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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo refletir sobre a experiência e o lúdico, ao aplicar os 

Objetos de Aprendizagem, investigando os benefícios e desafios do recurso didático nas 

aulas de Artes Visuais. No decorrer do trabalho, são apontados teóricos como meio de 

reflexão para educadores e pesquisadores. Dewey afirma a importância da experiência 

relacionada ao ensino das artes visuais. Discorre-se sobre  a concepção filosófica em  

Homo Ludens de Huizinga, reforçando a importância do lúdico e a qualidade de 

aprendizagem que acontece com o jogo. Já Tatiana Fernández define Objetos de 

Aprendizagem - OAs, ressaltando a necessidade de sua aplicabilidade em sala de aula. 

A história de jogos de tabuleiro tem como base conceitual Anjos, intitulando o 

surgimento destes há cerca de 5.000 anos a.C. Vários OAs foram desenvolvidos em 

grupos e aplicados, sendo dois deles descritos no capítulo sobre jogos. Verificou-se a 

necessidade de incluir metodologias participativas (jogos) que provoque a experiência 

estética. 

Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem. Experiência estética. O jogo e o 

conhecimento. Jogos de tabuleiro. Artes Visuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This monograph has as objective to ponder over the experience and the ludic, when 

applying the Learning Objects, investigating the benefits and challenges from the 

didactic resource at the Visual Arts classes. In the course of the work theorist are 

pointed as means of reflection for educators and researchers. Dewey asseverates the 

importance of experience related to the visual arts teaching. It is discoursed about the 

philosophical conception at Homo Ludens by Huizinga, reinforcing the importance of 

the ludic and the learning quality that happens with the game. Then, Tatiana Fernández 

defines Learning Objects – LOs, highlighting the necessity of its workability in the 

classroom. The history of board games has Anjos as a conceptual basis, entitling their 

appearing for around 5.000 years BC. Many LOs were developed in groups and applied, 

two of them will be described on the chapter about games. It was checked the necessity 

of including participatory methodologies (games) that provoke the esthetics experience. 

 

Key words: Learning Objects. Esthetics experience. The game and the knowledge. 

Board games. Visual arts. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O presente trabalho surgiu da execução do plano de aula voltado para alunos do 

sétimo ano do Ensino Fundamental II durante o ano de 2015, da escola particular 

Colégio Vovó Olívia, situada no município de Luziânia - GO. Os alunos, com faixa 

etária entre doze e treze anos, acostumados com a vida no campo, pois a cidade possui 

uma economia voltada a produção rural, puderam escolher entre desenvolver um objeto 

de aprendizagem virtual ou um presencial. A cerca da experiência, a prática manual foi 

a escolha embasada na relação alunos-natureza, na preferência pela tradição e pela 

relação interpessoal. Uma vez que a escola era bem equipada, possuindo até quadros 

digitais e os alunos tinham acesso aos meios tecnológicos mais modernos, não existiam 

barreiras para o uso de tais tecnologias, se não a própria rejeição dos alunos.   

 Na constante procura por diversidade de materiais e da necessidade de inovação 

nas metodologias de ensino-aprendizagem, observa-se nesta abordagem, teóricos que 

defendem a arte como recurso didático para aprendizagem . Huizinga (1990), em sua 

concepção filosófica, favorece a  experiência da arte como uma base essencial em 

relação a  estética e enfatiza a importância e a qualidade da aprendizagem que acontece 

com o jogo. Já Dewey (2010) defende que a experiência é a arte em estado germinal, 

mesmo que rudimentar, e contém a promessa da percepção prazerosa que é a 

experiência estética.  

 Os primeiros registros teórico/práticos dos objetos de aprendizagem são datados 

do início do século XIX em Blankenburg - Suíça, desenvolvidos por Froebel a alunos 

do jardim de infância, os chamados "presentes"¹ eram objetos complexos que 

potencializavam a aprendizagem e as experiências com a linguagem. Froebel primava 

pelo ensino do lúdico. 

 Segundo Fernández (2015), por meio dos "Objetos de Aprendizagem" (OAs), 

apresenta-se uma maneira diferenciada de contato com a arte. Portanto, para que o aluno 

tenha melhor relação e entendimento do conteúdo abordado, estimula-se o contato com 

o meio vivenciado pelo aluno e o meio ainda não explorado. O aluno deve, contudo, 

aprender arte com satisfação, por meio de propostas que estimulem o pensar, o fazer e a 

critica sobre a mesma. Além disso, Fernández (2015) salienta a preocupação de 

despertar a pesquisa de educadores desta área a utilizarem cada vez mais essa 
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metodologia em sala de aula, explorando os benefícios ou desafios na utilização deste 

recurso. Levando em conta a aprendizagem particular de cada aluno, a abordagem 

refere-se a objetos que não são feitos, necessariamente, para produzir informações, mas 

sim, produzir experiências que provoquem a construção do conhecimento. Por fim, 

Fernández (2015) afirma: "o objetivo de desenvolver uma metodologia construtiva, 

participativa e crítica, o foco permanece na relação entre a subjetividade e o 

conhecimento, o contato e o aprender da vida com a vida". 

  O primeiro capítulo descrevesse o objetivo apresentado por teóricos que 

reforcem a importância da experiência e da ludicidade relacionados a arte educação. 

Dewey que defende a relação entre o ser e o meio ambiente, a experiência. A concepção 

filosófica  de Huizinga ao afirmar  a importância da aprendizagem por meio de 

metodologias lúdicas, como o jogo. Fernández e Sabbatini que definem e caracterizam 

os OAs, os diferenciando dos recursos didáticos e focando na importância de sua 

aplicabilidade em planos de aula. 

