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RESUMO 

 

O objetivo geral deste trabalho é compreender o papel da Matemática, em especial a aplicação 

de suas operações básicas e mais alguns outros pressupostos, quando utilizada como parte 

integrante e fundamental para a execução das regras de um popular jogo de cartas 

colecionáveis. Esta pesquisa é relevante por estudar as diversas maneiras que algumas noções 

matemáticas são aprendidas e utilizadas de maneira eficiente por estes mesmos jogadores 

neste contexto de aprendizagem distinto àquele encontrado no ambiente escolar oferecido 

pelos estabelecimentos oficiais de ensino. A metodologia utilizada na execução deste trabalho 

abrange técnicas de cunho qualitativo, como a observação participante, por privilegiar o jogo 

e as relações interpessoais dos jogadores em si. A hipótese principal defendida é que no 

contexto de competição gerado os jogadores são compelidos a aperfeiçoar sua capacidade de 

resolução de problemas matemáticos, sendo a todo momento, devido à natureza dinâmica do 

jogo, condicionados a rever suas estratégias. Dentre os resultados obtidos, destacamos o 

aprimoramento no uso das operações matemática, desenvolvimento do raciocínio lógico e 

elementos para a compreensão da matemática financeira. 

 

Palavras-chave: Linguagem Matemática; Trading Card Game; Jogos Matemáticos.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Nossa opção em estudar as maneiras como jogos podem contribuir em processos 

pedagógicos parte do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 

1996) cuja matéria jurídica entende que a “educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”. 

Utilizando de recorte ainda mais preciso, pensamos que esta monografia, ao estudar as 

contribuições que um jogo de cartas colecionáveis pode ter para a melhora da aprendizagem 

ou aprimoramento dos conhecimentos da Matemática, se enquadra em alguns desses 

pressupostos e demonstra que o saber programático oferecido nas redes de ensino pode ser 

utilizado fora do ambiente escolar. Desta forma, o objetivo geral da presente pesquisa é 

compreender os usos dos conhecimentos da Matemática, sobretudo das suas operações, 

quando utilizadas como parte integrante e fundamental para o funcionamento das regras de 

um popular jogo de cartas colecionáveis. 

Também fazem parte desta pesquisa os seguintes objetivos específicos: 

i. Observar quais operações matemáticas são utilizadas no contexto das partidas;  

ii. Analisar os pontos de intersecção possibilitados pela Linguagem Matemática e 

experiências cotidianas; 

iii. Compreender os processos pedagógicos que os novos jogadores passam para serem 

inseridos no grupo; 

iv. Apresentar as diversas formas de classificação oferecidas pela dinâmica do jogo; 

v. Por fim, discutir a estrutura de construção dos baralhos para entender a correlação dos 

números com o jogo em si. 

Os jogos, em suas diversas manifestações, estão inseridos em nosso cotidiano sem 

muitas vezes nos darmos conta. A perspectiva do senso comum tende a desvalorizar o 

potencial pedagógico desses instrumentos ao negar que os mesmos podem ser úteis nos 

processos de ensino e aprendizagem em diversas instâncias educacionais, seja nos 

estabelecimentos oficiais de ensino ou nos ditos ambientes não-escolares. Desta constatação 

resulta a importância da aplicação das regras científicas para a comprovação de uma hipótese. 

Desenvolver uma pesquisa em espaços longe da disciplina escolar é interessante pois 

demonstra como, se imbuídos de autonomia, os agentes sociais envolvidos são capazes de 

desenvolver estratégias próprias para apreensão, desenvolvimento e aplicação da Matemática 
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e outros saberes dentro de contextos diversos. Portanto, a presente pesquisa é relevante por 

estudar as diversas maneiras que algumas noções matemáticas são utilizadas de forma 

eficiente por adeptos de um popular jogo de cartas colecionáveis, demonstrando que uma 

situação lúdica (MARCO, 2004) pode ser útil para apresentar e consolidar essas mesmas 

noções em espaços sociais distintos ao ambiente escolar. 

Contemplar não apenas situações presenciais, dando enfoque também àquelas em 

ambientes virtuais, confere a este trabalho a possibilidade de inserção em tendências atuais 

sobre o papel dos avanços tecnológicos, sobretudo os propiciados por aparelhos eletrônicos e 

a internet, na área da Educação e seus impactos nos processos pedagógicos. Outro traço que 

confere relevância ao objeto de estudo aqui desenvolvido. 

Para que o leitor saiba de onde partimos teoricamente, no contexto deste trabalho, 

“definimos situação lúdica como a atividade na qual o sujeito perpassa por momentos de 

tensão criativa e alegria, que o levam a um sucesso praticamente imediato, proporcionando 

satisfação e prazer dotados de um fim em si mesmo” (Idem, p. 42). 

Desta forma, neste trabalho serão analisados as condições que um jogo de cartas 

colecionáveis propicia para a aprendizagem e consolidação de conhecimentos na área da 

Matemática. As análises partirão do estudo de algumas situações observadas em encontros 

presenciais, o comportamento de jogadores em fóruns dedicados ao tema em redes sociais, a 

utilização de simuladores virtuais e, por fim, do estudo das regras oficiais do jogo. 

De maneira sintética, Yu-Gi-Oh! é um jogo de cartas colecionáveis, também chamado 

de “estampas ilustradas, cujo objetivo é fazer com que os pontos de vida do adversário sejam 

reduzidos a zero. Para tal, cada jogador deve combinar os efeitos de diversos tipos de cartas 

para que sejam capazes de superar as estratégias do desafiante. Dentre as categorias de cartas, 

grosso modo, estão os monstros, os feitiços e as armadilhas. Este trabalho está separado em 

três capítulos, não contabilizando estas considerações iniciais e as considerações finais que 

irão fechar o texto. 

De maneira objetiva, no primeiro capítulo abordaremos de modo sucinto as regras do 

jogo, assim como os principais tipos de cartas. Complementarmente, utilizando os postulados 

de Grando (2000), vamos argumentar como um jogo pode ser frutífero para o 

desenvolvimento cognitivo de seus adeptos ao desenvolver sua capacidade de abstração. No 

capítulo 2 o foco será com relação ao método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho. 

No terceiro capítulo o foco ficará na descrição do lócus da pesquisa, além de apresentarmos o 
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jogo em movimento, como os jogadores se prepararam e demais implicações para sua 

funcionalidade. 
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CAPÍTULO 1 – O JOGO, SUAS REGRAS E ALGUNS PRESSUPOSTOS INICIAIS 

 

Yu-Gi-Oh!
1
 é um jogo de cartas colecionáveis

2
 produzido pela Konami Holdings 

Corporation, sendo baseado no mangá
3
 homônimo que também rendeu diversas séries 

animadas. Além disso, este é o card game mais vendido da história segundo o livro dos 

recordes Guinness
4
. 

Este capítulo não tem por objetivo fazer uma análise profunda das regras, mas apenas 

apresentar suas diretrizes gerais para execução do jogo. Esta opção metodológica se deu pelo 

fato que nem mesmo no livro oficial tais regras são aprofundadas, sendo relegados aspectos 

mais complexos da dinâmica do jogo ao fórum virtual de discussões oferecido pela própria 

Konami
5
. 

Pesquisadores como Grando (2000) defendem que as situações propiciadas por jogos 

podem ajudar no desenvolvimento cognitivo do jogador, levando-o a obter maior 

complexidade do pensamento conceitual ao elaborar perguntas e suas respectivas soluções, 

analisar cuidadosamente as estratégias e demais passos que o levem a êxito ou, caso 

negligenciados, podem fazê-lo fracassar, dentre outras situações específicas que são 

encontradas durante o processo. 

Com base nestes postulados consideramos que a exposição ao ambiente criado por um 

determinado jogo pode desenvolver no jogador a capacidade de resolução de problemas. Em 

sua pesquisa, Grando (2000) defende que colocar um sujeito frente às situações de um jogo é 

um meio para desenvolver a imaginação e, a partir dela, um pensamento abstrato que 

possibilita maior versatilidade para a resolução de situações-problema. O levantamento de 

hipóteses, assim como a testagem das conjecturas do momento, a reflexão, análise, criação de 

soluções e, ainda acrescentamos, adaptação a estratégias e situações encontradas 

pontualmente nas partidas podem ser fatores que contribuem para estas elaborações mentais 

com maior grau de complexidade. 

Justamente nesta concepção, entendemos as regras, assim como as situações do jogo, 

como intrinsecamente relacionadas à imaginação e essa construção abstrata. Os rumos 

                                                           
1
   Informações retiradas do site oficial da franquia. Disponível em: <http://www.yugioh-card.com/en/>. 

Acessado em 20 de Fevereiro de 2016. 
2
 Tradução aproximada para Trading Card Game. Este tipo de jogo de cartas pressupõe disputas entre 

dois ou mais jogadores, além da possibilidade de troca de exemplares entre colecionadores. 
3
 História em quadrinhos de origem japonesa criada, roteirizada e ilustrada pelo quadrinista Kazuki 

Takahashi. 
4
  Mais informações podem ser acessadas aqui: <http://www.guinnessworldrecords.com/world-

records/best-selling-trading-card-game>. Acessado em 20 de Fevereiro de 2016. 
5
  Link para acesso: <https://yugiohblog.konami.com/articles/>. Acessado em 30 de Março de 2016. 
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escolhidos pelo jogador, da mesma forma que as análises que irá depreender em seguida, 

dependem da situação momentânea em que se encontra. Ou seja, as decisões a serem tomadas 

e as ações a serem executadas são condicionadas à vantagem ou desvantagem momentânea do 

jogador. “Portanto, o jogo depende da imaginação e é a partir desta situação imaginária, 

fundamental no jogo, que se traça o caminho à abstração” (GRANDO, 2000, p. 21). Ao tratar 

sobre os jogos no contexto escolar, a autora prossegue: 

 
Neste aspecto, o jogo pode representar uma simulação matemática na medida em 

que se caracteriza por ser uma situação irreal, criada pelo professor ou pelo aluno, 

para significar um conceito matemático a ser compreendido pelo aluno. Os 

elementos do jogo representam entes concretos, mas a situação de jogo, vivenciada 

pelo aluno e que o leva à ação, é baseado numa situação irreal e metafórica, criada 

pelo homem. É neste sentido que o jogo apresenta um caráter alegórico. Assim, [...] 

pode-se dizer que o jogo, determinado por suas regras, poderia estabelecer um 

caminho natural que vai da imaginação à abstração de um conceito matemático. ( 

Idem, p. 21) 
 

Assim, o jogador pode romper com a realidade, mesmo que em caráter momentâneo, 

entrando em contato com situações e problemas que não encontraria habitualmente na sua 

vida cotidiana. Defendemos que o momento do jogo pode propiciar àquele que nele se 

debruça a capacidade de expandir conhecimentos e adquirir capacidades que não poderia 

conseguir se não tivesse contato com o contexto apresentado pelo desafio, assim como 

desenvolver habilidades que já possui e se adequam ao que é proposto. 

