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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo compreender e classificar os jogos
estratégicos no ensino de Matemática baseado na Teoria dos Jogos e propor
uma sequência didática utilizando o jogo estratégico Yu-Gi-Oh!. Para isso,
optamos por um estudo com abordagem qualitativa do tipo exploratória. Neste
caso, para explorar o jogo Yu-Gi-Oh!, foram criadas situações simulando partes
de duas partidas do jogo, utilizando as mecânicas, normas e regras do mesmo,
a fim de identificar a Matemática presente no jogo. Dentro das análises feitas foi
possível notar conceitos matemáticos, tais como: operações com números
naturais (soma, subtração, multiplicação e divisão) e probabilidade, que se
fazem presentes no jogo pesquisado, e a partir disso propor uma sequência
didática para apresentação destes. Essa pesquisa nos mostrou que os jogos,
quando utilizados em conjunto, com um planejamento adequado, podem
proporcionar um maior interesse nos alunos, dando a oportunidade de uma maior
compreensão do conteúdo matemático.

Palavras-chave: Jogos estratégicos; Yu-Gi-Oh!; Sequência didática; Ensino de
Matemática.

ABSTRACT
This research aims to understand and present a classification of strategic games
in mathematics teaching through studies of game theory, as well as to propose
a didactic sequence based on the thematic units studied by Zabala, addressing
the mathematics existing in the strategic game Yu-Gi-Oh!. For this, we opted for
a study with a qualitative exploratory approach. In this case, to explore the game
Yu-Gi-Oh!, situations were created simulating parts of two matches of the game,
using the mechanics, its norms and rules, in order to identify the mathematics
existent in the game. Within the analyzes made, it was possible to notice
mathematical concepts, such as: operations with natural numbers (sum,
subtraction, multiplication and division) and probability that are existent in the
researched game, and, from this proposing a didactic sequence for their
presentation. The research show us that games when applied together, with
proper planning, can provide a greater interest in students, giving the opportunity
for a greater understanding of mathematical content.

Keywords: Strategic Games; Yu-Gi-Oh!; Following teaching; Math Teaching
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1. INTRODUÇÃO

Em cada jogo, o participante deve analisar suas possíveis estratégias,
visando sempre um melhor rendimento de seus resultados, contudo, nem
sempre as decisões são individuais. De fato, existem jogos em que as
estratégias dependem de outros indivíduos para um melhor rendimento, a
exemplo do futebol, tênis, xadrez, dama, jogo da velha, basquete, dentre outros.
Nesse ensejo, imagine um tabuleiro de xadrez, em que as peças estão
distribuídas, conforme mostra a ilustração na figura 1.
Figura 1: Jogada do Topalov vs Kasparov

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=r2T1_7PDeCg

Observe que o jogador das peças pretas necessita tomar decisões
importantes, visto que está na iminência de levar xeque-mate1 através da dama
branca na casa h7, sustentada pelo bispo branco da b1. Portanto, precisa obter
uma sequência de lances que evite a vitória do seu adversário.

1

Xeque-mate é quando o rei está sob ataque de peça contrária e não tem como sair da situação.
Significa o término da partida, com a vitória para quem deu o xeque-mate (Site DocPlayer –
Projeto Xadrez).
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Na imagem acima, temos que a rainha preta saiu da casa e7 e foi para a
casa e2, dando assim um xeque2 no rei branco que está na casa g2. Dessa
maneira, o jogador das peças brancas tem que tomar uma decisão para não
acabar perdendo o jogo. No jogo de xadrez, o rei pode andar uma casa por vez
para todas as direções, ou seja, horizontal, vertical e diagonal. Dessa forma, na
figura em questão, o rei teria como ir para as casas f3, f2, f1, g3, g1, h3, h2 e
h1, no caso oito possibilidades, porém como está em xeque, suas opções são
reduzidas por conta do bispo preto na casa h4, da rainha preta na e2 e do cavalo
branco na f3.
Tendo em vista que o bispo preto pode se mover para a casa g3, f2 e e1 e
a rainha preta para f1, f2, f3, g2 e h2, claro, visando um futuro xeque-mate,
sobram apenas as possíveis casas para o rei branco se locomover: g1, h1 e h3.
A partir disso, o jogador que está em xeque irá analisar as possíveis estratégias
do outro jogador, para dessa maneira, tomar a melhor decisão e evitar o xequemate.
Logo, podemos perceber que as ações feitas na partida, por ambos os
jogadores, não são independentes, ou seja, a cada jogada um jogador deve
pensar no possível movimento de seu adversário, evidenciando a existência de
uma interdependência estratégica.
Nesse sentido, o estudo dos Jogos Estratégicos corrobora com o exemplo
supracitado, pois visa, através das ações dos indivíduos e suas tomadas de
decisões, aumentar as chances de ganho ao tentar prever o resultado final.
Dessa maneira, utilizaremos os Jogos Estratégicos no ensino de
Matemática com o intuito de motivar os alunos no aprendizado dessa disciplina
que é tão temida por eles. Assim sendo, saímos do habitual quadro e piloto
utilizado por muitos professores, partindo para uma dinâmica diferenciada com
os discentes, buscando envolvê-los na matéria.
A aprendizagem através de jogos, como dominó, palavras cruzadas,
memória e outros permite que o aluno faça da aprendizagem um

2

No jogo de xadrez toda vez que o rei estiver sob ataque direto, significa que ele está em xeque.
Dar xeque em um rei é movimentar uma peça cujo o raio de ação ataque diretamente o rei inimigo
(Site DocPlayer – Projeto Xadrez).
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processo interessante e até divertido. Para isso, eles devem ser
utilizados ocasionalmente para sanar as lacunas que se produzem na
atividade escolar diária. Neste sentido verificamos que há três
aspectos que por si só justificam a incorporação do jogo nas aulas.
São estes: o caráter lúdico, o desenvolvimento de técnicas
intelectuais e a formação de relações sociais (GROENWALD, TIMM,
2002).

Assim, entende-se que jogos e Jogos Estratégicos seguem com mesmas
definições e a inclusão dos Jogos Estratégicos no ensino de Matemática,
quando bem planejado e aplicado, trazem diversão aos alunos, bem como
desenvolve e/ou amplia, os conhecimentos que são ativados a partir do jogo.
Além disso os jogos motivam os alunos através de uma competitividade
saudável, dessa maneira, melhorando as relações sociais entre eles.
Nesta pesquisa buscamos como objetivo principal compreender os jogos
estratégicos no ensino de Matemática e propor uma sequência didática
utilizando o jogo estratégico Yu-Gi-Oh!3. Para isso, realizamos uma pesquisa
qualitativa de caráter exploratório, visando identificar as potencialidades dos
jogos estratégicos no ensino de Matemática.

3

Yu-Gi-Oh! é um jogo estratégico de cartas baseado na história em quadrinho japonês (mangá)
e série animada de mesmo nome. As informações sobre o jogo podem ser acessadas no site
oficial https://www.yugioh-card.com/lat-am/pt/index.html, acesso em 12 de setembro de 2019.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL
Compreender e classificar os Jogos Estratégicos no ensino de Matemática
baseado na Teoria dos Jogos e propor uma sequência didática utilizando o jogo
estratégico Yu-Gi-Oh!.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Analisar e classificar Jogos Estratégicos por meio da Teoria dos
Jogos;

•

Compreender a utilização de Jogos Estratégicos no ensino de
Matemática;

•

Analisar a Matemática presente no jogo estratégico Yu-Gi-Oh!;

•

Verificar quais habilidades, da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), a Matemática no jogo analisado pode desenvolver e
aprimorar.
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3. JUSTIFICATIVA

Em uma sociedade diversa e em constante transformação cultural e
econômica as adversidades estão sempre presentes. Logo é preciso buscar
possibilidades que contribuam ao processo de aprendizagem e fortaleçam os
conceitos matemáticos no que tange ao aprender Matemática.
Ao mencionar a forma em que se ensina esta disciplina, estamos quase
sempre ligados ao método de aulas expositivas, percebendo constantemente a
falta de uma nova metodologia de ensino, um novo recurso didático, o uso das
tecnologias. Além disso, o uso apropriado do lúdico como ferramenta
contribuinte ao processo de ensinar e aprender é pouco utilizado.
Os jovens alunos já não respondem positivamente a uma metodologia
puramente expositiva de conteúdo, é necessária uma nova linguagem na
comunicação que responda a essas necessidades.
Os jovens atualmente estão respondendo a uma cultura contrária aos
padrões do atual sistema escolar, em que novas formas de linguagem
emergem diariamente através dos diversos meios de comunicação. As
tecnologias estão gradativamente mais presentes e sofrem constantes
mudanças. Não se pensa mais em nova ou velha tecnologia, o
importante é a abertura que a escola dará para esta cultura de
aprendizagem que surge fortemente aliada às necessidades de nossa
sociedade (PEREIRA, 2018, p. 16).

Para Pereira (2018), é preciso pensar em novas possibilidades do uso de
tecnologias e inovações ao processo de ensino, tendo em vista estarmos diante
de uma comunidade de jovens altamente conectados às informações. Dessa
forma, deve o educador pensar em possibilidades que se aliem à cultura jovem
no processo de aprendizagem.
Dessa maneira, lembremos que os jogos, de forma geral, estão inseridos
na sociedade seja em forma desportiva, para o entretenimento, para o lazer e
também para a construção do saber. É necessário discutir a importância dos
jogos como ferramenta na edificação e concepção do saber para qualquer
caminho do conhecimento, levando em consideração que de forma lúdica uma
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aula de Matemática se torna mais prazerosa e pode favorecer o desenvolvimento
o raciocínio lógico.
A introdução de jogos nas aulas de Matemática é a possibilidade de
diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos estudantes que
temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la.
Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a
motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes
alunos

falam

Matemática,

apresentam

também

um

melhor

desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de
aprendizagem (BORIN, 1998, p. 53).

