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Resumo:  

Os Jogos Boole foram elaborados, há mais de 30 anos, pelo professor gaúcho Procópio 

Mendonça Mello que constatou que o problema principal do ensino não era o conteúdo a 

ser desenvolvido, mas o raciocínio lógico. A partir disso, criou um projeto cujo nome foi 

uma homenagem ao matemático George Boole e começou a aplicá-lo desde as primeiras 

séries. Os Jogos Boole permitem organizar as informações recebidas e a classificar 

elementos. Estimula o interesse pela descoberta utilizando estruturas matemáticas. 

Facilitam e promovem o aprendizado, além de prepararem o indivíduo para os desafios do 

futuro, ensinando-o a pensar. Os participantes dessa prática de sala de aula, que vêm 

recebendo aprovação de diversos educadores de todo o país, passam pela experiência de 

buscar as soluções das histórias. Têm a oportunidade de manipular os jogos de diferentes 

níveis e decifrar em grupo os enigmas propostos, recebendo orientações de como aplicar os 

jogos com seus alunos. 
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1. Introdução  

Por mais sofisticados que sejam os equipamentos de hoje, nenhum deles será 

utilizado na próxima década. Então, o que é preciso para que as crianças possam entender 

o futuro? Elas precisam aprender a pensar. "O raciocínio é comum a todas as ciências. Um 

método que proponha seu desenvolvimento deve se apoiar num elemento de igual 

grandeza. Este elemento é a lógica". Louis Raths (1977) diz:  

 

O trabalho do professor é proporcionar experiências ricas. As oportunidades para pensar 

estão nesta categoria. Existe amplo conhecimento verbal da importância do pensamento. 

Desejamos que nossas crianças pensem sozinhas, que se auto-governem, que sejam 

ponderadas e equilibradas em situações novas para elas, esperamos que sejam capazes 

de aplicar o conhecimento anteriormente obtido. Esperamos que sejam capazes de 

selecionar o certo e o errado da propaganda que se dirige a elas. Esperamos que 

apresentem idéias novas, invenções, novos sonhos. Esperamos que tenham uma atitude 

de reflexão em situações problemáticas. Por que desejamos tudo isso? Em parte porque 

pensamos que a sobrevivência depende de tais qualidades. (RATHS, 1977, p. 13)  

 

O cérebro tem sido uma “caixa preta” e o seu funcionamento só está sendo 

conhecido pela comparação do que entra e do que sai dele. Mas, é certo que uma nova fase 

se iniciou com Maria Montessori (1949), na disciplina livre e treinamento sensorial 

realizada no início do século XX, com deficientes mentais em exames na Itália, para a 

admissão de funcionários para serviços diversos. A fisiologia do cérebro sugere que o êxito 

dos métodos empíricos, empregados pela médica italiana, será devido à exploração 

simultânea dos caracteres individuais, e das propriedades comuns dos cérebros de seus 

alunos. Achamo-nos tão acostumados à mediocridade como sendo o meio aritmético das 

limitações de nossos vizinhos que mal podemos conceber o poder intelectual de um 

cérebro em sua plena capacidade. Já é tempo, sem dúvida, de estudarmos, também, as 

condições que favorecem o desenvolvimento do gênio versátil. 

Há uma dupla dimensão nos argumentos, de um lado a matéria ou conteúdo e de 

outro a forma ou estrutura que é a dimensão mais importante desde o ponto de vista lógico. 

Segundo Bertrand Russell (1965), ao comprovar a solidez de uma dedução se perde tempo 

atendendo a matéria porque é a forma que se deve examinar antes de tudo. A força de uma 

dedução está na sua forma. Em termos gerais se é o argumento o utensílio que se utiliza de 

modo constante no discurso da vida ordinária, nas controvérsias políticas e nas provas 

científicas, parece que tem interesse e sentido a tarefa de estudar diferentes tipos de 
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esquemas ou inventários de formas ou figuras abstratas de dedução e proceder à análise e 

classificação delas. É inquestionável que os sistemas axiomáticos são uma das 

características mais marcantes da matemática dos nossos dias. Um conjunto de axiomas é o 

resultado final de um longo período de elaboração de uma teoria, não o começo. Pensar de 

modo axiomático é um processo sofisticado e abstrato, que não se pode impor como 

sistema de trabalho, porque nem todas as pessoas vão ser matemáticos profissionais. A 

matemática não pode começar a ser ensinada com um teorema pronto, mas por situações. 

Os resultados só serão obtidos pela descoberta, criação, erro, etc. Podemos começar por 

um quebra-cabeça, um problema resolvido anteriormente ao não. A Matemática envolve 

um processo de abstração que começa por uma situação concreta, em que se busca 

reconhecer as estruturas que lhe envolvem e muitas vezes resolver outros problemas com 

as mesmas estruturas.  