Para complementar o que acima foi apresentado, trabalhamos com os conceitos de 

autores das Ciências Sociais, como a Sociologia e a Antropologia. Nossa opção teórica ocorre 

por entendermos que o objeto aqui estudado requer o ajustamento dos nossos pressupostos a 

uma visão social e, portanto, coletiva do fenômeno. Desta forma, utilizamos os conceitos de 

Mediação, nas perspectivas de Velho (2013) e Lahire (1997), além de Capital (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2014) como preconiza Bourdieu (2013). 

Grosso modo, os capitais são bens simbólicos produzidos e disputados em espaços 

igualmente simbólicos conhecidos como campo. Cada campo possui autonomia e produz 

determinado tipo de capital específico. Podem ser adquiridos e utilizados nas relações 

interpessoais, como é o caso do Capital Social, inerentes a conhecimentos específicos ou 

habilidades diversas, como o Capital Cultural, dentre outras manifestações possíveis 

(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2014). Ao estarem inseridos no ambiente do jogo aqui estudado, 

seus adeptos acabam por acumular uma série de capitais, sendo o específico para este estudo 

o capital cultural referente à aquisição de conhecimentos da área Matemática. 
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Contudo, a simples exposição a esses bens simbólicos não garante sua apreensão e 

consequente acumulação. É necessário que um mediador (LAHIRE, 1997) seja a ponte entre o 

sujeito social e o capital em questão. Este mediador pode ser também o intermediário entre 

realidades distintas, fazendo com que sujeitos de universos diferentes e até mesmo 

potencialmente divergentes possam entrar em contato, trocar e acumular diferentes tipos de 

capital. No contexto aqui descrito, o mediador pode ser o jogador mais experiente, tanto na 

mecânica de jogo quanto nos conhecimentos matemáticos, que, através de sua interação, 

talvez ajude os iniciantes a adquirir saberes específicos e contextualizados. 

 
Os mediadores estabelecendo comunicação entre grupos e categorias sociais 

distintos, são, muitas vezes, agentes de transformação, acentuando a importância de 

seu estudo. A sua atuação tem o potencial de alterar fronteiras, com o seu ir e vir, 

transitando com informações e valores. (VELHO, 2013, p. 147) 
 

Ao acumular este capital específico, ou seja, utilizando os termos de Grando (2000), 

ser capaz de internalizar estas habilidades e conhecimentos construídos socialmente, o 

jogador atinge um novo patamar e está pronto para estabelecer novos parâmetros para si 

mesmo e sua percepção com relação ao jogo, assim como com o próprio adversário. Nas 

palavras da autora: 

 
Esta internalização [...] se dá pela transformação de um processo interpessoal 

(social) num processo intrapessoal (do sujeito). No jogo, este tipo de transformação 

pode ser evidenciado no momento em que consideramos a ação do jogo como um 

diálogo do indivíduo consigo mesmo. Como se observa, pelo jogo, durante sua ação, 

o adversário serve de referência para o jogador se conhecer, estabelecendo uma 

transição do interpessoal para a intrapessoal. (GRANDO, 2000, p. 22) 
 

Portanto, acreditamos na adequação do presente objeto de pesquisa por dispor das 

características acima descritas, além de outros traços específicos. Um deles, e talvez o 

principal, é a maleabilidade que um jogador pode ter para ser adaptar frente a regras e 

situações de jogo. A Matemática, novamente utilizando Grando (2000), é uma disciplina que 

muito depende da capacidade de quem a utiliza de abstrair, não sendo passível de observação 

direta como os fenômenos que servem de objeto de estudo para as Ciências Naturais. 

A autora ainda afirma que “é importante notar que a ação regida por regras – jogo – é 

determinada pelas ideias do indivíduo e não pelos objetos” (GRANDO, 2001, p. 23). Ou seja, 

as regras, respeitando seus limites, podem ser moldadas e utilizadas a favor do jogador para 

alcançar os objetivos propostos. Portanto, quem melhor conhece o jogo e a aplicabilidade das 

regras possui maiores chances de lograr êxito. 
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Em um jogo como Yu-Gi-Oh! cuja matemática é parte da estrutura, defendemos, desta 

forma, que o domínio de certos conceitos da disciplina são indispensáveis para 

operacionalizar esta mecânica de forma competente. Sendo este o eixo principal da nossa 

hipótese de pesquisa: a necessidade de utilizar estes conceitos a todo momento, quase que de 

forma instintiva, leva o jogador a aprendê-los ou aperfeiçoá-los à medida em que se 

aprofundam e aperfeiçoam nas dinâmicas exigidas. 

Antes de maiores análises sobre este ponto em específico, continuo a reflexão sobre o 

papel das regras dentro do jogo, sendo necessário caracterizar os tipos de jogos que Grando 

(2000, p. 23-24) nos apresenta sob uma perspectiva piagetiana. São eles os jogos de exercício, 

de símbolo e de regra. O primeiro se refere àquele que propicia ao jogador o exercício das 

estruturas do jogo, o familiarizando, porém sem poder de alteração substancial às proposições 

iniciais; no segundo tipo a analogia é a maneira como a realidade é assimilada para então ser 

readaptada; por fim, há o jogo de regras. Neste caso, vale deixar a pesquisadora explicar em 

suas próprias palavras. Portanto: 

 
o mais importante nessa estrutura de jogo são as regras que devem ser respeitadas 

segundo o consentimento mútuo e que podem ser transformadas conforme a 

necessidade do grupo. Tal regra surge da organização coletiva das atividades lúdicas 

precedentes, representadas pelas formas de exercício e símbolo. [...] A regra, neste 

tipo de jogo, supõe necessariamente relações sociais ou interindividuais, pois, no 

jogo de regras existe a obrigação do cumprimento das regras, impostas pelo grupo, 

sendo que a violação de tais regras representa o fim do jogo social. (idem, p. 24) 
 

Além disso, ainda é pertinente destacar que: 

 
os jogos de regras são herdeiros das regularidades presentes na estrutura do jogo de 

exercício e das convenções criadas a partir do jogo de símbolo, constituindo uma 

estrutura definida pelo seu caráter coletivo, onde se joga em função da jogada do 

adversário. Assim, como existe uma interdependência entre os jogadores, 

caracteriza-se um tipo de assimilação recíproca. (ibidem, p. 24-25) 
 

O trecho acima nos serve para reiterar a hipótese sobre a apreensão de conhecimentos 

no contexto do jogo, além de destacar características próprias propiciadas pelas partidas de 

Yu-Gi-Oh!. Como Grando (2000) bem observa, as regras podem ser um limitador importante 

para ações e estratégias, mas a própria ação do adversário pode levar este jogador a reelaborar 

suas opções frente às situações que emergem no contexto da partida. 

Em outras palavras, o jogador precisa se adequar às circunstâncias impostas pelas 

regras desde o começo, além de se adaptar às respostas e contrarrespostas do adversário. É 

uma tendência do jogo de cartas colecionáveis em questão que os adeptos construam baralhos 

temáticos, apostando nos pontos fortes de suas estratégias e tentando se resguardar quanto 
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suas fraquezas. Contudo, o jogo não é uma Ciência Exata quanto às maneiras que serão 

alcançados os objetivos. 

Além da própria estratégia, há o que os jogadores denominam em termos nativos como 

“sorte”, o que, em perspectiva matemática, nada mais é do que a probabilidade. Probabilidade 

de puxar a carta certa, no momento certo e utilizar o mais rápido possível sua estratégia 

principal. Essa relação entre número de cartas em um baralho e a probabilidade de “puxar a 

carta certa” será abordada posteriormente neste mesmo capítulo. 

Contudo, como alertado por Grando (2000), em determinadas situações o jogador é 

condicionado pelos movimentos do adversário. Assim se foi encontrado um “antídoto” para a 

primeira estratégia, cabe ao jogador encontrar outras formas de superar a adversidade. Neste 

jogo os baralhos não são montados para seguir uma estratégia única, mas, através das 

combinações possíveis de cartas, elaborar um conjunto de estratégias diversas para alcançar a 

vitória. Os limites possíveis para um jogador estão no seu conhecimento das regras, na 

estratégia construída, na sua capacidade de recuperação e até mesmo em sua criatividade para 

improvisar novos meios de alcançar a vitória. 

Com esta breve explanação com relação a postulados teóricos, passamos agora a 

descrever de maneira sintética as regras do jogo. 

 

1.1 – Conhecendo o básico das regras 

 

 Aqui não pretendemos fazer uma análise profunda, mas uma explanação geral das 

regras básicas que qualquer principiante deve conhecer. Portanto, situações que fogem à 

rotina, como por exemplo estratégias avançadas, não serão comentados com grande afinco, 

sendo citadas em situações que possam modificar de maneira profunda o sistema de jogo. 

Observamos ainda que as regras foram retiradas do site oficial da franquia
6
.  

Trata-se de um jogo com suportes tanto físico quanto virtual. Apesar de haver 

plataformas digitais de jogo, sejam oferecidas oficialmente ou não pela Konami, a modalidade 

privilegiada em eventos oficiais ao redor do mundo é aquela em que os jogadores se 

encontram pessoalmente. Cada competidor inicia o duelo
7
 com um total de 8000 pontos de 

vida. O objetivo central do jogo, sendo também a condição principal de vitória, é a redução 

                                                           
6
  Link para acesso: <http://www.yugioh-card.com/en/rulebook/index.html>. Acessado em 30 de Março 

de 2016. 

7
  Termo nativo dado às partidas. 
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dos pontos do adversário a 0. Para alcançar tal feito cada jogador utiliza "monstros" que lutam 

entre si, sendo auxiliados por cartas de feitiço e de armadilhas. Essas ações se desenrolam 

dentro dos turnos, que são divididos em seis fases distintas. Cada fase permite ao jogador 

fazer movimentos específicos. As fases, em ordem, são: 

 

 Draw Phase (Fase de Compra): Na fase de compra o jogador puxa uma carta do seu 

baralho, também conhecido como Deck; 

 Standby Phase (Fase de Espera): Na fase de espera nada acontece, a não ser que 

algum efeito de carta seja ativado ou tenha como requerimento sua ativação neste 

momento do turno; 

 Main Phase 1 (Fase Principal 1): Como o nome sugere, esta é uma das fases 

principais do turno. Neste momento o jogador pode "invocar" um monstro da sua 

respectiva mão, além de trocar a posição de batalha de algum que já esteja em campo. 