Na perspectiva de Borin (1998), à medida em que os alunos vão jogando,
estes percebem que o jogo não tem apenas o caráter lúdico, podendo ser levado
a sério e não encarado simplesmente como uma brincadeira. Ao analisar as
regras de um determinado jogo, certas habilidades se desenvolvem no aluno e
suas reflexões o levam a relacionar aspectos desse jogo, com determinados
conceitos matemáticos.
Para a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018), os jogos, dentre
outros recursos didáticos, podem despertar o interesse do aluno e representar
um contexto significativo para aprender, bem como ensinar matemática.
Além disso, os PCNs (BRASIL, 1997) dizem que os jogos possuem um
aspecto que leva o indivíduo a se interessar, se estimular e a se desenvolver
para resolver dificuldades ou problemas, além de ser um objeto sociocultural em
que a Matemática está presente. Deste modo, entende-se que o jogo é uma
atividade natural no desenvolvimento dos processos mentais e supõe um fazer
sem obrigação externa e imposta, embora demande exigências, normas e
controle. Com isso, o jogo, mediante a articulação entre o conhecido e o
imaginado, faz desenvolver o autoconhecimento e o conhecimento dos outros.
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4. METODOLOGIA

Nesta seção apresentaremos os meios utilizados para analisar o jogo YuGi-Oh!, bem como classificar os jogos estratégicos por meio da Teoria dos
Jogos. Decidiu-se por uma pesquisa de caráter qualitativo, com vista na análise
e compreensão da problemática, refletindo sobre sua parte subjetiva, pois
segundo Borba (2004):
O que se convencionou chamar de pesquisa qualitativa, prioriza
procedimentos

descritivos

à medida em que sua visão de

conhecimento explicitamente admite a interferência subjetiva, o
conhecimento como compreensão que é sempre contingente,
negociada e não é verdade rígida (BORBA, 2004, p. 2).

Este trabalho foi realizado utilizando a pesquisa exploratória, pois torna o
problema mais flexível e aproxima o pesquisador do objeto pesquisado, que
segundo Gil (2002):
Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir
hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo
principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu
planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado.

Nessa perspectiva, os jogos estratégicos foram analisados e classificados
por meio dos estudos feitos através da Teoria dos Jogos, a fim de perceber de
que maneira esses tipos de jogos podem influenciar no aprendizado de
Matemática.
Além disso, foi analisado o jogo estratégico Yu-Gi-Oh!, buscando entender
suas regras, normas e modo de jogar, na busca de compreender as
potencialidades desse jogo, o classificando e apontando uma maneira dele ser
utilizado no aprender Matemática.
Para elaboração da sequência didática utilizamos os princípios de Zabala
(1998), os quais descreveremos posteriormente.
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5. JOGOS
Neste capítulo apresentaremos um breve histórico sobre jogos,
evidenciando alguns pensadores que defendiam a utilização deles no ensino.
Posteriormente, traremos a utilização dos jogos no ensino de Matemática.
5.1. BREVE HISTÓRIA SOBRE JOGOS
Os jogos estão presentes junto aos humanos desde os primórdios das
civilizações, e segundo Platão, a necessidade de usar os jogos educativos nas
modalidades desportivas era imprescindível tanto para o lazer, quanto para o
desenvolvimento mental e habilidades corporais.
Historicamente os jogos se confundem com a própria história das
civilizações e segundo Menezes e Fossa (2004), o entrelace entre a história do
jogo e a do homem é uma linha tênue. Em outras palavras, ainda segundo os
autores, o que podemos perceber é que o jogo, civilização e cultura caminham
juntos nas fases históricas da humanidade.
Nesta perspectiva, os jogos vêm sendo usados no desenvolvimento da
humanidade durante todo o processo de evolução humana, seja como distração
ou de forma educacional. De acordo com Menezes e Fossa (2004), isso nos
permite pensar que o jogo ultrapassa os limites das atividades que são
puramente físicas ou biológicas.
Para melhor entender a historicidade do jogo junto ao desenvolvimento
humano, compartilhamos dos estudos de Baranita (2012), que fez uma
retrospectiva histórica sobre a utilização do jogo em várias atividades.
Segundo Baranita (2012), na Grécia antiga, em Roma, entre os egípcios e
também os maias, o jogo era utilizado para a transmissão de valores, bem como
conhecimentos das gerações antigas para as mais novas. No período do
cristianismo existiu uma crescente desvalorização do jogo por ser considerado
algo profanador e contra os princípios morais. Entretanto, de acordo com a
autora, é no século XVI que os jogos ganham novo valor de forma educativa em
que humanistas desenvolveram propostas pedagógicas utilizando jogos e
brinquedos.
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Grandes autores e pensadores são destacados nos estudos de Baranita
(2012), Gomes (2018) e Varizo (2018) ao se referirem sobre a utilização do jogo
para o desenvolvimento do saber. Desta forma, iremos apresentar a seguir uma
sequência cronológica envolvendo esses autores e pensadores:

Tabela 1 Autores e pensamentos

Autor/Pensador (Ano)

Pensamento

Rabelais (1494 - 1553)

Ideia de ensino em que o indivíduo deveria passar pelo
jogo, mesmo um simples jogo de cartas poderia ser
proveitoso para o ensino da Aritmética e Geometria.

Jean Jacques Rousseau (1712 Aprender deveria ser uma conquista, em que a criança
- 1778)

aprende com prazer e de forma lúdica com jogos e
brincadeiras.

Pestalozzi (1746 – 1827)

Escola como uma sociedade na qual por meio do jogo
era

possível

trabalhar

conceitos

como

responsabilidade, regras e normas de cooperação.

Froebel (1782 – 1852)

A criança deve ser vista como atividade criadora e a
melhor forma para isso ocorrer seria usar os jogos.
Dizia ainda que um excelente educador é sempre
aquele que faz do jogo uma arte de ensinar.

Decroly (1871 - 1932)

Criou materiais para a educação de crianças com
deficiências. Tais ferramentas tinham por finalidade
desenvolver a percepção, motricidade e raciocínio.

Dewey (1859 – 1952)

A aprendizagem da criança só era possível em um
ambiente natural. Dizia ainda que é nos jogos que a
criança é mais autêntica, e deve aprender seguindo os
seus próprios interesses e não começar de coisas
abstratas.

Maria Montessori (1870 –

Deu grande ênfase aos jogos sensoriais.

1952)
Vygotsky (1896 – 1934)

Conceituava

a

brincadeira

como

resultado

das

influências sociais, sendo que deste modo a criança vai
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recebendo aprendizado através do contato com o meio
envolvente.

Piaget (1896 – 1980)

Observava os jogos como um dos possíveis meios para
o desenvolvimento intelectual. À medida que a criança
cresce, os jogos tornam-se mais pertinentes, e por
consequência vão se transformando em construções
adaptadas.
Fonte: Autor

Nestas perspectivas e percepções dos autores podemos notar a evolução
humana, bem como a evolução dos jogos. Percebemos ainda que o jogo pode
ser um grande contribuinte ao processo de ensino e aprendizagem. Vale
ressaltar nas percepções e colocações dos autores, que os jogos devem ser
acompanhados de um planejamento, tendo em vista o que defende Froebel
(1913), conforme citado por Baranita (2012, p. 35), no que diz respeito ao
excelente educador em saber utilizar o jogo como uma arte de ensinar.

5.2. JOGOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA
Há muito tempo se ouve falar que a Matemática é uma das disciplinas mais
difíceis e complicadas. Acreditamos que essa visão seja fruto de um ensino
marcado, em sua maioria, por uma grande ênfase nos conteúdos, pela ideia da
transmissão do conhecimento e pelo aluno como mero receptor. Neste sentido,
Tarouco, Silva e Silva (2016), destacam que a preferência por tal abordagem
metodológica é reflexo de uma concepção que entende a Matemática como um
conteúdo escolar abstrato, que somente seletos alunos são capazes de
compreender.
Na sociedade atual, temos uma comunidade de jovens amplamente
conectados em uma rede de informações em que os fazem ter hábitos contrários
ao sistema tradicional de ensino. Desta forma, inovar nas aulas de Matemática
se faz necessário para que possamos ter a atenção dos alunos, bem como
contribuir ao processo de aprender Matemática.
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Pensar nas possibilidades de uma nova metodologia, para que a escola e
o professor em sala de aula possam tentar garantir o aprendizado do aluno em
determinada área do conhecimento, requer entendimento, pesquisa e
planejamento. Nesse cenário, a utilização de jogos aparece como uma
alternativa importante de colocar o aluno no centro do processo de
aprendizagem.
Os jogos, ultimamente, vêm ganhando espaço dentro de nossas
escolas, numa tentativa de trazer o lúdico para dentro da sala de aula.
A pretensão da maioria dos/as professores/as com a sua utilização é a
de tornar as aulas mais agradáveis com o intuito de fazer com que a
aprendizagem torne-se algo fascinante. Além disso, as atividades
lúdicas podem ser consideradas como uma estratégia que estimula o
raciocínio, levando o/a aluno/a a enfrentar situações conflitantes
relacionadas com o seu cotidiano (LARA, 2011, p. 21).

Segundo a autora, a utilização dos jogos já está se tornando frequente nas
escolas, pois de forma lúdica é possível estimular o raciocínio e colaborar com
as tomadas de decisões dos discentes.
Contudo, muitas vezes ele [jogo] é concebido apenas como um
passatempo ou uma brincadeira e não como uma atividade que
pretende auxiliar o/a aluno/a a pensar com clareza, desenvolvendo sua
criatividade e seu raciocínio lógico. E, muito menos, como sendo um
instrumento para a construção do conhecimento matemático (LARA,
2011, p. 21).