Com os Jogos Boole nosso interesse é o processo total e não meramente nas 

técnicas de operações internas de um sistema. No mundo atual não podemos ignorar o 

método axiomático e acreditamos que os processos que utilizamos são eficazes para 

desenvolver a necessária compreensão deste método. A história da matemática nos mostra 

que a revolução pela qual atravessa a matemática não está afetando somente seus altos 

escalões, mas também seus fundamentos. No passado a matemática tratava principalmente 

de números, hoje trabalha com estruturas. Os números são importantes, mas já não são 

tudo, e não é mais aí que o ensino da matemática deve começar. Em nenhum momento de 

sua história a matemática apresentou tantos problemas, fez tantas exigências ou ofereceu 

tantas oportunidades. 

 

2. A lógica dos Jogos Boole 

A análise lógica das histórias que são apresentadas nos Jogos Boole mostra, ainda 

que não de forma explícita, conceitos lógicos elementares. Estão presentes nas histórias as 

ideias de inclusão, exclusão, conjuntos, adições e produtos lógicos representados pelos 

operadores E, OU e NÃO (AND, OR,NOT) fundamentais na informática. Estão, ainda, nos 

textos; as leis clássicas da lógica (Modo Ponendo Ponens e Modo Tollendo Tollens). Estas 

e outras ideias, leis e regras não são necessariamente explicitadas aos principiantes no 

assunto e menos ainda as crianças que não tenham os pré-requisitos inerentes ao seu 

desenvolvimento mental condicionado a biologia (genética) e a sua socialização (meio e 

esquemas mentais rudimentarmente elaborados). 
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Ultimamente, se investigam novos campos de aplicação das matemáticas: a 

elaboração de programas para computadores, aspectos da cibernética, a matemática para 

economia, a linguística matemática, etc. O domínio destes campos e da matemática 

clássica exige novos procedimentos e abstrações. Os Jogos Boole estão inseridos neste 

contexto quando tratam da conversão da linguagem em álgebra, no estudo dos sistemas de 

numeração (decimal, binário) e na utilização de um problema clássico (Quadrados 

Mágicos) nos processos de pensamento (aleatório, heurístico, algorítmico). 

Através dos Jogos Boole são oferecidos desafios à imaginação para que surjam 

inspirações para a criatividade pedagógica. Hoje, mais do que nunca, devido aos avanços 

da própria matemática, além dos assuntos tradicionais que precisam ser reexaminados e 

enunciados de outra forma, é necessário introduzir temas que não possuíam a importância 

que tem agora, algumas vezes, porque a tecnologia contemporânea os explora de outra 

maneira, outras vezes, porque está havendo uma mudança dentro da própria matemática e 

também porque o número de pessoas que necessitam de matemática aumenta de forma 

crescente. 

3. Em que consistem os jogos booleanos? 

Os jogos consistem na aplicação das operações booleanas aos enunciados verbais, 

transformando estes enunciados em equações lógicas por intermédio da simbologia da 

álgebra booleana. A equação lógica é utilizada para descrever o funcionamento dos 

interruptores mecânicos, abertos ou fechados necessários para fechar um circuito e gerar 

uma ação. A equação lógica é utilizada também para descrever os circuitos eletrônicos de 

interruptores que levam a uma operação lógica. A Álgebra Booleana trata dos símbolos e 

suas combinações e se utiliza para representar operações matemáticas de acordo com as 

regras da lógica. A possibilidade de expressar problemas lógicos em forma matemática por 

meio de símbolos lógicos permite ao técnico ou ao engenheiro eletrônico uma melhor 

compreensão do funcionamento dos circuitos lógicos do computador. A sequência lógica 

dentro de um computador pode resultar mais clara se empregarmos expressões booleanas. 

A Álgebra Booleana se baseia em três ideias fundamentais: 

1.  Empregam-se símbolos para representar operações lógicas. Estas operações 

satisfazem as regras da lógica. 

2. Estas regras se baseiam em um sistema de dois valores (1 y 0). 
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3. As operações lógicas podem se expressar em forma matemática utilizando 

símbolos ou expressões lógicas. 

Posto que em álgebra booleana as constantes e variáveis só podem valer 1 ou 0, o 

sistema binário, pelo fato de basear-se em dois valores, se adapta às necessidades da  

álgebra booleana. Com os Jogos Boole procuramos tornar acessíveis às crianças e aos 

leigos nestes assuntos as ideias expressas nesta álgebra. Construímos “histórias” que 

traduzem uma estrutura lógica-matemática como se fossem simples desafios. O objetivo ao 

trabalhar com a estrutura é desenvolver as formas de raciocínio lógico-matemático. Ora, 

conservamos a estrutura e mudamos o conteúdo, ora, mantemos o conteúdo e mudamos a 

estrutura. Acreditamos que com este procedimento produzimos esquemas mentais que de 

algum modo desenvolvem a inteligência do manipulador do processo.   

 

4. Quais os objetivos desses jogos? 

 

O objetivo geral dos Jogos Boole é o desenvolvimento do raciocínio lógico e os 

objetivos específicos são: 

 

• Organizar as informações recebidas e processá-las 

•  Aprender a descartar as hipóteses não reais 

•  Classificar elementos de um mesmo grupo 

•  Estimular o interesse pela descoberta 

•  Trabalhar as relações de pertinência, inclusão e classificação. 

•  Estabelecer ligações com os conetivos lógicos AND, OR, NOT. 