Pode também ativar cartas de feitiço e de armadilhas ou colocá-las de face para baixo. 

É a preparação para as batalhas entre os monstros; 

 Battle Phase (Fase de Batalha): Na fase de batalha é possível atacar o oponente com 

os monstros que o jogador possui em campo. Os monstros devem estar em “modo de 

ataque” (carta na posição vertical e de face para cima); 

 Main Phase 2 (Fase Principal 2): Os mesmos movimentos da primeira fase principal 

se aplicam aqui. É geralmente o momento em que os jogadores reforçam suas defesas 

para o turno do adversário que está por vir; 

 End Phase (Fase Final): É o momento em que o jogador declara o fim do seu turno. 

 

Ao terminar seu turno, o mesmo se repete do lado do oponente que também passa por 

estas seis fases e assim o jogo prossegue sucessivamente até que os pontos de vida de um dos 

jogadores seja igual a zero ou esteja impossibilitado de comprar cartas, outra condição que 

determina derrota. 

O campo de jogo
8
 ajuda os jogadores a organizarem suas cartas enquanto o duelo está 

em andamento. Cada carta possui sua respectiva Zona no campo. No formato atual, conta com 

um total de 7 Zonas distintas, sendo elas: 

 

 Monster Zone (Zona de Monstro): É o local onde são colocados os monstros. Podem 

haver, no máximo, cinco monstros em campo. Estes podem ser colocados em modo de 

ataque, com a carta de face para cima e na posição vertical, ou em modo de defesa, na 

posição horizontal, podendo estar tanto com a face para baixo quanto para cima; 

 Spell & Trap Zone (Zona de Feitiços e Armadilhas): Esta Zona é destinada às cartas 

de feitiço e armadilhas. Assim como os monstros, pode haver um total de 5 cartas 

intercaladas entre esses dois tipos de uma vez em campo. Os efeitos destes tipos de 

carta serão apresentados de maneira mais detalhada a seguir; 

 Graveyard (Cemitério): É o local destinado às cartas destruídas ou quando feitiços e 

armadilhas tem seus efeitos concluídos. As cartas são colocadas de face para cima e 

                                                           
8
  Playmat no original. Ainda conhecido como Gamemat. 
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podem ser acessadas por cada um dos jogadores a qualquer momento do duelo. A 

ordem das cartas aqui depositadas não deve ser alterada; 

 Deck Zone (Zona do Baralho): Local do baralho principal. A pilha é colocada de face 

para baixo, sendo daqui que os jogadores sacam cartas para adicionar às suas mãos. Se 

alguma carta autoriza que o jogador olhe seu respectivo baralho, após o efeito 

resolvido o mesmo deve ser embaralhado. Em alguns casos, para demonstrar boa fé, é 

deixado que o adversário também embaralhe as cartas. 

 Field Zone (Zona de Campo): É aonde um tipo específico de cartas de feitiço são 

colocadas para que seus efeitos sejam ativados. Cada jogador pode ativar um feitiço de 

campo em seus respectivos campos. As mágicas específicas desta Zona não contam no 

limite de 5 cartas da Zona destinada aos demais feitiços e armadilhas; 

 Extra Deck Zone (Zona do Baralho Extra): O Extra Deck é colocado aqui. O jogador 

pode olhar apenas seu próprio baralho extra durante o jogo. Em épocas primordiais 

esta Zona foi dedicada apenas aos monstros Fusion, mas agora comportam também os 

Synchro, Xyz e os Pendulum destruídos em campo já que estes últimos não são 

enviados ao cemitério; 

 Pendulum Zone (Zona de Pêndulo): Quando uma carta pêndulo é utilizada como 

carta de feitiço, é neste espaço que o jogador deve colocá-la. Se jogadas desta forma, 

mesmo sendo reconhecidas como feitiços, assim como as cartas de feitiço de campo, 

os feitiços de pêndulo não contam no limite de cinco cartas da Zona específica para 

outros feitiços e armadilhas. No final deste capítulo detalharei mais sobre este tipo de 

carta. 
 

Figura 1: Imagem ilustrativa
9
 de um Playmat 

 

Fonte: Reddit 

                                                           
9
  Aqui o termo “imagem ilustrativa” é utilizado literalmente. Apesar desta imagem representar bem o 

campo de jogo, possui duas zonas que não constam no livro de regras oficiais, mesmo que suas funções sejam 

legítimas dentro do jogo. São elas a Side Deck Zone (Zona de Baralho Auxiliar), onde consta Side Deck, e a 

Banished Zone (Zona dos Banidos). Usualmente cartas banidas, assim como o Side Deck, são colocados ao lado 

do campo, fora do playmat. 
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Encerrada esta breve explicação sobre o campo de jogo, acreditamos ser interessante 

fazer algumas observações mais específicas sobre as fases principais de jogo. Como dito 

acima, este é o momento em que o jogador pode chamar seus monstros a campo, além de 

ativar ou colocar cartas de feitiço e de armadilhas com a face para baixo. O ato de chamar um 

monstro é denominado como “invocação”. As funções em campo de um monstro são 

basicamente duas: atacar o adversário e proteger os pontos de vida do jogador. Caso não tenha 

monstros em campo, o jogador pode ter seus pontos de vida atacados diretamente. 

Um monstro pode ser invocado em campo de duas formas: em modo de ataque, com a 

carta na posição vertical e de face para cima, ou em modo de defesa, quando a carta está na 

horizontal e com a face para baixo. Na primeira posição os valores da carta que serão 

contabilizados serão os “pontos de ataque”, simbolizados pela abreviação “ATK”, enquanto 

que na segunda serão considerados os “pontos de defesa”, sinalizados pela sigla “DEF”. 

Destaca-se que cartas monstros geralmente possuem as cores amarela para monstros normais 

(sem efeitos) ou laranja (para monstros com efeitos). 

 
Figura 2: Exemplo de uma carta de monstro nível 7 

 

Fonte: Yu-Gi-Oh! Wikia!
10

 

 

Algumas condições específicas devem ser respeitadas para prosseguir com a 

invocação. A principal delas é se atentar ao nível do monstro em questão. O nível de um 

                                                           
10

  Endereço da página: <http://yugioh.wikia.com/wiki/Yu-Gi-Oh!_Wikia>. Acessado em 20 de março de 

2016. 
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monstro é representado pelas estrelas que estão abaixo do seu nome à direita. Ou seja, um 

monstro com 7 estrelas é um monstro de nível 7. Monstros de até quatro estrelas podem ser 

chamados a campo diretamente, mas a partir do nível 5 são requeridos sacrifícios. É o que se 

chama dentro do jogo como “invocação por tributo”
11

. Uma invocação por tributo ocorre 

quando o jogador envia do campo de jogo para o cemitério a quantidade de monstros 

necessários para invocar um monstro de alto nível. Para chamar a campo monstros de nível 5 

e 6 é preciso 1 tributo, enquanto que para monstros de 7 ou mais estrelas são necessários 2 

tributos. 

As condições acima especificadas se enquadram naquilo que é chamado “invocação 

normal”
12

 e que só pode ocorrer uma vez por turno. Além disso, há ainda as chamadas 

“invocações especiais”
13

. Este outro caso é quando um monstro é invocado através do efeito 

de uma carta de feitiço, de armadilha ou pelo efeito de outro monstro. Ao contrário das 

invocações normais, o jogador pode invocar especialmente quantos monstros conseguir por 

efeitos de outras cartas e desde que respeite a quantidade limite de monstros em campo que 

são 5. Geralmente um chamado especial é feito durante as fases principais, contudo, em 

condições muito específicas, também podem ocorrer nas demais fases. 

Um exemplo de invocação especial são os monstros Synchro. Cartas desta categoria 

possuem a cor prata. Apesar de também serem necessários tributos, sua invocação passa por 

condições próprias e bastante precisas cujo determinante para chamá-los a campo está em seu 

nível. É necessário um “monstro sintonizador” e um ou mais monstros não-sintonizadores 

cujos níveis somados totalizem o nível do monstro Synchro a ser invocador. Por exemplo, um 

monstro Synchro de nível 7 precisa de um sintonizador de nível 3 e outro não-sintonizador de 

nível 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
11

  Tribute Summon no original. 
12

  Normal Summon no original. 
13

  Special Summon no original. 
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Figura 3: Exemplo de monstro Synchro 

  
Fonte: Yu-Gi-Oh! Wikia 

 

Outra forma de chamado especial são os monstros Xyz. A cor preta é a que representa 

esta categoria. Ao contrário dos monstros Synchro, um tipo de invocação especial que 

pressupõe o princípio de soma, esta categoria de monstro preconiza a igualdade. Desta forma, 

para chamar um monstro Xyz de Rank 4 são necessários dois monstros de nível 4. Como a 

descrição deixa implícito, um monstro desta categoria não possui mais um nível, passando a 

ser classificado por Ranks. O Rank de um monstro desta categoria é medido pela quantidade 

de estrelas abaixo do nome à esquerda. Da mesma forma, a utilização dos monstros não 

configura um tributo, mas uma “sobreposição”
14

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14  Overlay no original. Tradução própria. 
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Figura 4: Exemplo de monstro Xyz 

 

Fonte: Yu-Gi-Oh! Wikia 

 

Por fim, há ainda os monstros de fusão e os de ritual. Para fundir dois ou mais 

monstros é necessário a carta de feitiço “Polymerization” ou alguma outra com efeito similar. 

As únicas especificações a serem respeitadas são os monstros específicos para criar o monstro 

de fusão. Os monstros de ritual necessitam de cartas de feitiço específicas para serem 

invocados, sendo que o nível dos tributos a serem utilizados devem se igualar ou ultrapassar o 

nível do monstro ritual a ser invocado. Ao contrário dos monstros Synchro e Xyz que 

necessitam que os monstros estejam em campo, para chamar monstros de fusão ou ritual, 

respeitadas as condições específicas de certos tipos de ritual, os tributos podem ser feitos a 

partir da mão do jogador também. 
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Figuras 5 e 6: Exemplos, respectivamente, de monstros Fusão e Ritual 

 

Fonte: Yu-Gi-Oh! Wikia 

 

Nas fases principais ainda é permitido o uso de cartas de feitiço e de armadilhas. No 

primeiro caso, em seus respectivos turnos, os jogadores podem ativá-las direto da sua mão. 