Assim, para que o jogo possa ser utilizado como recurso didático é
necessário refletir sobre o que se espera obter com o jogo, pois com um bom
planejamento ele pode atingir diferentes objetivos, do mais simples até o mais
avançado nível de construção do saber. A Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) fala sobre como a utilização de recursos didáticos, dentre eles o jogo,
pode proporcionar o interesse dos alunos em uma aula mais dinâmica.
[...]

diferentes

recursos

didáticos

e

materiais,

como

malhas

quadriculadas, ábacos, jogos, calculadoras, planilhas eletrônicas e
softwares de geometria dinâmica [...] podem despertar interesse e
representar um contexto significativo para aprender e ensinar
Matemática. Entretanto, esses recursos e materiais precisam estar
integrados a situações que propiciem a reflexão, contribuindo para a
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sistematização e a formalização dos conceitos matemáticos. (BRASIL,
2018, p. 296).

Apesar da utilização de jogos no ensino de Matemática ser algo
relativamente recente, os jogos estão presentes na sociedade desde seus
primórdios e existem várias definições para eles. Segundo Lopes (2005), o jogo
e seus equivalentes são todas as atividades desenvolvidas para recreação,
distração e entretenimento. Para Xexéo (2013), o jogo pode ser definido como
uma atividade sociocultural livre, fortemente absorvente, sendo seu processo
regulado, orientado e limitado por regras pré-estabelecidas.
Para Pereira e Vilas Bôas (2019), o jogo ainda pode ser definido com o
propósito de adquirir conhecimento estimulando o prazer.
Podemos entender o jogo como uma atividade de estímulo e prazer,
com regras a serem observadas, motivada por uma busca própria. [...]
Desafiando os participantes e abrindo um espaço para uma busca pelo
conhecimento, sendo, portanto, possível quebrar barreiras, tudo isso
enquanto joga. (PEREIRA, VILAS BÔAS, 2019, p.3).

Das concepções supracitadas, levaremos em consideração para nosso
trabalho, o pensamento dos autores Pereira e Vilas Bôas (2019), referente aos
jogos. Sendo assim, podemos pensar no jogo como um forte aliado e um grande
recurso didático para as aulas de Matemática, desde que venham
acompanhados de um bom planejamento e a expectativa de quais objetivos
desejamos alcançar com sua utilização.
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6. A TEORIA DOS JOGOS E OS JOGOS ESTRATÉGICOS

Este capítulo está dividido em três partes. Inicialmente apresentamos um
breve histórico sobre a Teoria dos Jogos, destacando o surgimento das primeiras
ideias relativas à teoria dos jogos, bem como evidenciando, em poucas palavras
o seu desenvolvimento até os dias atuais. Em seguida, descrevemos algumas
características e conceitos importantes para a compreensão das classificações
de Jogos Estratégicos que utilizaremos nesse trabalho. Por fim, apresentamos
as possíveis classificações.

6.1. BREVE HISTÓRICO SOBRE A TEORIA DOS JOGOS
A Teoria dos Jogos, que apropriadamente poderíamos chamar de Teoria
das Decisões Interdependentes, tem como objetivo analisar situações onde o
resultado da ação de indivíduos, grupo de indivíduos, ou até mesmo instituições,
dependem das ações dos outros envolvidos com o problema. Neste sentido
Pereira destaca que:
A Teoria dos Jogos é uma técnica utilizada para analisar situações de
conflito com a participação de dois ou mais indivíduos (ou instituições),
onde o resultado da ação de um deles depende não apenas da ação
feita pelo próprio indivíduo, mas também das ações tomadas pelo outro
ou outros. [...] Essas ações constituem o pensamento estratégico e a
teoria dos jogos pode nos ajudar a entender o que está acontecendo e
fazer previsões sobre os possíveis resultados (PEREIRA, 2014, p 15).

Em outros termos, trata-se de situações as quais nenhum indivíduo pode
oportunamente tomar alguma decisão sem levar em consideração as possíveis
escolhas dos outros.
Segundo Abrantes (2004), historicamente a Teoria dos Jogos tem um
marco no século XVII com vários estudiosos, entre eles Galileu, Pascal e
Bernoulli. Émile Borel, em 1921, escreve uma nota fundamentando as
implicações, da época, para o estudo dos problemas econômicos, psicológicos
e militares, trazendo à tona o que podemos considerar como as primeiras ideias
do que se define hoje como Teoria dos Jogos.
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Nesse ensejo, conforme Figueiredo (1994), o primeiro passo para o
desenvolvimento formal da Teoria dos Jogos foi dado por Von Neumann em
meados de 1928, em que o estudioso demonstra o Teorema Minimax (Teorema
que visa maximizar os ganhos e minimizar o prejuízo em jogos). Mas foi em 1944,
com a ajuda de Morgenstern, que seu estudo chama a atenção do público,
quando propõe a análise do comportamento econômico sob a perspectiva do
jogo de estratégia.
Ainda segundo Abrantes (2004), a principal contribuição da teoria foi uma
definição mais convincente para o comportamento econômico racional de um
sujeito, nas circunstâncias em que a própria lógica das suas decisões depende
do comportamento provável dos outros indivíduos. De modo geral, é
considerável que um indivíduo, empresa, grupo de pessoas ou instituições
procedam racionalmente, quando tomam decisões que levam a uma utilidade de
lucro máximo.
De acordo com Sartini et al. (2004), o matemático John Forbes Nash Junior
publicou quatro artigos importantes para a Teoria dos Jogos não-cooperativos,
que será explicada mais a frente, e para a teoria de barganha (Teoria da
barganha ou problema da negociação é quando existem dois indivíduos que
necessitam resolver um problema, contudo, a solução só dada caso eles entrem
num acordo entre eles.), em 1950. Em “Equilibrium Points in n-Person Games” e
“Non-cooperative Games”, Nash mostra a existência de um equilíbrio de
estratégias para jogos não-cooperativos, conhecido como o equilíbrio de Nash,
e propôs um tratamento ao estudo de jogos cooperativos com base em sua
redução para o modo não-cooperativo. Já nos artigos “The Bargaining Problem”
e “Two-Person Cooperative Games”, Nash criou a teoria de barganha, provando
a existência de uma solução para o problema da barganha de Nash.
Ainda conforme Sartini et al. (2004), John Forbes Nash Jr., John Harsanyi
e Reinhard Selten receberam o prêmio Nobel, em 1994, por seus subsídios para
a Teoria dos Jogos, evidenciando assim a importância do estudo dessa teoria
para a Matemática.
Segundo Freire (2014), Nash em 2014, ao vir no Brasil para uma palestra,
informou que estava tentando dar continuidade a um estudo complexo
relacionado a jogos que podem ser parcialmente competitivos e parcialmente
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colaborativos, porém, no ano seguinte veio a falecer em um acidente de carro.
Não concluindo os estudos.
Desta forma, explicitados os principais marcos históricos da evolução da
Teoria dos Jogos, apresentaremos a seguir suas características e definições.
6.2. ALGUMAS CARACTERÍSTICAS E DEFINIÇÕES DA TEORIA DOS
JOGOS
A Teoria dos Jogos é um conceito vasto e com diferentes interpretações.
De uma maneira geral, podemos compreendê-la como sendo um princípio
matemático que trata conflitos de interesses e tem como papel representar uma
situação problemática, definindo agentes que também têm um papel
determinado. Para Pereira (2014), a Teoria dos Jogos é uma técnica que visa
analisar situações conflituosas, em que existe a participação de alguns
indivíduos e os resultados de suas ações ocorrem de forma interdependente.
Da mesma forma, Fiani (2006) defende que a Teoria dos Jogos procura
entender o funcionamento da lógica da interação estratégica e as relações de
interdependência entre as pessoas. Neste caso, tanto em situações de
competição quanto de cooperação, as decisões têm resultados e afetam os
outros envolvidos. Esse é o centro de estudo da Teoria dos Jogos. Para Pereira
(2014, p. 15), “Isso é chamado de interdependência estratégica e tais situações
são vulgarmente conhecidas como jogos de estratégia, ou simplesmente jogos,
enquanto os participantes em tais jogos são referidos como jogadores.”
Nesta perspectiva, as ações ou estratégias dos envolvidos serão
dependentes das possibilidades sobre o que os outros estão fazendo. Dessa
maneira, os indivíduos nestes tipos de situações não estarão tomando decisões
de forma separada ou isolada, posto que suas tomadas de decisão estão
relacionadas.
Salgado (2009, p.178) sustenta que “a inovação trazida pela teoria é a
análise estratégica dos participantes, não somente das suas ações, e sim dos
objetivos e possibilidades de seus adversários, facilitando a tomada de decisão
e a conquista de suas metas.”
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Neste sentido, para melhor entendimento dos termos da Teoria dos Jogos
e suas definições, apresentaremos de forma detalhada uma versão do exemplo
mais utilizado, na literatura, para ilustrar tomadas de decisões: O dilema do
prisioneiro.
Neste exemplo, Caleb e Jânio foram aprisionados pela polícia federal sob
acusação de terem cometido um crime de alta penalidade. O detetive da situação
não possui evidências que concluam o caso. Os prisioneiros não se
comunicaram anteriormente para possíveis depoimentos iguais, e foram
colocados em celas separadas, visando a não-cooperação entre eles. O detetive
lançou a ambos as seguintes propostas:
•

Caso um deles confesse e o outro não confesse, o que admitiu o crime
será liberado, e o que não assumiu culpa pagará pena de 8 anos;

•

Se ambos não confessarem o crime, pegarão 2 anos de prisão;

•

Caso os dois confessem o crime, ficarão 4 anos presos.
Observem na matriz de resultados (apresentação dos resultados em forma

de tabela) a seguir as seguintes possibilidades:

