difícil é o reconhecimento de um arranjo no jôgo
de três aros. Vamos discutir um exemplo mediante a Fig. 81.
Admitindo que existam apenas os blocos vermelhos, todos os
outros foram guardados. Também não se dispõe dos cartões
com as características. Como se deve pensar?

Já que em IV e 11 localizam-se blocos pequenos e em I
e III, blocos grandes, o aro inferior deve possuir característica
grande . Os triângulos em I e II permitem decidir pela carac

terística triangular" no aro, em cima e à direita. Com isto
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encontrou-se um arranjo possível para os aros. Este é o único
arranjo possível?

A questão da univocidade, bem como a de quantas re
giões podem no máximo ser removidas, deve ser provocada.

Deve ainda ser mencionado que o jôgo 71 pode ser jogado
na seguinte variante mais simples: não se retiram certas regiões,
porém alguns blocos são dispostos em regiões erradas, sem que
as crianças vejam. Naturalmente os blocos devem ser trocados
apenas até onde ainda seja possível reconhecer o arranjo. O
jôgo consiste em identificar os blocos situados erradamente e
recolocá-los nos devidos lugares. É aconselhável anunciar o
número de erros em cada região (talvez apenas o número total).

Por motivos científicos o autor agradece eventuais
resultados obtidos. (PüUagogischc Hochschule Rcullingcn, Pos i
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OS PRIMEIROS PASSOS EM MATEMÁTICA

Vol. I — Lógica e Jogos Lógicos, Vol. II — Conjuntos, Nú
meros e Potências, Vol. Ill — Exploração do Espaço e Prática
da Medição

Z.-P. Dienes e E.-W. Golding

Com a presente coleção, de três volumes que visam fazer
as crianças iniciarem bem os primeiros passos em Matemática,
apresentamos aos institutos educacionais e, principalmente, aos
professores do ensino primário, uma moderna solução para
cobrir as deficiências do "cálculo" de outrora. Atualmente, é
imprescindível desenvolver na criança, simultaneamente com
a idade, a compreensão da Matemática e de suas aplicações.
É parte integrante da cultura moderna e deve começar já no
jardim da infância.

Esta coleção, destinada a professores primários, divulga
várias experiências adquiridas em certo número de anos de
estudos em diversas partes do mundo, sobretudo na Austrália,
Nova Guiné, Inglaterra e Estados Unidos. Assim, estas expe
riências se revestem de um caráter de universalidade, sem que
haja, contudo, a pretensão de constituírem regras absolutas,
deixando, assim, margem à revisão, às adaptações, aos
acréscimos.

O primeiro volume refere-se à aquisição da lógica por
crianças de poucos anos; o segundo visa à introdução dos nú
meros, partindo das propriedades dos conjuntos e levando à
noção de potência; o terceiro trata das aplicações práticas dos
números quanto ao comprimento, ao pêso, capacidade, tempo,
superfície, etc., comportando, também, iniciação à geometria.

Todos os volumes trazem grande número de exercícios
práticos, que são chamados "jogos", e que oferecem às crian
ças, em trabalho individual, ou em grupos, e sempre na alegria,
a ocasião de adquirir experiências próprias, sob a inteligente
orientação do professor, que deve, necessàriamente, mudar a
"situação de ensinar" tradicional pela "situação de aprender .
Êste deve criar situações em que as crianças ajam por si mes
mas, por seu próprio esforço e tentativa, em discussão e crítica
entre elas mesmas, pelo que o resultado alcançado sera
duradouro.
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BLOCOS LÓGICOS (Material Dienes)
Material constituído de 48 peças, em plástico, concebidas com
as seguintes características diferenciais;

1 — COR: azuis, vermelhas, amarelas
2 — FORMA: quadrados, triângulos, círculos, retângulos
3 — ESPESSURA: grossas, finas
4 — TAMANHO: grandes, pequenas

Inicialmente as crianças jogarão informalmente com as peças,
sem orientação do professor; aprendem, desta maneira, a re
conhecer as peças e nomeá-las através de seus atributos. Em
seguida, aprenderão a manipulá-las, realizando os diversos
jogos.

Obras em preparo:

Dienes/Golding, Topologia, Geometria Projetiva e Afins
Dienes/Golding, Geometria Euclidiana
Dienes/Golding, Grupos e Coordenadas
Dienes/Jeeves, Pensando em Estruturas
D i e n e s , F r a ç õ e s I S B 5 I
Dienes, Frações (Fichas de Trabalho)
D i e n e s , O P o d e r d a M a t e m á t i c a ,

vun troprcaso em 1973, nas oficinas daempresa grafica da revista dos tribunais s.a.
■ Sarzedas, 38, fone 33-4181, São Paulo, S.P., Brasil
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Nil era dos computadores c das viagens espaciais as crian
ças somente poderão se impor se elas receberem uma educa
ção que supere em muito aquilo que considerávamos plena
mente suficiente para as exigências da vida. Especialmente no
que diz respeito a conhecimentos matemáticos muito será pos
teriormente exigido. Muitos adultos estão atualmente em pé
de guerra com a Matemática por causa de um ensino deficiente,
durante o curso primário, que se concentrou no aprendizado
de regras de cálculo. A Matemática só pode ser interessante
quando as estruturas nas quais ela se baseia são bem conhecidas.
O Prof. Dr. Z. P. Dienes, com seus Blocos Lógicos, tornou pos
sível às crianças aprenderem, brincando, as bases da Matemá
tica. Êstes blocos coloridos possibilitam estimular o pensamen
to autônomo das crianças não apenas na escola, mas tam
bém em casa e nos jardins de infância, desde que o pedagogo
tenha condições de dar as instruções necessárias para o jôgo
O livro "Pensar é Divertido" é indispensável, pois possibilita
uma escolha abundante de instruções de jogos, além de dar
uma introdução de fácil compreensão a conceitos matemáticos
fundamentais que terão influência nos jogos com os Blocos Ló
gicos. Com o auxnio dêste livro, os pais e os pedagogos que
não são matemáticos podem despertar as crianças para um
pensamento lógico, por meio de jogos interessantes, e assim
criar a base para uma compreensão melhor de estruturas mate
máticas importantes e processos de pensamento.

Siegfried Kothe — é professor de Didática Matemática
na Faculdade de Pedagogia de Reutiingen. Como matemático
especialista êle se dedica especialmente à adaptação das idéias
matemáticas e psicológicas do Prof. Dienes nas atividades es
colares e ao seu encaminhamento para o raciocínio matemático
de crianças em idade pré-escolar.