Basta declarar sua ativação, dizer seu nome, colocá-la em campo, seguir as instruções e, por 

fim, depositá-la no cemitério. Além disso, o jogador também tem a opção de colocar este tipo 

de carta de face para baixo, o que não caracteriza sua ativação imediata e possibilita que o 

jogador a utilize posteriormente em alguma fase principal do turno seguinte. 
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Figura 7: Exemplo de carta de feitiço 

 

Fonte: Yu-Gi-Oh! Wikia! 

 

Ao contrário dos feitiços, cartas de armadilhas não podem ser usadas imediatamente. 

Elas precisam ser primeiramente colocadas de face para baixo no campo e podem ser ativadas 

a partir do próximo turno do adversário. A vantagem deste tipo de carta é poder ser utilizada 

no turno de qualquer jogador, o que as torna mecanismos interessantes de defesa além dos 

monstros. O procedimento é similar às cartas de feitiço. Primeiramente é declarada a intenção 

de ativação, então o jogador diz o nome da carta, segue suas instruções e também a deposita 

no cemitério. 
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Figura 8: Exemplo de carta de armadilha 

 

Fonte: Yu-Gi-Oh! Wikia 

 

Como foram especificados os passos das fases principais, também acreditamos ser 

importante descrever a fase de batalha. Esta é basicamente a alma do jogo. Momento em que 

geralmente os pontos de vida são reduzidos. Para atacar o oponente basta sinalizar qual dos 

próprios monstros o jogador irá utilizar para esta ação. As consequências da batalha 

dependem dos modos (ataque ou defesa) que os monstros estão no momento. Desta forma, há 

duas formas principais para a condução de uma batalha. A primeira é quando dois monstros se 

enfrentam em modo de ataque, enquanto na segunda maneira um monstro em ataque alveja 

um monstro no modo de defesa. 

Os combates envolvendo monstros em modo de ataque, quando a carta monstro está 

na vertical e obrigatoriamente com a face para cima, como nas imagens acima demonstradas, 

são basicamente disputas entre o ataque do monstro do jogador contra o ataque do monstro do 

adversário. Vence o monstro com o maior ataque e a diferença entre os valores é subtraída dos 

pontos de vida do jogador que teve o monstro destruído. Monstros com os mesmos pontos de 

ataque são ambos destruídos e neste caso os pontos de nenhum dos jogadores são reduzidos. 

O modo de defesa compreende que a carta monstro está em posição horizontal, 

estando com sua face para cima ou para baixo. Neste caso, o combate se dá na comparação 

entre os pontos de ataque do monstro que propõe a investida e os pontos de defesa do monstro 

que está na defensiva. Caso o monstro possua uma defesa menor que o ataque do outro 
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monstro, então o mesmo é destruído. Contudo, o jogador que tem um monstro em modo de 

defesa destruído em batalha não sofre o cálculo de danos. O outro caso é quando a defesa é 

maior que o ataque. Nesta situação, a diferença é deduzida dos pontos de vida do jogador que 

propôs o ataque e nenhum dos dois monstros é destruído. É importante destacar que em 

qualquer situação acima descrita o monstro destruído em combate é enviado ao cemitério, 

salvas as exceções de efeitos de outras cartas. 

 
Figura 9: Exemplo de monstro invocado em modo de defesa de face para baixo 

 

Fonte: Yu-Gi-Oh! Wikia 

 

Há um terceiro caso ainda mais específico: o ataque direto aos pontos de vida. Quando 

um dos jogadores não possui nenhum monstro em campo e o adversário possui, este pode 

conduzir um ataque direto. Nesta condição é deduzido integralmente a mesma quantidade de 

pontos de ataque do monstro que propôs tal ação. 

Com esta breve explanação expomos de forma sintetizada as regras básicas que 

envolvem a mecânica de jogo. Alterações substanciais geralmente só ocorrem devido aos 

efeitos de cartas. Contudo, antes de iniciar uma partida em si é preciso seguir algumas 

convenções que, apesar de não serem impostas, são altamente incentivadas antes das partidas. 

A primeira delas é cumprimentar de maneira cordial o oponente, geralmente lhe desejando 

boa sorte, como sugere o livro de regras. Depois cada jogador embaralha o Deck do 

adversário, o devolvendo em seguida para que seu respectivo dono o coloque na Zona 

específica do campo. 

Para definir quem será o primeiro na partida, um juiz, ou até mesmo um dos jogadores, 

joga uma moeda, decidindo no “cara ou coroa”, ou os jogadores podem decidir por meio do 

“pedra, papel ou tesoura”. O vencedor pode escolher se iniciará o duelo ou se será o segundo. 

Após decidirem a ordem, cada um dos jogadores compra 5 cartas e a partida está oficialmente 

iniciada. Atentemos para um detalhe da regra: aquele que inicia a partida entra direto na fase 
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de espera, não comprando cartas; o que pode se tornar uma vantagem para quem vai em 

segundo, que por sua vez já tem direito a uma fase de compra. 

Cada baralho principal deve ter no mínimo 40 cartas e um limite máximo de 60. O 

jogador, além disso, pode possuir dois outros baralhos menores conhecidos como Side Deck e 

Extra Deck. O primeiro é um baralho de apoio em que o jogador pode utilizar suas cartas para 

alterações pontuais entre partidas. O segundo é onde são depositados os monstros Synchro, 

Xyz e Fusion. Apesar de também ser uma categoria especial, monstros Ritual ficam 

embaralhados em meio ao Deck principal. Retomando um ponto anterior, analisamos quanto à 

probabilidade no saque de cartas. 

Normalmente os jogadores constroem seus baralhos com o limite mínimo de 40 cartas. 

Fazem uso deste valor para aumentarem a chance de puxarem a carta que precisam para levar 

a cabo suas estratégias ou para reverter uma situação adversa. Esse valor é complementado 

com o número de três cópias máximas que um baralho pode possuir, contabilizando o 

principal e o Side Deck, de uma mesma carta. Além disso, há também as cartas proibidas, 

sendo sua utilização vedada; as semi-limitadas, em que o jogador só pode possuir duas cópias; 

além das limitadas, quando pode haver apenas uma cópia. 

Estas condições forçam os jogadores a revisarem constantemente suas estratégias, 

tendo em vista que a própria Konami de tempos em tempos costuma atualizar sua lista quanto 

a restrição de uso de determinadas cartas em torneios oficiais. Com isso, um baralho que há 

poucos meses atrás era implacável pode ter sua mecânica destruída, forçando seu jogador a 

reestruturá-lo com as cartas que podem ser utilizadas no momento. 

 

1.2 – Cartas Pêndulo e a profunda mudança na mecânica de jogo 

 

Lançadas no ocidente no dia 11 de Julho de 2014, as cartas pêndulo acrescentaram 

uma série de novas mecânicas ao jogo, assim como alteraram outras já existentes e 

consagradas. Em suma, este lançamento é mais do que uma expansão e pode ser considerado 

uma reinvenção do jogo! 

A primeira mudança é que, dependendo do uso, as Cartas Pêndulo podem ser tratadas 

como monstro ou como cartas de feitiço. Essa nova categoria possui um par de caixas de 

texto. O primeiro segue o padrão já conhecido por todos que descreve a história da carta ou 

seu efeito quando utilizada como monstro e outra um pouco acima que explica sua função se 

jogada como um feitiço. O próprio design das cartas indica esta natureza híbrida. 
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Figura 10: Exemplo de carta Pêndulo 

 

Fonte: Yu-Gi-Oh! Wikia 

 

Essas funções ampliam as possibilidades de estratégia de um jogador. Usualmente 

seria necessário a junção destes dois tipos de carta, monstros e feitiços, para a realização de 

combos
15

 que causassem danos ao oponente ou trouxesse vantagens ao jogador. Contudo, com 

o advento das Cartas Pêndulo, dependendo das circunstâncias, podem ser utilizadas como 

ambas em uma única carta. O próprio blog da Konami atenta para o fato que este "fator dois 

em um" é como se os jogadores colocassem mais cartas em seus baralhos sem fugir ao 

"número mágico" de 40 unidades
16

. 

Além disso, como já dito anteriormente, o uso de Cartas Pêndulo como feitiço não 

compromete o campo, pois este tipo de carta, quando usado desta forma, não é alocada na 

Zona habitual de feitiços e armadilhas. Para tal, foi introduzido no jogo as Pendulum Zone, 

local em que tal categoria de cartas é alocada e lá permanece até ser removida do jogo. O que 

aponta para outra mudança substancial no jogo: os Pêndulos não podem ser completamente 

destruídos! 

Usualmente, ao serem destruídas, negadas ou com o término dos efeitos ativados, 

cartas de armadilha e de feitiço são enviadas ao cemitério, assim como monstros derrotados 

em batalha. No lugar desta ação, tais cartas são alocadas no Extra Deck de face para cima, não 

                                                           
15

  Simplificação para a palavra “combinação”. Como o termo sugere, trata-se da combinação de uma 

sequência específica de cartas a fim de desencadear uma estratégia elaborada. 
16

  Mais informações em: <https://yugiohblog.konami.com/articles/?p=6333>. Acessado em 8 de maio de 

2016. 



29 
 

importando se tal baralho complementar possui o limite de 15 cartas ou não. O Extra Deck se 

torna, portanto, um local transitório para as cartas Pêndulo devido a outra alteração da 

mecânica de jogo: sua forma de invocação. 

Acima demonstramos de maneira sintetizada as diversas formas de invocação e suas 

implicações, exemplificando os tipos de tributo e condições necessárias. Com os Pêndulos há 

uma pequena mudança substancial, uma nova forma de fazer uma invocação especial. Trata-

se da invocação pêndulo
17

 e para tanto há dois requisitos. O primeiro é que o jogador tenha 

duas cartas pêndulos ativadas em suas Zonas respectivas no campo e a segunda é que o nível 

dos monstros que se pretende invocar estejam entre os valores das escalas de pêndulo
18

. As 

escalas de pêndulo se localizam no meio da carta em cada uma das extremidades, justamente 

onde as cores que representam seu "lado monstro" e "lado feitiço" fazem fronteira. 

 

Imagem 11: Sequência ilustrada demonstrando a procedência para fazer uma invocação por 

Pêndulo. 