Tabela 2 Dilema do Prisioneiro

Caleb
Confessa

Não confessa

4 anos para Caleb

8 anos para Caleb

4 anos para Jânio

0 anos para Jânio

0 anos para Caleb

2 anos para Caleb

8 anos para Jânio

2 anos para Jânio

Jânio

Confessa

Não confessa

Fonte: Autor (Baseada em Pereira (2014))
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Analisando o problema, percebemos um cenário de jogo estratégico que,
segundo Pereira (2014), mostra uma situação com a participação de dois ou
mais indivíduos, em que a escolha da ação ou comportamento de um afeta as
decisões dos demais. Por consequência disto, no jogo analisado, temos que
ambos os prisioneiros não fazem ideia da decisão que será tomada pelo seu
companheiro. Dessa maneira, pensando de forma racional, ou seja, não levando
em consideração questões éticas, morais, religiosas e afetivas, cada um
escolherá a melhor maneira para ficar menos tempo aprisionado, independente
da escolha de seu adversário.
Essas escolhas ou tomadas de decisões podem ser definidas como a
estratégia dominante, ou seja, é a melhor escolha para o jogador,
independentemente da estratégia escolhida pelo seu adversário, conforme
Gomes (2013).
Assim, fazendo uma rápida análise da situação proposta, inicialmente o que
parece ser mais interessante é a cooperação mútua entre os prisioneiros, e para
este caso, não confessar o crime teria como consequência dois anos de reclusão
para cada. No entanto, levando em consideração que não existe contato entre
os detentos, não se sabe se cada um deles pensará em si próprio em primeiro
lugar. Sendo assim, analisar as possíveis escolhas do seu oponente se faz
necessário na busca da melhor tomada de decisão.
Estudando o jogo pelo ponto de vista do jogador Caleb, teremos as
seguintes possibilidades:
Caso o jogador Jânio utilize a estratégia confessar, as opções para Caleb
serão:
•

Confessar e ser condenado a 4 anos de prisão;

•

Não confessar e ser condenado a 8 anos de prisão.

Podemos perceber que 4 anos e 8 anos são os pagamentos ou payoff (são
as recompensas, os resultados ou os ganhos buscados pelos jogadores. Seus
valores são atribuídos pelo pesquisador, sendo mais ilustrativos do que
matematicamente exatos) das possíveis escolhas do jogador Caleb, ou seja,
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optar pela estratégia confessar resultará em um melhor payoff à estratégia não
confessar.
Na condição do jogador Jânio escolher a estratégia não confessar, as
opções para Caleb serão:
•

Confessar e não ser condenado;

•

Não confessar e ser condenado a 2 anos de prisão.

Agora, notemos que 0 anos e 2 anos são os payoff das possíveis escolhas
do jogador Caleb. Logo, optar novamente pela estratégia confessar terá como
resultado um melhor pagamento do que a estratégia não confessar.
Desta forma, podemos perceber que a escolha da estratégia confessar do
jogador Caleb é dominante à estratégia não confessar. Assim sendo, podemos
concluir que uma estratégia dominante corresponde ao melhor resultado,
independentemente das tomadas de decisões do oponente.
Analisando o jogo pelo ponto de vista do jogador Jânio, percebemos que,
analogamente, a estratégia confessar também seria a melhor opção, tornandose a estratégia dominante (Estratégia que sobrepõe as outras, dando melhor
resultados de acordo os objetivos do jogador, independente da estratégia
escolhida pelo oponente) do jogo.
Segundo Pereira (2014), um modelo matemático que leva cada um dos
jogadores, pensando de forma racional, a confessar, foi proposto por Von
Neumann e Morgenstern. E neste jogo é o que efetivamente ocorre: ambos os
jogadores confessam o crime e são condenados a 4 anos de prisão. Isto é, a
representação da melhor escolha, que é confessar para os dois jogadores, é
chamada de equilíbrio de Nash, conhecido desta forma por ser a melhor escolha
possível ao levar em consideração a decisão do outro jogador.
Nesse sentido, Santos (2016) diz que uma previsão estratégica pode ser
denominada como o equilíbrio de Nash:
Uma previsão pode denominar-se estrategicamente estável, posto que
nenhum jogador vai querer desviar-se da estratégia prevista para ele.
Chamaremos tal previsão de Equilíbrio de Nash. [...] Uma combinação
de estratégias é um Equilíbrio de Nash se, e somente se, quando cada
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estratégia é a melhor resposta possível às estratégias dos demais
jogadores, sendo verificado para todos os jogadores (SANTOS, 2016,
p. 125 e 154).

Percebe-se, portanto, que o equilíbrio de Nash visa maximizar o ganho em
um jogo para duas pessoas. Este processo é definido pelo Teorema Minimax,
em que cada jogador opta pela estratégia que maximize seu payoff ou então
minimize o ganho do oponente. Essas estratégias constituem o melhor resultado
do jogo ou o finaliza com os melhores pagamentos.
Segundo Santos (2016), o Teorema Minimax, elaborado por Von Neumann,
afirma que as estratégias de maximizar o pagamento ou minimizar o ganho do
oponente possuem sempre um valor comum, ou seja, são a mesma coisa.
Feliciano (2007) afirma que a análise de situações conflituosas na
perspectiva da Teoria dos Jogos não implica em escolher uma tática vencedora,
mas sim, uma estratégia de dianteira, ou seja, tem o objetivo de evitar perder.
Dessa maneira, os jogadores devem buscar maximizar o ganho mínimo ou a
minimizar a perda máxima.
Desta forma, após apresentarmos as principais características e conceitos
referentes à Teoria dos Jogos, destacaremos a seguir a classificação dos
diferentes tipos de jogos estratégicos.

6.3. JOGOS ESTRATÉGICOS E SEUS TIPOS
Para dizermos que um jogo é estratégico segundo a Teoria dos Jogos, é
necessário seguir algumas etapas. Um primeiro passo consiste em analisar as
sentenças, definições e regras dos jogos. As informações contidas em cada um
dos jogos estão incorporadas nas regras e nelas estarão referências sobre cada
um dos jogadores, conhecimento do jogo, possíveis escolhas, ações e seus
respectivos resultados.
Ao falarmos de jogador, esse pode ser representado por uma dupla de
pessoas, um grupo familiar, grupo de amigos, uma empresa ou até mesmo um
país. As regras de cada jogo detalham a descrição das ações de cada
participante envolvido, causam impactos sobre os resultados e podem maximizar
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os ganhos ou minimizar as perdas. Os resultados de cada situação estratégica
podem ser medidos por alguma unidade de medida que venha a ser significativa
para cada situação em questão.
Conforme Pereira (2014), a análise dos resultados é primordial e deve ser
realizada com extremo cuidado em algumas circunstâncias. Não outorgar
valores numéricos aos resultados em algumas vezes é mais simples. Entretanto,
é possível conceder símbolos na representação e exibir rankings para os
resultados, sendo mais útil representar os resultados com unidades satisfatórias
ou de utilidade, que para Feliciano:
Uma função de utilidade é a “quantificação” das preferências de uma
pessoa com relação a certos objetos, ou seja, é a análise de situações
em que os ganhos são qualitativos, pela substituição desses por
valores de utilidade (FELICIANO, 2007, p. 31).

Em jogos estratégicos os jogadores fazem planos de jogadas ou optam por
ações com o objetivo de alcançar os melhores resultados. Levando em
consideração a interdependência, o melhor planejamento das ações de um
jogador depende da análise que ele faz das possíveis estratégias dos demais
competidores, conforme Pereira (2014).
Segundo Kasper (2016), os jogos têm suas características, critérios e
parâmetros definidos conforme o resultado, tipo de informação ou de acordo com
a quantidade de repetições de jogadas.
Dessa forma, os jogos estratégicos são caracterizados pela forma ou
ordem em que os participantes se movem. Na Teoria dos Jogos temos os
seguintes tipos de jogos estratégicos: jogos simultâneos, sequenciais,
cooperativos e

não-cooperativos,

repetitivos,

de

informação

completa,

incompleta, simétrica, assimétrica, perfeita e imperfeita.
Essas categorias não são necessariamente excludentes, por exemplo: um
jogo pode ser categorizado como simultâneo, não cooperativo e simétrico.
A seguir, descreveremos alguns tipos de jogos com base nos trabalhos de
Salgado (2009), Graminho (2013), Pereira (2014), Kasper (2016) e Santos
(2016):
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6.3.1. Jogos simultâneos
Segundo

Pereira

(2014),

os

jogos

simultâneos

possuem

como

característica o movimento de ambos os jogadores simultaneamente e/ou
movimentos ocultos aos seus adversários. Nessa categoria de jogos, os
participantes devem analisar suas estratégias baseando-se no que seus
adversários “provavelmente” irão fazer.
Para melhor entendimento de como funciona a dinâmica dos jogos
simultâneos, explanaremos um exemplo: Pedra, papel e tesoura.
O jogo vulgarmente conhecido no Brasil como Pedra, papel e tesoura vem
de origem japonesa e seu nome original é jankenpon. É um jogo simples, que é
jogado com as mãos e que é necessário apenas sorte para ganhá-lo.
Cada jogador tem três opções de escolha: pedra, que é representada com
o punho da mão fechado; papel sendo simbolizado com a mão aberta e por fim
a tesoura, que é expressada pelos dedos indicador e médio estirados. Os
jogadores devem lançar seu símbolo ao mesmo tempo.
As regras do jogo são as seguintes: papel vence a pedra, pois a embrulha,
pedra derrota a tesoura, porque a quebra, enquanto a tesoura ganha do papel
pois o corta. O jogo empata caso ambos os jogadores lancem os mesmos
símbolos.
Observando a essência do jogo, percebemos que se encaixa nas
características dos jogos simultâneos, pois cada jogada é feita simultaneamente
e os jogadores não sabem as estratégias uns dos outros. Nota-se ainda que o
jogo é estratégico, pois é possível fazer uma análise dos prováveis resultados.
6.3.2. Jogos sequenciais
De acordo com Graminho (2013), um jogo sequencial tem como
característica principal o movimento separado dos seus jogadores, ou seja, um
por vez, possuindo movimentos intercalados. Salgado (2009) acrescenta que um
jogo sequencial acontece a partir do lance de um jogador, o seu adversário
monta a melhor estratégia e escolhe sua decisão. Nesta perspectiva,
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exemplificaremos uma situação que envolve jogos sequenciais, utilizando o jogo
da velha.
O jogo da velha é normalmente jogado em uma folha de papel, onde são
desenhados uma matriz com três colunas e três linhas. É jogado por duas
pessoas, as quais normalmente escolhem uma, xis (X), e a outra, bola (O). Cada
um traça seu símbolo uma vez, alternadamente, e vence o jogo aquele que
conseguir demarcar seu símbolo três vezes na horizontal, vertical ou diagonal.
O jogo empata, ou dá velha, que é a mesma coisa, caso nenhum dos dois
jogadores consigam traçar os três símbolos nas posições citadas.
6.3.3. Jogos cooperativos e não-cooperativos
Conforme Kasper (2016), nos jogos cooperativos, os participantes, visam a
maximização de seus resultados e para isso, colaboram uns com os outros. Já
os jogos não cooperativos são o oposto, pois cada jogador quer esconder ao
máximo suas estratégias, pretendendo apenas ganhar do seu adversário.
Vejamos alguns exemplos de cada situação a seguir:
Exemplo de jogo cooperativo: Dominó
O dominó é um jogo com 28 peças, ao qual cada pedra é dividida ao meio
e possui em cada parte pontinhos de 0 a 6. É jogado com 4 pessoas, em duplas,
e cada um dos participantes ficam com 7 peças. Ganha o jogo a dupla em que
um dos membros ficar sem peças.
O jogo se inicia embaralhando as pedras do dominó e as dividindo a cada
jogador. Inicia o jogo quem estiver com a maior peça do jogo, a peça 6-6. A partir
daí, o jogo toma sequência na posição anti-horária e as jogadas são feitas a
partir das peças que estão nas extremidades. Observem a imagem:
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Figura 2 Jogando Dominó