•  Servir de suporte para a compreensão da leitura e estimular a produção de textos. 

•  Utilizar as estruturas matemáticas de forma sistemática como elemento facilitador 

para a compreensão dos modelos matemáticos e a sua aplicação em novos campos 

da aprendizagem servindo de ligação na interdisciplinaridade. 

• Propiciar o acesso ao computador 

 

A partir da manipulação das cartas, as crianças passam, progressivamente, do 

pensamento concreto ao pensamento abstrato. Considerando que os sistemas de 

comunicação permitem o contato com uma imensa quantidade de informações, os Jogos 
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Boole partem do princípio de que nos tempos de hoje é fundamental o ensino do 

processamento de dados. 

As histórias lógicas apresentadas nos jogos baseiam-se no fato de que lidar com 

restrições lógicas consiste em expressá-las sob a forma de somas de produtos de variáveis, 

isto é, termos em que numa operação lógica basta que um deles seja verdadeiro (isto é, 1) 

para que toda a proposição da restrição seja verdadeira. A seguir, se expressa o produto de 

todas as restrições para garantir que todas sejam simultaneamente satisfeitas. Desta 

maneira se expressa à restrição única que engloba as anteriores, como soma de produtos de 

variáveis e avalia-se o custo ou as consequências de cada um dos termos. Na verdade, todo 

o prestígio que os computadores possuem hoje se deve ao fato de que eles são capazes de 

reagir com a velocidade da luz a uma sequencia de tensões codificadas. O mérito do 

desenvolvimento da informática na realidade é humano com a descoberta de traduzir em 

zeros e uma grande quantidade de informação, isto é, ao código binário, linguagem lógica-

matemática ideal para o conjunto de circuitos eletrônicos em que se constitui o 

computador. Hoje é impossível evitar ou ignorar o computador. Os Jogos Boole 

contribuem para o entendimento destas questões. 

 

Público-alvo  

Os Jogos Boole não são destinados a uma faixa etária específica. Embora, o projeto 

venha sendo aplicado em diversas escolas de Ensino Fundamental, qualquer indivíduo será 

beneficiado a partir de um material que visa o desenvolvimento do raciocínio. Além disso, 

os jogos apresentam níveis diferentes de dificuldade para que possam ser utilizados em 

todas as idades e se destinam aos educadores que têm interesse em estimular o aprendizado 

de seus alunos de forma lúdica. Na prática, também pudemos observar que auxilia alunos e 

aprendizes com dificuldades cognitivas.  

 

5. Detalhamento das atividades 

As histórias lógicas apresentam-se hoje em diversos produtos criados para várias 

faixas etárias e tipos diferentes de envolvimento dos alunos. Mais do que um relato de 

experiência, serão propostas atividades que irão permitir o contato direto com os jogos. As 

etapas são as seguintes: 

 Apresentação – Nome e titulação – Quem são as pessoas por trás dos jogos?  

 Como surgiram os Jogos Boole? A história de um projeto de sala de aula. 
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 Quem foi George Boole? Dados biográficos sobre o matemático que desenvolveu a 

lógica que possibilitou a criação dos sistemas computacionais.  

 O que são os Jogos? 

 Distribuir os Jogos. Sugerir classificação. 

 Apresentar material, explicando cada item. 

 Explicar o sistema binário, pedindo a todos que olhem a carta explicativa 

procurando junto as respostas. 

 Explanar sobre os Quadrados Mágicos 

 Trabalhar com o Axitema – Jogo de tabuleiro com seis histórias que geram 36 

enigmas. 

 

6. Considerações Finais 

Os Jogos Boole vêm recebendo aprovação de educadores de todo o Brasil, bem 

como de fonoaudiólogos e psicólogos que aplicam os jogos em crianças com dificuldade 

de aprendizagem em suas clínicas. Além disso, os jogos têm sido tema de estudo e análise 

em Universidades do Rio Grande do Sul, como ocorreu em Pelotas no curso de pós-

graduação em matemática quando os alunos Elisabete Tuchtenhagen e Sergio Renato da 

Costa (2001) apresentaram o resultado da aplicação prática dos Jogos Boole em sala de 

aula, apontando para um percentual de 46% maior de acertos nos alunos que trabalharam 

com os jogos, em comparação com a turma que não teve esta experiência. Segundo estes 

dados, os pesquisadores afirmam, ainda, que surgiu um maior gosto dos alunos pela leitura 

e pela matemática.  Além disso, os jogos são apresentados em softwares, o que possibilita 

integrar o uso do computador às experiências educacionais. São diversos materiais que 

servem como elementos facilitadores para a compreensão dos modelos matemáticos e 

permitem sua aplicação em novos campos da aprendizagem, sendo útil na relação 

interdisciplinar. Ultimamente, se investigam novos campos da matemática: a elaboração de 

programas para computadores, aspectos da cibernética, a matemática para economia, a 

linguística matemática, etc. O domínio destes campos e da matemática clássica exige 

novos procedimentos e abstrações. O raciocínio é comum a todas as ciências, um método 

que proponha seu desenvolvimento deve se apoiar num elemento de igual grandeza. Este 

elemento é a lógica. 
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