 

Fonte: Blog oficial da Konami 

 

Seguindo a imagem acima como exemplo, notemos que o monstro à esquerda possui 

escala 1 e o à direita possui escala 8, portanto o jogador pode invocar monstros de nível 2, 3, 

4, 5, 6 e 7 da própria mão ou dentre aqueles que estão de face para cima no respectivo Extra 

Deck. Esse tipo de invocação só pode ser feita uma vez por turno, porém garante ao usuário a 

possibilidade de preencher as 5 zonas destinadas às cartas de monstro de uma só vez. Mesmo 

que sejam destruídos, contanto que o jogador consiga manter as escalas em campo, na 

próxima rodada poderá retorná-los ao campo. 

                                                           
17  Pendulum Summon no original. 
18

   Pendulum Scales no original. 
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Isso implica em duas circunstâncias: não é vantagem destruir Cartas Pêndulo e a 

invocação por tributo está obsoleta, pois monstros de nível 5 em diante podem ser chamados 

facilmente a campo
19

. Tal forma já estava em desuso devido às diversas formas de invocação 

especial existentes e agora com os pêndulos a tendência é cair no ostracismo ou ser utilizada 

em modalidades de jogo apenas para diversão
20

. Já que a destruição de cartas Pêndulo é uma 

solução paliativa, uma tentativa de sobrevivência ao próximo turno, a solução apontada pelos 

jogadores está em devolver os monstros à mão ou ao Deck do adversário, evitando o efeito de 

tais cartas serem enviadas ao Extra Deck. 

Os jogadores alegam que as Cartas Pêndulo alteraram profundamente o jogo, mudando 

muitas mecânicas e fazendo diversas estratégias serem revistas. Contudo, ainda é precipitado 

afirmar que esta nova categoria vai dominar o dito "jogo competitivo", modalidade utilizada 

em torneios oficiais. A argumentação mais comum para a não concretização desta possível 

hegemonia das Cartas Pêndulo é que Decks que nem ao menos possuem esse tipo de monstro 

são os mais fortes do formato profissional atualmente, citando os arquétipos "Monarch" e 

"Kozmo" como exemplo. 

O interessante é notar como uma noção matemática básica se tornou fundamental nas 

altas esferas competitivas do jogo. Quanto maior a distância entre escalas mais monstros de 

níveis diversos poderão ser chamados ao campo. Além disso, com a possibilidade de usar as 

invocações Pêndulo como suporte para fazer as demais invocações especiais (Ritual, Fusion, 

Synchro e Xyz) as opções do jogador aumentam consideravelmente, pois se as circunstâncias 

forem favoráveis, e a estratégia do jogador permitir, ele pode ter um exemplar de cada 

categoria de monstro ao mesmo tempo no jogo. De acordo com jogadores veteranos, isto seria 

impensável há 10 anos. 

As milhares de opções de cartas já oferecidas pelo jogo, somando-se ainda aos 

rotineiros lançamentos de pacotes de expansão, tornam Yu-Gi-Oh! um jogo de cartas em 

constante processo de renovação. As diversas maneiras que sua mecânica pode operar 

possibilitam aos jogadores, sejam veteranos ou novatos, diversas formas para alcançar a 

vitória. O limite encontrado, como já dito anteriormente, se encontra no conhecimento do 

jogador quanto às regras, sua capacidade de abstração e resiliência para superar as situações 

adversas, além de um toque de criatividade para aproveitar as diversas maneiras possíveis de 

imersão neste mundo. 

                                                           
19

  Ressalva para o caso do arquétipo “Monarch” . O único que ainda privilegia a invocação por tributos 

como mecânica principal de jogo. 
20

  O que os jogadores definem como modalidade “forfun”. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

 

2.1 – Metodologia da Pesquisa 
 

O lócus de desenvolvimento principal da nossa pesquisa se resume basicamente aos 

encontros organizados em um espaço comercial localizado próximo ao centro de certo 

município da região sul do estado do Rio de Janeiro. A metodologia escolhida foi a 

observação participante de acordo com Whyte (2005). Como apresentado pelo autor 

(WHYTE, 2005, p. 301), os nativos tendem a desenvolver sua própria explicação em relação 

à presença do observador e à sua atividade no local observado. 

O mais próximo deste tipo de questionamento ocorreu nas raras ocasiões em que os 

jogadores perguntaram ao orientando se o mesmo também sabia como jogar. Para além dessa 

situação, o mesmo era sempre tratado como parte da plateia. Ainda segundo Whyte (idem), as 

ações que o pesquisador empreende no campo são diferentes conforme sua reputação. Quando 

as opiniões são favoráveis, a tendência é que os passos sejam bem aceitos; caso contrário, 

dificuldades podem surgir no processo. 

Oliveira (2000) define que o trabalho do antropólogo passa por três etapas: o olhar, o 

ouvir e o escrever. Se a observação participante é representada pelo olhar, as próximas etapas 

aqui descritas são a manifestação do “ouvir”. O autor aponta que estas duas etapas do trabalho 

antropológico são indissociáveis, sendo, portanto, complementares. O que o pesquisador 

observar pode ser complementado pelo o que ele venha a ouvir, assim como o que foi ouvido 

vindo de um nativo pode ser confirmado por meio da observação teoricamente fundamentada. 

A observação participante foi surpreendentemente fecunda ao nosso trabalho. Imersos 

neste universo, conseguimos colher muitos dados em conversas que para nossos interlocutores 

eram informais, mas que para nós eram oportunidades únicas para descobrir ou confirmar 

determinados padrões de comportamento. Ou seja, “a obtenção de explicações fornecidas 

pelos próprios membros da comunidade investigada permitiria obter aquilo que os 

antropólogos chamam de ‘modelo nativo’, matéria-prima para o entendimento antropológico” 

(OLIVEIRA, 2000, p. 22). No entanto, o antropólogo ainda adverte que o pesquisador 

também precisa “saber ouvir” para que os dados sejam proveitosos. 

O ver estava presente na observação das expressões dos jogadores, o ouvir no 

momento em que prestava atenção nas suas falas e o escrever ao tomar rápidas notas. 

Percebemos que as informações mais valiosas surgiam quando fazíamos perguntas 

diretamente aos jogadores no momento da tensão criativa da partida. Apesar de um certo 
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“descaso” devido à atenção empregada às partidas, respondiam de forma completa e 

exemplificando com as ações recentemente concluídas.  

Portanto, conversar com determinado duelista
21

 que ocupava posição de 

reconhecimento pelo grupo foi uma estratégia interessante para ter uma visão mais 

generalizada dos fenômenos aqui observados. Por meio desta solução metodológica 

acreditamos que conseguimos expandir o alcance da proposta desta pesquisa, podendo 

apresentar uma descrição ainda mais rica em informações. 

A coleta de dados será sempre um tanto complexa, pois um simples movimento na 

estrutura social pode, aos olhos dos “metodólogos” (BECKER, 1999) ser um sacrilégio. 

“Insisto também que o que eles pensam ser uma descrição exata nem de longe é isso, mas sim 

uma espécie de sumário analítico do que viram, destinado a escapar da exigência de relatar a 

coisa toda em vez de dar amostras” (BECKER, 2007, p. 107). 

Entretanto, devido à inconstante regularidade de encontros presenciais, de maneira 

suplementar, buscamos obter informações por meios virtuais, sejam em redes sociais ou 

através de simuladores do jogo para o sistema operacional Microsoft Windows. Nestes fóruns 

os jogadores podem interagir, trocando estratégias, disputando partidas, comercializando 

cartas, dentre outras ações. Sem tal ação suplementar arriscamos dizer que este trabalho teria 

uma série de lacunas. Vale destacar ainda que muito do aqui relatado remonta a períodos de 

tempo anteriores à pesquisa em si devido ao interesse do orientando pelo jogo; experiência 

essa ressignificada após a leitura dos referenciais teóricos. 

Em base do que acima foi apresentado, buscamos conduzir esta pesquisa, sempre nos 

adaptando e buscando superar os obstáculos encontrados. Com suporte dos referenciais 

teóricos apresentados tentamos minimizar quaisquer distorções oriundas dessas 

circunstâncias. Nossa opção por detalhar tão minuciosamente todo esse processo é inspirado 

no alerta de Bourdieu (1989) ao dizer que os cientistas adoram o acabado, mas dificilmente 

apresentam os caminhos tortuosos pelos quais passaram até chegar aos resultados.  

 

2.2 – Análise dos dados e construção textual 
 

Nossa maior preocupação em todo o processo foi com relação à descrição dos 

fenômenos observados. Apesar de ter procurado minimizar toda a questão do chamado “senso 

comum” com sucessivas revisões bibliográficas, assim como a leitura de outros estudos sobre 

a utilização de jogos matemáticos, tal como o uso de jogos aplicados à disciplina em si, com a 

                                                           
21

  Termo nativo utilizado pelos adeptos. 
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intenção de aprender como processar tais dados, nos preocupamos, apesar de tudo, em estar 

fazendo um grosseiro juízo de valor. 

 
Os cientistas sociais, em sua maioria, foram instruídos a distinguir entre juízos sobre 

fatos e os chamados “juízos de valor”, juízos sobre o que é bom e mau, e 

especialmente advertidos a não deixar que suas ideias sobre o que é errado 

influenciem suas conclusões sobre o que existe. Quer gostemos dele ou não, 

devemos estar prontos para ver o fenômeno e reconhecer sua existência em nossas 

análises. (BECKER, 2009, p. 220) 
 

O ato de descrever os dados confere ao pesquisador o poder de legitimar determinada 

visão de mundo. Whyte (2005) demonstrou como os membros da comunidade estudada 

podem não concordar com as conclusões alcançadas e expostas no texto final, as contestando. 

Ao nomear objetos e detalhar atividades à sua maneira, o pesquisador acaba refletindo a 

posição de poder no meio em que está inserido. A aceitação de um trabalho acadêmico, 

portanto, acaba por definir uma realidade social. Por essa razão, defendemos que é tarefa do 

pesquisador sempre explicitar o contexto e as particularidades que encontrou em sua incursão 

ao campo, não possuindo a pretensão de tomar para si a capacidade de ditar o que é “real”. 