Fonte: https://pt.wikihow.com/Jogar-Domin%C3%B3.

Na imagem, o primeiro jogador lançou a pedra 6-6, já os próximos
continuaram pelas extremidades jogando as peças que se encaixem com o
mesmo número que está na mesa. Caso não tenha nenhuma pedra se encaixe,
o jogador passará a vez ao próximo.
Neste jogo, a cooperação ocorre entre as jogadas das duplas, pois a partir
da contagem dos pontos é possível prever qual peça provavelmente seu
oponente não tenha, dando dessa forma um passe nele e passando a vez a seu
parceiro.
Exemplos de jogo não-cooperativo: Uma partida de xadrez, cobranças
de pênaltis, jogo da velha, pedra, papel e tesoura, dama, pôquer, dentre outros.
6.3.4. Jogos repetitivos
Os jogos repetitivos têm como peculiaridades as jogadas dos seus
participantes mais que uma vez em vários níveis. Segundo Pereira:
As estratégias dos jogadores em jogos repetitivos precisam definir os
movimentos que pretendem fazer a cada repetição ou fase do jogo. As
estratégias que os jogadores usam podem ser alteradas a cada
repetição. Como exemplo podemos citar uma disputa de cobranças de
pênaltis (PEREIRA, 2014, p. 20).

Um exemplo de jogo repetitivo é o Yu-Gi-Oh!, pois as fases dos turnos são
sempre repetidas: fase de compra, fase de espera, fase principal 1, fase de
batalha, fase principal 2 e fase final. Assim que um jogador termina esses
passos, o seu adversário os repete.
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6.3.5. Jogos de informações completas e incompletas
Conforme Pereira (2014), os jogos de informações completas são
caracterizados por todas as informações da situação estratégica serem de
conhecimento de seus participantes. A exemplo: todos os membros sabem da
posição de cada um, qual o número de oponentes, como eles possivelmente
estão agindo e os resultados possíveis. Contrário ao explanado, temos que os
jogos de informações incompletas não possuem alguma das informações dos
citados nos de informações completas. A seguir teremos um pequeno exemplo
de cada um dos jogos.
Exemplo de um jogo com informação completa: Dois jogadores irão decidir
através do jogo par ou ímpar quem jogará uma partida no console de vídeo
game. Um oponente escolheu par e o outro ímpar. Em seguida, os jogadores,
um frente ao outro, lançaram, simultaneamente, as mãos com valores de zero a
cinco (indicando-os com os dedos da mão). Os competidores sabem que as
possibilidades das jogadas de suas adversárias são ou um número par ou ímpar,
podendo dessa forma, prever suas possíveis jogadas e os possíveis resultados.
Exemplo de jogo com informação incompleta: dois times jogando uma
partida de paintball. Nesse jogo, é sabido a quantidade de participantes, porém
não se sabe a posição de cada um e nem como poderá agir cada jogador.
6.3.6. Jogos de informações simétricas e assimétricas
Nos jogos de informações simétricas ambos os jogadores possuem as
mesmas informações referentes à partida que será jogada. Já nos jogos de
informações assimétricas, um dos lados possui mais informações que os outros.
Uma situação que envolve um jogo simétrico é o jogo dilema do prisioneiro,
no qual as informações são passadas de forma igualitária para ambos os
participantes.

Agora um exemplo de um jogo assimétrico: Jogo do palitinho
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No jogo do palitinho cada participante tem 3 palitinhos pequenos que
possam ser escondidos na mão. Cabe a cada jogador escolher a quantidade que
esconderá. O objetivo do jogo é acertar a soma dos palitinhos dos participantes.
Não existe limite para o número de jogadores.
O jogo se inicia com todos os participantes escolhendo a quantidade de
palitos, sem que os seus adversários vejam. Seguido a isso, todos os
participantes, com as mãos fechadas, as colocam na mesa. Na sequência, cada
jogador, no sentido horário, irá dar um palpite sobre o resultado das somas. Vale
ressaltar que os palpites não podem ser repetidos e ganha quem acertar a
quantidade.
Assim, suponhamos que três pessoas estão jogando esse jogo. Sabemos
que as opções para cada um esconder é um, dois, três ou nenhum palitinho.
Após cada um escolher seus palitos e colocarem a mão na mesa, os palpites se
iniciam. O primeiro jogador dará seu lance, e dessa maneira, o segundo e
terceiro adversários, a partir do palpite lançado pelo primeiro, terão mais chances
de supor o resultado final.
Notemos então, que o jogo do palitinho é de informação assimétrica, pois
a cada jogada que é feita, os adversários posteriores terão mais informações
sobre as possíveis quantidades nas mãos dos adversários. Em contrapartida, os
últimos jogadores possuem como desvantagem uma restrita quantidade de
escolhas.
6.3.7. Jogos de informações perfeitas e imperfeitas
Segundo Santos (2016), os jogos em que seus participantes sabem todas
as informações anteriormente feitas pelos seus adversários (ações, escolhas,
decisões e movimentos) antes de decidirem sua estratégia são denominados
jogos de informação perfeita. Caso contrário, chamamos de jogos de informação
imperfeita.
Temos como exemplos jogos de informação perfeita o xadrez e o jogo da
velha.
Um exemplo de jogo de informação imperfeita é o Yu-Gi-Oh!. Ele se
enquadra nessa característica, pois quando o jogador lança sua carta virada para
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baixo no campo, seu adversário não sabe se a informação é verdadeira ou
apenas um blefe.
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7. YU-GI-OH!: REGRAS, NORMAS E ANÁLISE MATEMÁTICA4

Yu-Gi-Oh!, que significa “O rei dos Jogos”, é um jogo de cards (cartas)
derivado do mangá (quadrinho japonês) e desenho animado de mesmo nome.
O objetivo principal do jogo é derrotar seu adversário através do duelo de cartas
de monstros com o apoio de cards de magias e armadilhas, levando seus pontos
de vida a zero.
A partir dos estudos dos jogos estratégicos e fazendo uma análise do jogo
Yu-Gi-Oh!, entendemos que ele se classifica como um jogo sequencial, pois
cada jogador tem seu turno para realizar suas jogadas, porém, também é um
jogo simultâneo, pois podem ser ativadas cartas em resposta às jogadas do
adversário. Pode ser classificado como jogo não cooperativo, porque cada
jogador tenta ao máximo esconder suas estratégias. Ademais, pode ser
classificado como jogo cooperativo, pois, quando jogado em dupla, existe
cooperação entre os jogadores.
Além disso, é um jogo repetitivo, pois durante os turnos, os mesmos passos
se repetem. É um jogo de informação incompleta, por conta das cartas viradas
para baixo. É um jogo de informação simétrica, já que ambos os jogadores têm
as mesmas informações para iniciar o jogo. E por fim, é um jogo de informação
imperfeita, pois nem todos os lances feitos anteriormente pelos jogadores
(ações, escolhas, decisões e movimentos) são de conhecimento de todos.
Esse jogo estratégico tem grande popularidade desde sua criação em 1998
e lançamento em 1999. Desenvolvido pela Konami, atrai diversas crianças,
jovens e adultos de todas as partes do mundo. Augusto (2014), relata que em
2011 o jogo teve o recorde mundial pelo Guiness World Records por ter vendido
25.175.567.833 cartas pelo mundo do dia do seu lançamento até 31 de março
de 2011.

4

Todas as informações contidas neste capítulo são informações retiradas do manual oficial das
normas e regras do jogo oficial de Yu-Gi-Oh!, que podem ser acessadas no site oficial da Konami:
https://www.yugioh-card.com/lat-am/pt/rulebook/index.html.
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A partir de agora, vamos fazer uma breve análise do jogo em torno de suas
regras, normas de como jogar, bem como a Matemática existente e percebida
enquanto joga. Assim, descreveremos a seguir algumas regras básicas e
conhecimentos que são necessários para um jogador principiante.
Para se tornar um duelista do jogo Yu-Gi-Oh! é necessário aprender sua
essência e regras. A criação de um deck (baralho) é o primeiro passo, este deck
deve conter cartas de monstros, magias e armadilhas, tendo o limite de 40 a 60
cards, podendo ter no máximo repetição de três cartas que contenham o mesmo
nome.
Para auxiliar no jogo, o duelista pode ter um extra-deck (baralho extra) e
um side deck (baralho auxiliar) além do deck principal, atentando-se para o uso
de moedas, dados, marcadores e ficha de monstros, além de acessórios que
podem ser usados no jogo caso o card solicite.
A tabela abaixo explica os decks existentes no jogo e os passos que o
jogador deve dar em cada turno, passos esses que se repetem à medida que o
jogo transcorre.
Tabela 3 Deck e Passos

DECKS/PASSOS

O QUE SÃO?
É o baralho principal, onde estarão as cartas de
monstros, mágicas e armadilhas. Ou seja, as estratégias

Deck Principal

principais do jogador.
É o baralho auxiliar, deve ser usado para melhorar as
estratégias do jogador, só deve ser acessado entre uma

Side Deck

partida e outra. As trocas de cartas devem manter o
mesmo número de cards em que começou no Deck
Principal.

Extra-Deck

É o baralho com um máximo de 15 cartas. Ficam nesse
deck os monstros chamados de forma especial, como
por exemplo monstros de fusão.
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Draw Phase (Fase
de Compra)
Standby Phase
(Fase de Espera)

É a fase em que o jogador compra carta de seu baralho,
sendo permitido puxar somente uma carta.
Nesta fase nada acontece, exceto se alguma carta for
ativada ou seu efeito solicite ativação nessa fase.

Main Phase 1 (Fase

Esta é a fase em que o jogador faz as jogadas no campo:

Principal 1)

invocar monstros, ativar magias e baixar cartas
armadilhas.

Battle Phase (Fase

Nesta fase os monstros entram em batalha e o jogador

de Batalha)

anuncia ataque. Aqui podem ser ativadas magias de
jogo rápido e armadilhas para melhorar o ataque e/ou
defender-se.
Nesta fase, assim como na Principal 1, o jogador pode
reforçar suas defesas com armadilhas e invocação de

Main Phase 2 (Fase
Principal 2)

monstros,

caso

não

tenha

invocado

e/ou

feito

invocações especiais da mão, Deck Principal, cemitério
e/ou Extra-Deck.

End Phase (Fase
Final)

Assim como diz o nome da fase, é aqui que o jogador
anuncia o fim de seu turno.
Fonte: Autor

Os duelistas necessitam de um tapete de duelo. Esse tapete tem por
objetivo organizar as cartas que são colocadas em diferentes tipos de zona. Os
jogadores podem duelar sem um tapete de duelo, contanto que se lembrem da
posição as quais devem colocar suas cartas.

42

Figura 3 Tapete ou Campo de duelo

Fonte: http://yugiohon.blogspot.com/

Para jogar é necessário ter cartas de monstros (normais ou com efeitos),
magias (Normal, contínua ou de jogo rápido) e armadilhas (normais, contínuas
ou de contra-efeito).

Figura 4 Como ler um card

Fonte: Manual Oficial
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Figura 5 Monstro normal

Fonte: Manual Oficial

As cartas do jogo se diferenciam pelas cores: amarelas para monstros
normais, laranjas pra monstros com efeitos (monstros de outras cores podem ter
efeitos a depender da descrição na carta), azuis para monstros de ritual, roxas
para monstros de fusão, brancas para monstros sincro, pretas para monstros
Xyz, vermelhas para armadilhas e verdes para as magias.
As cartas de monstros podem ser invocadas de várias formas para o campo
de batalha: por invocação normal, tributo, baixar, por virar, especial e especial
por um efeito de card. Vejam a seguir:
•

Invocação normal: essa é a forma mais simples para invocar um
monstro. Apenas coloque-o com a face para cima em posição de
ataque no campo. Isso é válido para monstros normais de até 4
estrelas.

•

Invocação por tributo: essa invocação é feita tributando monstros.
Monstros de 5 e 6 estrelas necessitam de um tributo, já os de 7
estrelas ou mais necessitam de dois tributos.

•

Baixar: a ação de baixar um monstro é feita colocando-o com a face
para baixo e em modo de defesa no campo de batalha. Para
monstros acima de 5 estrelas, as regras da invocação por tributo
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devem ser atendidas. Vale ressaltar que baixar não é considerado
uma invocação, esse monstro baixado pode ser invocado por
invocação por virar, sofrendo um ataque do adversário ou um efeito
de cartas mágicas e armadilha.
•

Invocação por virar: uma invocação por virar é quando o duelista
coloca o monstro que foi colocado na ação baixar em posição de
ataque virado para cima. Vale ressaltar que quando essa invocação
é feita o monstro não pode ser colocado em posição de defesa. Um
monstro não pode fazer essa invocação no mesmo turno em que foi
baixado.

•

Invocação especial: monstros Xyz, Sincro, Fusão e Ritual são
considerados monstros que são invocados de forma especial.
Alguns monstros de efeito também podem ser invocados de forma
especial a depender da sua descrição ou de algum efeito de card.
Figura 6 Monstro de ritual

Fonte: Manual Oficial
Figura 7 Monstro de fusão

Fonte: Manual Oficial
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Nas perspectivas do que foi explicado em relação às regras o jogo Yu-GiOh!, podemos perceber que o jogo ocorre de forma repetitiva e é preciso traçar
algumas estratégias de combinação de cartas para aumentar a probabilidade de
vitória. As tomadas de decisões serão cruciais tanto para vitória quanto para
derrota.
Analisar matematicamente algumas jogadas pode contribuir de forma
significativa para se ganhar a partida. Analisaremos algumas possíveis jogadas
com o jogo Yu-Gi-Oh! no intuito de comprovar de que forma a Matemática está
inserida no jogo e como ela pode contribuir no despertar de competências e
habilidades segundo a BNCC.
7.1. A JOGADA COM OPERAÇÕES DE NÚMEROS NATURAIS E
CÁLCULO MENTAL
Suponhamos uma situação de dois jogadores com cartas no campo e na
mão, respectivamente. O jogador A tem no campo uma carta de monstro com
2500 de ataque, e na mão ele possui duas cartas mágicas que potencializam a
vitória ou prolongam a partida.
Figura 8 Cartas do Jogador A

Fonte: Wikia Yu-Gi-Oh!

Levemos em consideração, nesta partida, que o oponente do jogador A
tenha em campo um monstro em modo de defesa com 2500 pontos, uma carta
armadilha de contra efeito para anular magias e somente 800 pontos de vida. Se
o jogador A simplesmente atacar, não destruirá o monstro do oponente e não
causará danos.

46

As cartas mágicas tem os seguintes efeitos:
•

Poção do Homem Velho - Ativar uma das opções: Ganhar 1200
pontos de vida ou causar 800 pontos de dano ao oponente.

•

Celestial Sword – Eatos – Aumentar em 300 pontos o ataque da
Guardian Eatos.

As opções são:
•

Atacar e não destruir o monstro do oponente e depois ativar a Poção
do Homem Velho, que pode ser negada;

•

Ativar a Poção do Homem Velho, que pode ser negada. Sendo
negada, ativar a Celestial Sword – Eatos, atacar e destruir o monstro
do oponente.

•

Ativar a Celestial Sword – Eatos, que pode ser negada. Sendo
negada, ativar a Poção do Homem Velho e vencer a partida
causando 800 pontos de dano ao oponente.

Dentre as opções, o jogador A terá que analisar a partida e tomar a melhor
decisão. Durante a formação da estratégia, o jogador estará desenvolvendo o
raciocínio lógico, bem como estará fazendo cálculos utilizando as operações
com números naturais, como somar pontos à sua vida no jogo, acrescentar poder
de ataque ao seu monstro e/ou diminuir pontos na vida do oponente.
Levando em consideração os cálculos em que se notam as operações com
números naturais no sexto ano do ensino fundamental, a BNCC nos diz:
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa em relação a
essa temática é que os alunos resolvam problemas com números
naturais e números racionais cuja representação decimal é finita,
envolvendo diferentes significados das operações, argumentem e
justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução e avaliem a
plausibilidade dos resultados encontrados. No tocante aos cálculos,
espera-se que os alunos desenvolvam diferentes estratégias para a
obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e cálculo mental,
além de algoritmos e uso de calculadoras (BRASIL, 2018, p. 274).

Desta forma, entendemos que a situação no jogo pode propiciar o
desenvolvimento de habilidades ao calcular mentalmente operações com
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números naturais, dando significado às operações e desenvolvendo estratégias
diversas para obter resultados.
7.2. JOGANDO COM A PROBABILIDADE
Imaginemos agora a seguinte situação no jogo Yu-Gi-Oh!. O jogador B tem
três cartas no campo, sendo: um monstro com 1500 de ataque, uma armadilha,
uma carta mágica, apenas 200 pontos de vida. Seu oponente também tem 200
pontos de vida. A partida pode estar em seus momentos finais e as
probabilidades podem influenciar na vitória.
O oponente do jogador B faz uma invocação normal de um monstro de
1900 de ataque e entra em fase de batalha. As cartas do jogador B terão que ser
ativadas e o estudo das probabilidades ocorre nesse momento.

Figura 9 Cartas do Jogador B

Fonte: Wikia Yu-Gi-Oh!

A carta armadilha e a mágica tem os seguintes efeitos:
• Skull Dice (armadilha) – Rolar um dado de seis faces. Até o final deste
turno, todos os monstros que seu oponente controla perdem ATK/DEF igual ao
resultado x 100.
• Dado Gracioso (mágica) - Rolar um dado de seis faces. Até o final deste
turno, todos os monstros que você controla atualmente ganham ATK/DEF igual
ao resultado x 100.
Ativando as duas cartas, o jogador B aumenta a probabilidade de vitória,
entretanto ainda corre o risco de perder a partida, pois se os dois dados derem
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1 e 1 como resultado cada, seu monstro ganha 100 pontos de ataque e o de seu
oponente perde 100 pontos de ataque. Com isso, havendo uma diferença de 200
pontos entre os monstros, o que dá a vitória ao oponente do jogador B.
•

Monstro do oponente: 1800 ATK

•

Monstro jogador B: 1600 ATK

•

Diferença de 200 pontos entre os monstros:
1800 − 1600 = 200.