Desta situação surge outra questão e várias implicações dela decorrentes. Por exemplo: 

Como nomear os fenômenos observados? Deve-se criar novas categorias de análise 

arbitrariamente? Buscando uma maior proximidade com os dados obtidos através da empiria, 

seria melhor utilizar os termos nativos? A descrição pura, ao menos em meu caso particular, é 

impossível de ser alcançada. Não é possível desvencilhar das nossas análises a própria 

subjetividade dos pesquisadores envolvidos, estudante e orientador, assim como nossa própria 

visão foi alterada devido ao contato com os sujeitos presentes na comunidade estudada. Sobre 

essa questão: 

 
Quando optamos por nomear o que estudamos com palavras que as pessoas 

envolvidas já empregam, adquirimos, com as palavras, as atitudes e perspectivas que 

elas implicam. Como muitos tipos de pessoas estão envolvidos em qualquer 

atividade social, a escolha das palavras de qualquer um daqueles vocabulários nos 

compromete com uma ou outra das perspectivas em uso por um ou outro dos grupos 

já em cena. Essas perspectivas, invariavelmente, dão muitas coisas por certo, 

fazendo pressuposições sobre aquilo que cientistas sociais deveriam tratar como 

problemático. (BECKER, 2009, p. 219) 
 

Escrever um trabalho acadêmico se trata de uma maneira, dentre diversas maneiras, de 

representar o social. E sendo esta uma representação, em outras circunstâncias, pode ser 

descrita de uma maneira diferente dependendo como este conhecimento foi construído. O 

trabalho que segue nas próximas páginas é a maneira particular que encontramos para 

apresentar as comunidades observadas, seja a presencial e, principalmente, a virtual. 
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CAPÍTULO 3 – A PESQUISA 

 

3.1 – Um breve relato da empiria 

 

Alinhado com a concepção de Marco (2004), acreditamos que a utilização de jogos 

possui um valioso caráter pedagógico. A autora aponta ainda que os jogos eram relegados a 

uma posição de pouco prestígio, sendo marginalizados ou associados rotineiramente aos 

momentos de ócio e lazer. Na perspectiva desta monografia, compreendemos os jogos como 

algo mais. De acordo com a autora, conceitualizando o seu significado, 

 
entendemos o jogo uma situação lúdica, na qual é possível o professor observar o 

movimento de pensamento do aluno em situações de resolução de problema. Nesse 

processo, o aluno passa da situação-dilema à compreensão do contexto por meio do 

processo de análise, formalizando uma questão que o leve à resolução do problema, 

ou seja, a síntese. Esse movimento de passagem da situação-dilema à compreensão e 

formalização do problema faz com que o aluno procure organizar o seu processo de 

pensamento matemático. (MARCO, 2004, p. 36) 
 

Desta forma, o uso de jogos é uma estratégia útil para aprendizado e consolidação de 

conhecimentos matemáticos. Este mesmo autor defende que a análise do jogo por parte do 

aluno o leva a refletir sobre as estratégias que precisa utilizar para superar os obstáculos 

propostos, levando a um constante processo de reavaliação dos próprios movimentos, o que, 

segundo a autora, “terá consequências na habilidade de resolução de problema” (idem, p. 38). 

O erro e o acerto, em uma perspectiva pedagógica, na lógica do ambiente escolar, se torna 

secundário dando prioridade ao processo em si. 

 
Nesta perspectiva, a análise do erro e do acerto pelo aluno se dá de maneira 

dinâmica e efetiva, proporcionando a reflexão e a (re)criação de conceitos 

matemáticos que estão sendo discutidos; o professor tem condições de analisar e 

compreender o desenvolvimento do raciocínio do aluno e de dinamizar a relação 

ensino e aprendizagem, por meio de questionamentos sobre as jogadas realizadas 

pelos jogadores. (ibidem, p. 38) 
 

Deve-se deixar claro que as situações aqui descritas acontecem longe do dito ambiente 

escolar. A organização é autônoma, sendo toda estruturada pelos próprios membros. Os 

parâmetros pedagógicos são condicionados pelas regras oficiais do jogo. Desta forma, o nível 

de eficiência de um jogador não é determinado por sua quantidade de vitórias e derrotas, mas 

pelo seu domínio da lógica que o jogo apresenta. Não há agentes que desempenhem o papel 

de professor de forma deliberada, sendo que as normatizações exigidas são adquiridas pelo 

próprio jogador no decorrer das várias partidas que passa até dominar o sistema. 

Os encontros presenciais aqui descritos entre os jogadores ocorrem normalmente em 

três espaços distintos. O primeiro é em um centro comercial localizado em um bairro de 
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classe média alta, uma lan house localizada em um bairro que apresenta maiores carências 

sociais e algumas vezes nas residências de algum dos jogadores. Tais localidades são situadas 

em um município localizado na região sul do estado do Rio de Janeiro. Por motivos de 

impossibilidade de deslocamento, além de outros fatores diversos, como a questão da 

violência urbana, as observações aqui descritas ocorreram majoritariamente no primeiro local, 

sendo este, portanto, o lócus principal da pesquisa. Trata-se de um espaço amplo. Pela maioria 

das lojas não estarem alugadas o espaço é quase exclusivo dos jogadores. Dividem espaço 

apenas com uma loja de uma rede varejista. 

Há diversas mesas e cadeiras que estão dispostas pelo amplo salão que anteriormente 

eram utilizadas pelo comércio local, mas que atualmente, pelo pouco movimento, são usadas 

sem restrições pelos jogadores de Yu-Gi-Oh! e, além destes, pelos jogadores de Magic – The 

Gathering, outro tipo de card game, para seus encontros. Normalmente tendem a unir as 

mesas formando uma única grande mesa vertical para concentrar os jogadores em um único 

ponto, facilitando o intercâmbio entre si e a constante alternância entre adversários. Os 

encontros ocorrem com uma periodicidade inconstante. O “ideal” seria semanalmente, mas 

devido à pouca demanda tendem a acontecer quinzenalmente e até mesmo mensalmente; isso 

quando não ocorre um hiato maior de tempo. 

Trata-se de uma quantidade moderada de pessoas, dentre plateia e jogadores, não 

passando geralmente de dez em um dia de maior comparecimento. De acordo com relatos, o 

movimento de jogadores é fraco. É justamente por tal razão que muitas das vezes os encontros 

sejam transferidos para a residência de algum dos presentes. A suposição dos próprios 

membros é que a necessidade de investimento constante para a montagem e manutenção de 

baralhos condizentes ao nível atual de desafio acaba afastando quem não possui maior poder 

aquisitivo. 

A inserção do pesquisador no campo se deu de maneira tranquila. Afastado deste 

ambiente e retornando após um considerável espaço de tempo, não encontrou pessoas 

familiares. Contudo, os demais membros logo consideraram o orientando como sendo um 

expectador igual aos demais. 

Desta forma, foi possível observar sem maiores dificuldades as partidas que se 

desenrolaram durante cada encontro de maneira mais completa possível. Pelo próprio 

pesquisador conhecer o jogo e suas regras foi possível interpretar a linguagem utilizada sem 

maiores dificuldades. Dados omissos foram complementados pela observação a ambientes 

virtuais como grupos hospedados em redes sociais ou em fóruns especializados na língua 
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inglesa. Com estes pressupostos, apresentamos agora a maneira como os jogadores se 

prepararam, como se comportam durante e após os momentos de jogo. 

 

3.2 – O jogo em movimento: descrevendo o antes, o durante e o depois das partidas 

 

É interessante notar o processo que os jogadores passam em sua preparação para 

iniciar o jogo. Há quem o encare como um passatempo, um hobby com fins de distração, 

porém há aqueles que levam a coisa mais à sério e se preparam de maneira intensa. Não me 

refiro apenas em escala local, mas em regional, nacional, continental e até mesmo mundial em 

base do que é relatado tanto pessoalmente quanto nas redes sociais. Neste tópico pretendo 

apresentar de maneira objetiva os processos que os jogadores passam para construir e testar 

seus baralhos, até o momento de botá-los numa situação real de jogo. 

A primeira coisa que pensam é com relação à estratégia a ser utilizada, ou seja, o tipo 

de abordagem que irão se propor a fazer contra o oponente. Em linhas gerais, algumas 

estratégias mais comuns se voltam para a “força bruta” das cartas, buscando ataques 

sequenciais ao oponente sem deixá-lo com tempo de reação; outras para impedir que o 

adversário faça invocações especiais; se vão bloquear os efeitos, dentre tantas opções 

possíveis. 

Passando por este processo mais generalista, escolhem o tema do baralho, o que na 

linguagem do jogo é o “arquétipo” empregado. Diferentes tipos de arquétipos garantem 

diferentes maneiras de se adaptar à mecânica do jogo. Por exemplo, se um jogador optar que 

seu baralho tenha como arquétipo o “Blue-Eyes White Dragon”, montará sua estratégia de 

uma maneira que um monstro que é simples força bruta, no alto de seus 3000 pontos de 

ataque e sem efeito algum, tenha suporte para ser chamado de forma rápida para o campo e 

que possa ser defendido dos efeitos das cartas do oponente. 

Escolhido este arquétipo, o jogador passa a basear a montagem de seu baralho segundo 

às restrições da própria Konami
22

, como descrito acima com relação a cartas proibidas, 

limitadas e semi-limitadas. Os jogadores constroem as estratégias em cima de um “número 

mágico”, em termos nativos, para a construção de seus baralhos principais. Apesar do limite 

máximo de 60 cartas, a preferência é que trabalhem no limite mínimo que é de 40. Além 

disso, procuram estar com o número máximo de cartas repetidas, que são três, exceto quando 

tal carta consta na lista de cartas banidas da Konami. 

                                                           
22

 A lista mais atual pode ser acessada clicando aqui: <http://www.yugioh-

card.com/en/limited/pdf/FL_List_Nov2015.pdf>. Acesso em 24 de março de 2016. 
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O objetivo do jogo é reduzir os pontos de vida do adversário a 0 ou então fazer com 

que as cartas de seu baralho sejam gradativamente enviadas ao cemitério ou removidas do 

jogo, deixando-o impossibilitado de comprar cartas na sua próxima vez. Partidas de nível 

elevado tendem a terminar rápido, com cada um dos competidores buscando a vitória com o 

mínimo de rodadas possível. Como cada duelo é composto por mais de uma partida, seguindo 

a fórmula do “melhor de 3”, quanto mais rápido conseguir uma vitória melhor. 

Há jogadores que levam tão a sério tal ofício que testam suas estratégias através de 

simuladores, como o YgoPro
23

 por exemplo, contra a inteligência artificial de tais aplicativos 

ou em embates online contra jogadores ao redor do mundo antes de usar suas cartas em 

abordagens presenciais. Uma de nossas hipóteses é de que tamanho cuidado na preparação 

dos baralhos e estratégias reside no fato que jogar Yu-Gi-Oh! requer considerável poder 

aquisitivo para comprar as cartas certas para que a estratégia funcione. 

 

Figura 12: Plataforma virtual YgoPro 

 

Fonte: YgoPro.co 

 

O preço de uma carta no mercado é definido por diversos fatores. Seja sua raridade em 

si, o nível de procura, a compatibilidade com diversos arquétipos, dentre outras coisas. Uma 

carta pode custar míseros centavos, como chegar à casa das dezenas, centenas e, em certos 

casos, dos milhares de reais. A Konami não vende baralhos prontos, pelo menos não com 

estratégias de jogo refinadas e em nível competitivo que se espera em seus torneios oficiais. 