O resultado 1 e 2 para qualquer dado ainda causa dano ao jogador B de
100 pontos e não anuncia a derrota, garantindo mais um turno de jogo.
Skull Dice resultado 1
Dado Gracioso resultado 2
•

Monstro do oponente 1800 ATK

•

Monstro jogador B 1700 ATK

•

Diferença de 100 pontos entre os monstros
1800 − 1700 = 100

Skull Dice resultado 2
Dado Gracioso resultado 1
•

Monstro do oponente: 1700 ATK

•

Monstro do jogador B: 1600 ATK

•

Diferença de 100 pontos entre os monstros
1700 − 1600 = 100.

Alguns resultados podem gerar empate dos ataques, destruindo os dois
monstros e dando a oportunidade do jogador B fazer uma nova jogada. Outros
resultados podem garantir a vitória ao jogador B. Saber esses resultados requer
o estudo das probabilidades referente aos dados lançados. Sobre o estudo de
probabilidade, a BNCC diz:
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No que concerne ao estudo de noções de probabilidade, a finalidade,
no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é promover a compreensão de
que nem todos os fenômenos são determinísticos. Para isso, o início
da proposta de trabalho com probabilidade está centrado no
desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo que os alunos
compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e eventos
prováveis (BRASIL, 2018, p. 274).

Além disso, na jogada analisada os jogadores desenvolvem habilidades
referentes ao objeto de conhecimento de números naturais para o sexto ano do
Ensino

Fundamental,

tais

como:

ordenação,

operações,

bem

como

conhecimentos múltiplos de um número natural. Tais temas, segundo a BNCC,
podem despertar as habilidades:
•

Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com
números naturais.

•

Resolver e elaborar problemas com números naturais,
envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo
incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por
meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos
(BRASIL, 2018, p. 299).

Para que se possa melhor entender o estudo das probabilidades dessa
partida, analisaremos os resultados por meio da tabela a seguir.

Tabela 4 Resultados das Probabilidades dos dados

Dado Gracioso

Skull Dice

Monstro Jogador B

Monstro adversário

Status da partida

1

1

1600 pontos

1800 pontos

Jogador B perde

1

2

1600 pontos

1700 pontos

Continua o jogo

1

3

1600 pontos

1600 pontos

Continua o jogo

1

4

1600 pontos

1500 pontos

Continua o jogo

1

5

1600 pontos

1400 pontos

Jogador B ganha

1

6

1600 pontos

1300 pontos

Jogador B ganha
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2

1

1700 pontos

1800 pontos

Continua o jogo

2

2

1700 pontos

1700 pontos

Continua o jogo

2

3

1700 pontos

1600 pontos

Continua o jogo

2

4

1700 pontos

1500 pontos

Jogador B ganha

2

5

1700 pontos

1400 pontos

Jogador B ganha

2

6

1700 pontos

1300 pontos

Jogador B ganha

3

1

1800 pontos

1800 pontos

Continua o jogo

3

2

1800 pontos

1700 pontos

Continua o jogo

3

3

1800 pontos

1600 pontos

Jogador B ganha

3

4

1800 pontos

1500 pontos

Jogador B ganha

3

5

1800 pontos

1400 pontos

Jogador B ganha

3

6

1800 pontos

1300 pontos

Jogador B ganha

4

1

1900 pontos

1800 pontos

Continua o jogo

4

2

1900 pontos

1700 pontos

Jogador B ganha

4

3

1900 pontos

1600 pontos

Jogador B ganha

4

4

1900 pontos

1500 pontos

Jogador B ganha

4

5

1900 pontos

1400 pontos

Jogador B ganha

4

6

1900 pontos

1300 pontos

Jogador B ganha

5

1

2000 pontos

1800 pontos

Jogador B ganha

5

2

2000 pontos

1700 pontos

Jogador B ganha

5

3

2000 pontos

1600 pontos

Jogador B ganha

5

4

2000 pontos

1500 pontos

Jogador B ganha
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5

5

2000 pontos

1400 pontos

Jogador B ganha

5

6

2000 pontos

1300 pontos

Jogador B ganha

6

1

2100 pontos

1800 pontos

Jogador B ganha

6

2

2100 pontos

1700 pontos

Jogador B ganha

6

3

2100 pontos

1600 pontos

Jogador B ganha

6

4

2100 pontos

1500 pontos

Jogador B ganha

6

5

2100 pontos

1400 pontos

Jogador B ganha

6

6

2100 pontos

1300 pontos

Jogador B ganha

Fonte: Autor

Podemos descrever as probabilidades da partida para o jogador B das
seguintes formas:
•

Perder a partida:
1
≅ 0,028 = 2,8%.
36

•

Continuar a partida:
9
= 0,25 = 25%.
36

•

Ganhar a partida:
26
≅ 0,722 = 72,2%.
36

Nas perspectivas das análises feitas nas duas situações e com o auxílio
da tabela das probabilidades, é possível notar o uso explícito e implícito da
Matemática no jogo analisado, e além disso, com a utilização dele é possível
despertar competências e habilidades elencadas pela BNCC.
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8. SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Diante das discussões e análises feitas ao que tange os Jogos
Estratégicos, faremos uma proposta de sequência didática com objetivo da
utilização deste recurso didático aplicada ao jogo Yu-Gi-Oh!, em que
pretendemos evidenciar as tomadas de decisões explanando o passo a passo
de cada momento do jogo e da sequência didática.
Corroboramos da ideia de Zabala (1998), ao definir sequência didática
como um conjunto de atividades com devida ordem seguindo uma estrutura e
articulação a fim de alcançar objetivos educacionais, tendo um início e um final
já conhecido pelos professores, bem como pelos alunos. Nesse contexto,
concordamos com Zabala, Araújo (2013), que diz em que a sequência didática
foi adotada como sendo um agrupamento de atividades escolares elaboradas,
de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito.
Assim, a sequência didática pode ser compreendida como um conjunto de
atividades pré-estipuladas, baseadas em um planejamento metodológico
vinculado a uma estratégia de ensino para um determinado conteúdo. Dessa
forma, facilitando o trabalho do professor em seus planos de aulas. Além disso,
a sequência didática mantém um caráter único e permite incluir o planejamento,
a aplicação e a avaliação.
O procedimento de Sequência Didática tem a virtude de manter o
caráter unitário e reunir toda a complexidade da prática, ao mesmo
tempo em que permitem incluir as três fases de toda intervenção
reflexiva, quais sejam: o planejamento, aplicação e avaliação
(ZABALA, 1998, p. 19).

Com esse conjunto de intervenções dirigido pelo professor, o objetivo será
atingir a aprendizagem do aluno, sugerindo uma ideia de uma conexão entre as
etapas. Cada passo deve estar articulado com o passo anterior e permitindo
outras articulações subsequentes, mantendo uma estrutura a partir de
articulações conceituais.
A sequência didática deve ter caráter intencional, elaborada pelo professor
com determinadas propostas voltadas a um ou mais conteúdos, tendo, desta
forma, objetivos específicos a serem atingidos.
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Dessa forma, a sequência didática deve contribuir e auxiliar o professor no
processo educativo, e relacionado a isso, Zabala (1998) diz:
Para que a ação educativa resulte no maior benefício possível, é
necessário que as atividades de ensino/aprendizagem se ajustem ao
máximo a uma sequência clara com uma ordem de atividades que siga
um processo gradual. Esta consideração visível nos conteúdos mais
algorítmicos como, por exemplo, o cálculo, onde o processo de mais
simples para mais complexo é uma constante (ZABALA, 1998, p. 82).

Nestas perspectivas apresentaremos uma proposta de sequência didática
seguindo os passos propostos por Zabala (1998) em suas quatro unidades
temáticas contidas em seus estudos, no intuito de contribuir ao processo de
ensino e aprendizagem de Matemática utilizando o Jogo Estratégico de Cartas
Yu-Gi-Oh!.
Os passos que serão seguidos em nossa proposta são:

I.

Comunicação da lição (Zabala unidade I)

II.

Apresentação por parte do professor de uma situação problemática
(Zabala unidade II)

III.

Busca de soluções (Zabala unidade III)

IV.

Diálogo entre professor e aluno (Zabala unidade III)

V.

Conclusão (Zabala unidade III)

VI.

Prova ou exame (Zabala III)

Desta forma, a utilização dos jogos nesta sequência didática, se planejados
de forma conveniente, tendem a se tornar um recurso contribuinte à construção
do conhecimento matemático.
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9. UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA

A proposta que apresentaremos terá como foco alunos do Ensino
Fundamental II, especificamente o 6° ano. Nossa intenção é fazer com que os
alunos observem processos matemáticos no jogo estratégico de cartas Yu-GiOh!, e além disso, estimulem as tomadas de decisões, raciocínio lógico e
criatividade. Para isso nos baseamos na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), utilizando as competências especificas 2,3,5 e 6, e as habilidades
(EF06MA03), (EF06MA13) e (EF06MA30), as quais descreveremos abaixo.
Unidades temáticas
•

Números;

•

Probabilidade e Estatística;
Objeto do conhecimento

•

Operações (adição, subtração e multiplicação) com números naturais;

•

Cálculo de porcentagens por meio de estratégias diversas, sem fazer uso
da “regra de três”;

•

Coleta de dados, organização e registro;

•

Cálculo de probabilidade como a razão entre o número de resultados
favoráveis e o total de resultados possíveis em um espaço amostral
equiprovável.

Competências específicas
•

Competência 2: Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação
e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos
conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.

•

Competência

3:

Compreender

as

relações

entre

conceitos

e

procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética,
Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do
conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de
construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a
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autoestima e a perseverança na busca de soluções.
•

Competência 5: Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive
tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas
cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando
estratégias e resultados.

•

Competência 6: Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos,
incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o
aspecto

prático-utilitário,

expressar

suas

respostas

e

sintetizar

conclusões.

Habilidades
•

(EF06MA03): Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos
(mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por
meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles
envolvidos, com e sem uso de calculadora.

•

(EF06MA13):

Resolver

e

elaborar

problemas

que

envolvam

porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da
“regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e
calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.
•

(EF06MA30): Calcular a probabilidade de um evento aleatório,
expressando-a por número racional (forma fracionária, decimal e
percentual).

Sequência didática
I.

Comunicação da lição
Em sala de aula, no momento inicial, o professor explana o que é o jogo

Yu-Gi-Oh! explicando a jogabilidade, formato e regras a serem seguidas, na
expectativa de uma maior interação dos alunos com o jogo. É interessante que
o professor sempre questione os alunos sobre conhecimentos prévios do jogo,
assim o docente identifica aqueles que possam sobressair-se com a aula
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proposta. Posteriormente, explicará que o jogo será um meio facilitador que
poderá auxiliar na aquisição de conhecimentos dos conteúdos matemáticos
porcentagem, probabilidade e operações com números naturais (conteúdos já
vistos). Além disso, será explicado que haverá questionários avaliativos
envolvendo o jogo e os conteúdos matemáticos. Esse momento pode ser feito
em 2 aulas de 50 minutos cada.
II.

Apresentação por parte do professor de uma situação problemática
Solicitar aos alunos que se separem em grupos de quatro pessoas, e em

seguida explicar que normalmente as partidas são um contra um, porém para
melhor dinamização do tempo, será jogado com quatro pessoas, sendo todos
contra todos.
Após cada aluno escolher seu deck entre os quatro que serão
disponibilizados pelo professor, os mesmos iniciarão a partida e ganhará quem
ficar com mais pontos de vida ao final da partida. Os discentes terão 10 minutos
máximos para concluírem a partida. Os grupos jogarão um de cada vez.
Nesse momento, deverá ser solicitado aos alunos anotações sobre cada
passo que for relacionado com a Matemática, no seu ponto de vista durante a
partida do jogo.
Essa primeira rodada de partidas, supondo que seja uma turma com 32
alunos, ou seja, 8 grupos, pode ser feita em 2 aulas de 50 minutos cada. O
professor deve ficar atento a cada partida e também anotar os lances
matemáticos que existirem para o momento da socialização.
Nas duas aulas seguintes deverá ocorrer uma segunda rodada em que os
alunos estarão com um questionário, que se encontra a seguir, ao qual
responderão durante e pós jogo.
Questionário I
1°) Durante a partida, anote na tabela abaixo todas as operações matemáticas
envolvendo soma, subtração, multiplicação e divisão que você presenciar no
jogo.
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2°) Anote na tabela abaixo os dados solicitados, referentes ao seu deck:

Cards
Cartas mágicas
Cartas armadilha
Cartas de monstros normais
Cartas de monstros de efeito
Total de cards

Quantidade
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III.

Busca de soluções
Nas duas aulas seguintes, serão respondidas questões envolvendo os

dados que foram anotados pelos discentes com o intuito de que os alunos
observem ainda mais a relação matemática com o jogo.
Questionário II
1°) Você imaginava que no jogo Yu-Gi-Oh! havia alguma coisa relacionada com
a Matemática?
( ) Sim ( ) Não ( ) Nunca pensei
2°) Durante a partida você notou alguma carta em que envolvesse um evento de
probabilidade? Justifique.
3°) De acordo com o que você descreveu em sua planilha sobre o deck,
responda:
a) Qual a porcentagem de cartas mágicas no seu deck?
b) Qual a porcentagem de cartas armadilhas no seu deck?
c) Qual a porcentagem de cartas de monstros normais no seu deck?
d) Qual a porcentagem de cartas de monstros de efeito no seu deck?
4°) Utilizando os dados que foram preenchidos na tabela sobre o deck, responda
as questões abaixo:
a) Qual a probabilidade de no primeiro puxe você retirar uma carta
armadilha, levando em consideração o total do deck?
b) Qual a probabilidade de você retirar uma carta de monstro normal de seu
deck durante o duelo no primeiro puxe?
c) Nas cinco primeiras cartas que você puxar, qual a probabilidade de virem
5 cartas de monstros?
d) Nas cinco primeiras cartas que você puxar, qual a probabilidade de virem
2 cartas mágicas, 2 armadilhas e 1 de monstro?
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Após os alunos terem respondido o questionário, passaremos para o quarto
passo da sequência didática.

IV.

Diálogo entre professor e alunos
Nesse momento, o professor após ter feito a análise dos dois questionários,

irá socializar com os alunos o que achou mais relevante das respostas. Em
seguida, questionará quais conteúdos matemáticos eles observaram durante a
dinâmica do jogo. 1 aula de 50 minutos para esse encontro.
V.

Conclusão
O professor trará, a partir de slides, jogadas do Yu-Gi-Oh!, mostrando a

relação do jogo com a Matemática, no qual os alunos poderão relacionar o que
foi discutido no tópico anterior. 1 aula de 50 minutos.
VI.

Prova ou Exame
Nessa etapa, o professor aplicará uma avaliação que deverá ser

respondida em no máximo 2 aulas de 50 minutos cada. A seguir temos as
questões:
Avaliação I

1)

Descreva duas jogadas do Yu-Gi-Oh! que tenham relação com

qualquer assunto da disciplina Matemática que você já estudou durante sua
trajetória escolar.

2)

Em que momento do jogo você percebeu o uso das operações

adição, subtração, multiplicação e divisão enquanto jogava? Especifique.
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3)

Qual operação matemática é preciso usar para ativar o efeito da

carta abaixo?
Figura 10 Cortina de Mago Negro

Fonte: Wikia Yu-Gi-Oh!
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4)

Leia atentamente a carta abaixo e responda o que se pede:

Figura 11 Blader Notável

Fonte: Wikia Yu-Gi-Oh!

a)

Supondo que no cemitério do seu oponente tenha 4 monstros do

tipo dragão e 2 no campo, também do tipo dragão. Com quantos pontos de
ataque o Blader Notável ficará?

b)

Supondo que o adversário deste jogador tenha um dragão no

campo em modo de ataque com 4500 pontos, levando em consideração a
resposta da letra a, vale a pena o jogador que controla o Blader Notável atacar
o dragão do oponente? Justifique.
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5)

Supondo que um jogador necessite de um monstro que está em

seu cemitério para ganhar o jogo, qual a probabilidade deste evento acontecer
analisando a carta abaixo?
Figura 12 Dado de Invocação

Fonte: Wikia Yu-Gi-Oh!

63

6)

Supondo que um jogador J tenha 3 monstros no campo, os ataques

destes representam a soma de 4800 pontos, e esse jogador tenha 3600 pontos
de vida. Seu oponente tem 2 monstros, um de 3700 e outro de 4100 pontos de
ataque. O jogador J decide jogar uma moeda para ativar o efeito do mago do
tempo. Descreva o que pode ocorrer com ambos os jogadores a partir da
descrição da carta e utilize Matemática para justificar.

Figura 13 Mago do Tempo

Fonte: Wikia Yu-Gi-Oh!
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo classificar os Jogos Estratégicos na
perspectiva da Teoria dos Jogos e analisar o jogo estratégico Yu-Gi-Oh! (suas
normas, regras, jogabilidade e aspectos matemáticos). Logo, concluímos que o
jogo analisado tem forte presença de conceitos matemáticos e podem ser
utilizados no processo de ensinar-aprender. Dessa maneira, propomos uma
sequência didática para o ensino de operações com números naturais e
Probabilidade utilizando o Yu-Gi-Oh!.

No jogo Yu-Gi-Oh!, foi possível notar que desde sua regras, normas e
formas de como jogar, a Matemática é evidente, analisando o jogo de forma a
simular algumas situações. Essa evidência matemática se tornou ainda mais
notável, tendo em vista a presença de operações com números naturais, bem
como a possibilidade de se estudar as probabilidades dentro de uma partida.

Nesse ensejo, notamos que o professor tem papel fundamental no
processo de ensino/aprendizagem dos discentes, ele é o sujeito que estimula a
construção de conhecimentos. Dessa maneira trazer novos métodos, recursos,
dentre outros, é de suma importância para que os discentes sejam estimulados
a observarem a Matemática presente no dia a dia. Os PCNs (BRASIL, 1997)
dizem que o professor deve ter conhecimentos de novas possibilidades, para
dessa forma, melhorar sua prática. Dentre elas, sugere a inserção de História da
Matemática, tecnologias, e os jogos, dessa maneira, fugindo de uma prática
marcada apenas por seguir algoritmos.

Assim, acreditamos que os jogos no ensino de Matemática contribuem na
estruturação do pensamento e no desenvolvimento do raciocínio lógico.
Contudo, sempre é necessário que haja um bom planejamento e seja bem
utilizado, para dessa maneira alcançar suas potencialidades no ensino dessa
disciplina que é tão temida pelos alunos.

Neste sentido, esta pesquisa nos mostra que um grande aliado ao
planejamento é a sequência didática, pois o professor planeja o passo a passo
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de suas aulas, seja para uma semana, um mês ou até uma unidade completa.
Dessa maneira, refletem-se os objetivos a se alcançar, e visualizando durante o
processo, os níveis em que seus alunos se encontram e considerando em qual
nível o profissional quer elevá-lo. Logo, influenciando de forma positiva nesse
cidadão da sociedade.

À vista disso, sugerimos que os professores ao planejarem uma aula com
métodos e recursos diferenciados, fiquem atentos às quais potencialidades
esses recursos irão trazer aos discentes, seja no ensino aprendizado da
disciplina, ou ainda nas relações sociais e interpessoais.

Além disso, a escola tem o papel de formar cidadãos para a sociedade e
mercado de trabalho. Sendo assim, é necessário formar seres pensantes através
dos conteúdos adquiridos na escola. Os jogos estratégicos podem fazer parte
desse processo de transformação.
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