No lugar disso, oferecem baralhos iniciais, os Starter Decks, ou baralhos estruturais, também 

conhecidos como Structure Decks. 

                                                           
23

  Link para acesso: <https://www.ygopro.co/>. Acessado em 24 de março de 2016. 
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O primeiro tipo, como o nome sugere, é indicado para aqueles que estão ingressando 

agora no jogo. Enquanto que no segundo caso o direcionamento é para aqueles que já 

possuem um nível intermediário e conhecimento prévio das mecânicas de jogo. Ambos os 

tipos de baralho podem ser melhorados com os boosters, pacotes complementares que contam 

com 5 a 9 cartas por embalagem dependendo da coleção lançada. 

Ao comprar um desses baralhos previamente montados, o jogador tem ciência das 

cartas que encontrará. Contudo, os boosters oferecem as cartas de maneira aleatória, o que 

não é garantia que uma carta esperada será encontrada. Por esta razão comprar vários tipos de 

baralhos prontos, assim como diversos boosters, para conseguir as cartas necessárias, segundo 

o relato dos jogadores, sai muito mais caro que ir atrás das cartas avulsas que necessitam para 

solidificar suas estratégias. Sites especializados neste tipo de venda se tornam soluções 

interessantes para os jogadores. 

Ao chegar em um baralho ideal, que funcione bem nos ambientes virtuais, o duelista já 

se sente à vontade para testá-lo nos encontros. O indicador para a funcionalidade ou não de 

um baralho é sua “velocidade”. No contexto do jogo o que se entende por “velocidade” é 

quantidade de rodadas que um jogador leva para apresentar uma combinação de cartas que 

pode causar grandes danos ao adversário. Em baralhos de “alta velocidade” a vitória pode ser 

alcançada com menos de duas rodadas. Este é o ideal esperado e almejado pelos jogadores 

quando constroem suas estratégias. 

O sistema de jogo em si privilegia uma gama de ações que necessitam além de 

concentração e rápido raciocínio uma dose de lógica. Há cartas que permitem ou necessitam 

da remoção ou do envio ao cemitério partindo do baralho, assim como o fluxo reverso, adição 

de cartas à mão e seu descarte, efeitos ativados a partir do campo, dentre uma grande 

variedade de opções permitidas e exploradas pelos jogadores. 

Baralhos são construídos em duas perspectivas: vencer de forma propriamente dita e 

servir de “antídoto” para o primeiro caso. Esta segunda variante apresenta certo caráter 

dialético hageliano em sua condução. Basicamente o jogador observa o baralho hegemônico, 

que seria a “tese”, constrói um baralho em resposta e que vise anular o primeiro, 

caracterizando uma antítese, resultando, por fim e após o confronto de ambos, a delimitação 

de força e legitimação de uma nova hegemonia. 

Contudo, um baralho não se torna hegemônico simplesmente por vencer uma partida. 

Por isto a necessidade de tudo ser decidido no “melhor de três”. Não é incomum que os 

derrotados aleguem que sua mão inicial não favoreceu suas estratégias. Mesmo assim, a 
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legitimação de um baralho não se dá em plano local, sua eficácia deve ser testada em torneios 

oficiais em nível local, nacional, continental e até mesmo mundial. Estes são os pontos de 

consagração de uma estratégia. Desta forma, do mesmo jeito que a lista de restrições emitida 

pela Konami duas vezes ao ano é determinante para a construção de estratégias, as estratégias 

apresentadas em torneios oficiais faz a Konami relançar uma nova lista com novas proibições. 

Portanto, indiretamente, a ação dos jogadores acaba por incidir no comportamento 

corporativista da empresa que distribui o jogo. 

Nos encontros observados a distribuição de jogadores acontece de duas formas: 

aleatória e certas vezes pré-organizada. No primeiro caso os jogadores marcam previamente a 

data, o horário e o local, escolhendo aleatoriamente qualquer jogador que esteja disponível. 

Quando previamente acordado, há maior rigor e critério para a escolha dos oponentes. 

Geralmente este cuidado maior é apresentado em ocasiões de pequenos torneios organizados 

pelos próprios jogadores e, em raras exceções, por lojas de jogos. 

Outro aspecto interessante a ser relatado é que jogadores mais “talentosos”, outro 

termo nativo, são evitados nas organizações aleatórias. Tais jogadores são reconhecidos por 

suas habilidades no jogo em si, mas também pela sua velocidade de raciocínio. Assim, no 

momento de resolver uma chain
24

, é tratado como “experiente” e “talentoso” aqueles que 

conseguem resolver este quebra-cabeça de maneira mais rápida e correta. 

Tal atribuição de valor é feita a um jogador, pois o domínio dos mecanismos das 

chains requer conhecimento avançado e aprofundado com relação à mecânica do jogo. Cartas 

de feitiço e armadilhas possuem atributos diferenciados, sendo que cada um possui uma 

prioridade diferente de ativação. Quem possuir uma maior prioridade se torna a “ponta da 

corrente” e se sobrepõe ao adversário. Por exemplo, quando o Jogador A ativar uma carta, em 

resposta, o Jogador B também pode ativar uma carta visando anular o efeito da primeira, 

podendo novamente o Jogador A jogar uma carta e anular a carta que tem por objetivo a 

anulação de sua primeira carta. Assim a terceira carta anula a segunda e a ativação prossegue 

normalmente. Jogadores que conseguem desenvolver uma longa chain são aclamados, pois, 

além dos fatores acima mencionados, também são tidos como preparados para qualquer 

situação. 

Observamos que o uso da lógica também é muito valorizado no contexto do jogo. 

Percebemos também que há dois momentos distintos com relação à velocidade de raciocínio: 

                                                           
24

  Sequência de efeitos de cartas interligadas e que são ativadas em respostas a efeitos das cartas dos 

adversários. 
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a pré-jogo e a durante o jogo. No primeiro caso não é exigido tanta velocidade, mas espera-se 

maior concentração e o tempo a ser levado construindo um baralho é relativo, podendo ser 

minimizado ou não pela falta ou excesso de experiência do jogador em questão. No segundo 

caso, enquanto o jogo está em andamento, é exigido do jogador grande velocidade de 

raciocínio, seja para operar com as regras básicas do jogo, aspectos triviais, como não se 

confundir no momento de ativação dos efeitos das respectivas cartas, por exemplo, ou para 

resolver as chains e, a partir desta instância de consagração, ser reconhecido pelos seus pares 

como um jogador de alto nível. 

Constatamos desta forma certo caráter coercitivo nos processos de aprendizagem aqui 

observados, um interessante exemplo de violência simbólica nos termos de Bourdieu (2013), 

devido à obrigatoriedade do aprendizado das regras e mecânicas do jogo com a possibilidade 

de exclusão daquele círculo social em caso contrário. Ou seja, para ser percebido 

legitimamente como jogador não basta ter um baralho caro, deve saber como operar com o 

mesmo, além de outros aspectos distintos que envolvem desde a capacidade de ler e 

interpretar as cartas até pontos mais subjetivos e pontuais como o uso da imaginação e escolha 

de alternativas. 

Compreendemos então que se trata de um jogo, de certa forma, de caráter excludente. 

Não por excluir as pessoas de conviverem no espaço, ao contrário, os jogadores gostam de 

plateia, mas excludente por não fazer reconhecer jogadores com menor habilidade. Para vias 

de aceitação não é incomum ver jogadores se declararem principiantes para estarem inseridos 

no convívio, demonstrando que pior do que estar incluso em uma posição subalterna, situação 

que pode ser modificada com o tempo, é não estar sequer incluído neste contexto. 

Acreditamos que o jogo é uma ferramenta interessante de aprimoramento das 

habilidades matemáticas através do processo de mediação, contudo os jogadores mais antigos 

não exercem esta função deliberadamente. Só foi observado a mediação de membros mais 

antigos com jogadores que lhes já estavam ligados anteriormente, presentes em outros 

ambientes sociais. Ou seja, os jogadores não se sentem “obrigados” a ensinarem aos novatos 

os caminhos para obter sucesso no jogo. O aprimoramento ocorre de fato, mas muito disso 

parte da vontade do jogador se incluir, assim como o movimento autônomo para 

compreensão, apreensão e aplicação das regras e mecânicas de jogo. 

 

3.3 – Os usos da matemática: narrando o uso das operações básicas 
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No ponto derradeiro deste terceiro capítulo entendemos que é pertinente especificar 

quais operações matemáticas foram utilizadas. De antemão já afirmamos que se tratam do 

quarteto básico, ou seja, soma, subtração, multiplicação e divisão. Além disso, fora do 

contexto do jogo, ainda observamos a incidência de elementos que podem ser úteis para o 

desenvolvimento de noções de matemática financeira aos envolvidos no processo em questão. 

Soma e subtração foram rotineiramente encontrados nos momentos em que os pontos 

de vida foram diminuídos ou aumentados, assim como os próprios pontos de ataque e defesa 

dos monstros, sem esquecer o critério de invocação dos monstros Synchro. Certas cartas 

também preconizaram a retirada de quantidade determinada de monstros do cemitério para 

que seus respectivos efeitos fossem ativados. Há exemplos derradeiros ainda com relação a 

cartas que permitem a adição de mais cartas à mão, diminuindo, por consequência, a 

quantidade de cartas do baralho. 

Tais operações emergiam principalmente no momento do cálculo de danos. Esses 

cálculos são feitos de forma sofisticada. Os jogadores optam pelo uso de aplicativos de celular 

alegando que estas ferramentas oferecem maior praticidade e dinamismo para as partidas. Em 

raras ocasiões presenciamos a utilização de lápis e papel/caneta para calcular os prejuízos aos 

pontos de vida, assim como também foram poucas as vezes que vimos jogadores utilizarem 

versões físicas de dados e moedas para a resolução de efeitos. 

Pudemos perceber também que alguns cálculos são tão frequentes que os jogadores 

desenvolveram métodos próprios para sua resolução. Por exemplo, ao tomar um dano de 2300 

pontos já vimos jogadores dividirem o seu total de vida, os 8000 pontos, pela metade, 

proceder a subtração em uma das parcelas e depois somando-as. Desta forma, seriam duas 

parcelas de 4000 pontos, sendo uma delas reduzida, resultando em 1700, e depois operando a 

soma. Ou seja, este valor de 1700 é somado aos outros 4000 pontos, totalizando 5700. Neste 

caso foi alegado a praticidade, pois, de acordo com o jogador, “quanto menor o número, mais 

simples a conta”. 

Multiplicação e divisão, apesar de também presentes, se mostraram menos frequentes 

durante as partidas. Aparecem principalmente vinculadas à ativação de determinadas cartas. 

As cartas "Graceful Dice" e "Skull Dice" são exemplos perfeitos, afinal, respectivamente, os 

efeitos das mesmas são multiplicar e dividir os pontos de ataque e defesa de monstros em 

campo. No caso da primeira o aumento é para os monstros do ativador, enquanto que a 

segunda visa diminuir as forças dos monstros adversários. 
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Os efeitos são simples de serem computados. Um dado de seis lados é jogado e 

conforme o resultado os pontos são multiplicados ou divididos por 100. Se o ativador da 

"Graceful Dice" tirou 6 no dado todos os seus monstros ganharão 600 pontos de ataque até a 

fase final do turno, por exemplo. 

Contudo, consideramos mais pertinente prestigiar uma ação fora do contexto das 

partidas em si: a compra das cartas. Como descrito anteriormente é vantajoso para os 

jogadores comprar cartas avulsas para completar seus respectivos baralhos, tornando suas 

estratégias mais eficazes. Tal ação em específico ocorre antes ou depois dos encontros, não 

havendo uma ordem rigidamente definida. As ações decorrem quando, grosso modo, os 

jogadores querem montar um novo baralho ou reformar o que estão utilizando atualmente. 

Além das próprias lojas especializadas é comum que tais transações sejam feitas através de 

redes sociais. Ambas as variações serão tratadas agora. 

O primeiro caso, a aquisição em lojas de varejo virtuais especializadas, é mais simples. 

Os estabelecimentos brasileiros normalmente não possuem maiores critérios para definir seus 

preços além da demanda dos jogadores. A aquisição é simples, bastando comprar de acordo 

com o preço que a loja está disponibilizando. Entretanto, no “convívio virtual” com jogadores 

diversos àqueles observados presencialmente, pudemos perceber que apenas jogadores 

iniciantes ou de nível intermediário adquirem suas cartas por este meio. De acordo com o 

observado tais lojas não refletem fielmente o preço das cotações internacionais, tornando-se 

uma opção plausível apenas quando seus preços estão abaixo do valor de mercado. 

 

Imagem 13: Exemplo de loja virtual brasileira 

 

 
 

Fonte: solosagrado.com.br 
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A experiência se torna mais interessante quando observamos o comportamento de 

jogadores que se organizam autonomamente na compra e venda de cartas, sem o intermédio 

de lojas. Para tanto, se organizam em grupos virtuais em redes sociais. Interessante notar que 

o preço não é fixo, sendo variável conforme dois fatores distintos: o preço médio das cartas e 

a cotação atual do dólar. 

Esse preço médio é consultado em sites internacionais prestigiados entre o público 

alvo. Os dois principais no segmento são o TCGPlayer
25

 e o YugiohPrices
26

. Entretanto, 

mesmo ambos sendo referências entre os jogadores, há uma diferença crucial entre eles. O 

YugiohPrices não é um site que determina os preços por si, mas analisa os preços ofertados 

em sites de leilão virtual e a partir de então apresenta uma média. Por sua mecânica o mesmo 

está suscetível a inflacionar o preço de certas cartas por levar em conta fatores externos. 

A rigidez do TCGPlayer é mais apreciada. Sendo em si uma loja, os preços são 

determinados pela procura no próprio estabelecimento. Por não dependerem de bases de 

dados externas é possível definir o preço unicamente pelo histórico. Interessante notar que é 

oferecido um gráfico para que os consumidores possam ter noção das variações no preço de 

determinada carta através dos últimos meses. 

 

Imagem 14: Gráfico com variação dos preços da carta “Maxx ‘C’” 

 
Fonte: shop.tcgplayer.com/ 

 
 

Com um preço base em mãos, por meio das redes sociais, os próprios jogadores fazem 

suas ofertas tanto para compras quanto para vendas. Os critérios apontados são: raridade, 

nível de procura, coleção de origem, código e ano da impressão, etc. Dados esses que 

usualmente são incluídos na cotação feita pelos sites acima descritos. Além disso, em critérios 

mais subjetivos, há o estado de conservação ou tempo de entrega. 

                                                           
25

  Link para acesso: <http://www.tcgplayer.com/>. Acessado em 6 de Maio de 2016. 
26

  Link para acesso: <http://yugiohprices.com/>. Acessado em 6 de Maio de 2016. 
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Por tudo o que acima foi demonstrado, acreditamos que, para além do momento de 

jogo em si, Yu-Gi-Oh! fornece aos seus jogadores elementos para uma educação financeira 

básica. Os jogadores são compelidos a mobilizar determinados conhecimentos para 

empreenderem com sucesso nesse tipo de transação. Retomando Bourdieu (2013) como 

referencial, entendemos que é justamente neste ponto que ocorre a manipulação dos capitais. 

Em outras palavras: é o contato com esta realidade, assim defendemos, que leva os jogadores 

a adquirirem ou aprimorarem conhecimentos matemáticos. 

Percebendo que precisam melhorar sua capacidade na disciplina, os envolvidos nesse 

processo são compelidos a desenvolver suas habilidades com contas. Tomo por exemplo um 

caso narrado por um dos jogadores. O mesmo afirmava que no começo não manipulava tão 

bem a mecânica para a compra de cartas, se confundia com a conversão monetária de valores 

e, consequentemente, acabava fechando negócios pouco vantajosos. Com a mediação de 

outros jogadores, seja de forma direta ao pedir orientação ou indireta apenas por via da 

observação, houve uma considerável evolução e o jogador passou a efetuar transações sem 

que passasse por desvantagens. 

Portanto chegamos à conclusão que este Trading Card Game oferece elementos para o 

desenvolvimento na disciplina Matemática. Dividido em dois momentos distintos, dentro e 

fora do contexto de jogo, as diversas situações vivenciadas pelos jogadores e o contato com 

outros adeptos à jogatina levam essas pessoas a aprimorarem seus conhecimentos. Por 

sentirem a necessidade de inclusão neste meio, os mesmos se sentem compelidos a buscar 

melhor desenvoltura com os usos da Matemática. Apesar desse caráter arbitrário do círculo 

social em questão, por mais implícito que seja, percebemos elementos que confirmam as 

hipóteses que levantamos sobre os usos da disciplina e como este jogo pode ser útil para sua 

apreensão e desenvolvimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio deste trabalho apresentamos de maneira sintética alguns pressupostos do 

jogo de cartas colecionáveis Yu-Gi-Oh!. Apesar de ter como enfoque principal a 

demonstração de como os conhecimentos matemáticos podem ser ressignificados em um 

contexto que não seja do ambiente escolar, privilegiamos igualmente as relações interpessoais 

entre estes jogadores, problematizando como em um contexto de interação podem surgir 

oportunidades de aprimoramento dos conhecimentos matemáticos. 

No capítulo 1 buscamos demonstrar de maneira objetiva as principais regras do jogo. 

Porém, antes disso, nos baseando nos postulados de Grando (2000), argumentamos quanto às 

contribuições que um jogo pode possuir no aprimoramento conceitual e cognitivo de uma 

pessoa por meio da resolução de problemas. Destacando o papel das regras, as diretrizes 

básicas esperadas e exigidas no contexto de um jogo, a capacidade de abstração se torna fator 

fundamental para alcançar elaborações mentais com maior grau de complexidade. Deste 

ponto, o jogador pode escolher os rumos a tomar se adaptando às circunstâncias encontradas 

durante as partidas. 

Junto a estas formulações, apresentamos alguns pressupostos teóricos para 

complementar os postulados de Grando (2000). Os principais foram de Velho (2013) e Lahire 

(1997), em uma perspectiva de mediação, além do clássico conceito de capital presente na 

obra de Bourdieu (2013). O papel do mediador no contexto do jogo seria intermediar o 

contato entre aquele que está tendo contato com o jogo e os conhecimentos necessários para 

alcançar êxito, ou seja, o capital específico para se operar nesse campo. A partir disso 

apresentamos como, após se inserir plenamente neste universo, o jogador pode operar de 

forma eficiente junto às regras, compreendendo que para alcançar seus objetivos dentro do 

jogo a aquisição do conhecimento matemático é mais que um simples pressuposto, mas uma 

necessidade central. 

Com as bases teóricas definidas, passamos a explicar, de forma objetiva, as principais 

regras do jogo. Como operam os turnos, os tipos de carta e as implicações de batalhas. O 

leitor que conhece a fundo as mecânicas do jogo pode afirmar que estamos sendo simplistas 

em nossas proposições ao não citar especificidades de certos tipos de carta, assim como a 

maneira que operam. Porém, voltamos a repetir que o objetivo deste trabalho não é fazer uma 

incursão a fundo nestas regras, mas, a partir de seus fundamentos básicos, apresentar ao leitor 

não iniciado as dinâmicas possíveis. 
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No segundo capítulo detalhamos as metodologias empregadas, assim como os critérios 

e implicações para analisar os dados coletados. No capítulo 3 apresentamos o lócus da 

pesquisa. A seguir passamos a privilegiar o jogo em si, demonstrando o processo de 

preparação dos baralhos, assim como ocorre a convivência durante as partidas e as ações a 

serem tomadas após a vitória ou derrota. Neste capítulo expusemos de forma mais clara como 

os jogadores elaboram suas estratégias e os cuidados para a preparação de seus baralhos, 

levantando a hipótese com relação ao nível de poder aquisitivo. 

Observamos também a relação de probabilidade entre o número de cartas no baralho e 

a velocidade que uma estratégia é colocada em funcionamento efetivo, dentre outros aspectos 

menores como a relação entre a elaboração desses baralhos e as restrições impostas pela 

Konami. Apresentamos as maneiras que os jogadores encontraram para dinamizar o cálculo 

dos pontos de vida e a velocidade de raciocínio durante o jogo, além de como é possível que 

os jogadores passem a adquirir noções básicas de matemática financeira. 

 Como sugestão para pesquisas futuras envolvendo este tema, destacamos as 

possibilidades de análise que correlacionam os processos de interpretação de texto para 

compreensão dos efeitos das cartas, a possibilidade de aprendizagem de uma língua 

estrangeira, dentre outros caminhos possíveis. O objetivo deste trabalho não é esgotar tais 

possibilidades, mas, por meio de um foco específico, demonstrar que é possível encontrar 

fenômenos de ensino e aprendizagem além dos muros da escola.  
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