 O segundo capítulo tem como foco a história dos jogos de tabuleiro, contada por 

Ana Anjos; definir a palavra tabuleiro e relatar com dois grupos a experiência com a 

metodologia aplicada . 

 Já nas considerações finais são desenvolvidas percepções relacionadas entre as 

teorias apresentadas e a metodologia desenvolvida. Observando a importância da 

experiência, da ludicidade  capazes de desenvolver uma estética vivenciada e 

posicionamento crítico. 
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1. CONCEITOS 

 

 Este capítulo é dedicado às bases conceituais que nortearam  o desenvolvimento 

desta pesquisa. Utilizando a teoria de Dewey e a importância da experiência relacionada 

as artes - aprendizagem e vivência - e também, para concepção filosófica de Homo 

Ludens de Huizinga, reforçando a importância do lúdico e a qualidade de aprendizagem 

que acontece com o jogo. Chamaram-me  a atenção no decorrer da disciplina de Estágio 

Supervisionado em Artes Plásticas 2, os OAs que promovessem questionamento, 

investigação, embasamento teórico-histórico e construção autônoma por parte do 

estudante, porém envolvendo o professor como propositor do recurso didático 

escolhido. O percurso teórico/prático resultou em um estudo histórico em uma busca 

por OAs participativos e artesanais que interessassem e estimulassem a criatividade dos 

estudantes, logo não existiria um jogo único, e sim vários jogos desenvolvidos pelos 

alunos desde o planejamento, passando pela criação das regras, pela construção dos 

tabuleiros e peças, até execução dos jogos.  

 

1.1.  Arte como Experiência - Dewey 

 Dewey (2010) chama de experiência a relação entre "a criatura viva" e o meio 

ambiente ao receber e sofrer a influência do mesmo, existindo um processo contínuo 

entre os eventos e os atos cotidianos. A arte, segundo o autor, é também uma forma de 

experiência que alcança uma dimensão estética. Como, por exemplo, no Paternon, onde 

a cultura grega, seus atos e experiências foram representados. Vê-se neste e nos museus 

algo que serviu aos povos e que é indissolúvel de suas vidas, fruto da habilidade, de 

seus cultos, danças, rituais, músicas, arte e arquitetura. 

 A concepção museológica da arte, segundo Dewey, é vista como prejudicial para 

a potencialidade deste universo, pois canoniza trabalhos afastando-os de seu contexto de 

origem, colocando-os assim longe da experiência comum e das pessoas. Segundo o 

autor, o museu é visto como templo de ostentação de poder, sendo o acesso a trabalhos 

de artistas mistificados e possuidores de um "dom especial", motivo para afastar as 

pessoas comuns da possibilidade artística. Dewey (2010) defende que se as obras 
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estivessem em um contexto direto, relacionadas ao cotidiano, seriam respectivamente 

mais atrativas. 

 Portanto, tal afirmativa pode ser questionada ao afirmar que o museu é um 

artefato do cotidiano, e por isso a "experiência " não seja isenta de situações em que o 

poder é ostentado. 

 O conceito de experiência, ainda segundo Dewey (2010), é o contato com o 

mundo exterior e as formas que levam o indivíduo a compreender melhor este mundo. 

Dewey afirma que a experiência existe continuamente e a interação do ser vivo com as 

condições que o rodeiam está inserida no próprio processo de vida. Os conflitos,  as 

resistências e os aspectos do próprio ser e do mundo qualificam ideias e emoções que 

surgem com a intenção consciente.  

 A experiência citada no texto de Teixeira (1971) sobre Dewey afirma que o 

processo envolve fatores como o "agente" e a "situação", no qual um influi mutuamente 

sobre o outro. Havendo a atividade mútua e a mútua capacidade de reação entre agente e 

situação, a experiência torna a significação da experiência completa, levando-nos à 

aquisição de "conhecimentos". Isto nos torna mais aptos para direcionar novos casos, ou 

até mesmo novas experiências. Sendo o "aprender por experiência" o processo que 

atinge o nível de percepção das relações entre as coisas da qual decorre sempre a 

aprendizagem de alguns novos aspectos. Conclui-se que "a vida não é mais um tecido 

de experiências de toda sorte, mas sim que a vida é toda ela uma longa aprendizagem, 

onde a vivência e a experimentação são simultâneas" educação conceituada por Dewey, 

no qual percebemos mais agudamente o sentido das coisas,  é o processo de 

reconstrução e reorganização da experiência. 

 "A prova de que o homem usa os materiais e as energias da natureza com a 

intenção de ampliar sua própria vida, e de que o faz de acordo com a estrutura do seu 

organismo - cérebro, órgãos sensoriais e sistema muscular", como afirma Dewey 

(2010), talvez possa justificar a escolha dos alunos do Colégio Vovó Olívia para as 

aulas práticas, interagindo manualmente com seus objetos de aprendizagem. 

 Contudo, o meio social relacionado com as temáticas interterritoriais trabalhadas 

de forma dinâmica, não desconsiderando as vivências pessoais como ocorre nos alunos 

observados com  relação ao conceito de natureza, por exemplo, pode construir 
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conhecimento de forma ampla. Focando na educação pela cultura visual, a cultura, o 

social e a contribuição artística unem-se de forma que a experiência constitua a 

educação em arte. 

 Dewey (2010), portanto defende  a aproximação da arte com a brincadeira, pois a 

brincadeira estimula a ação, que por sua vez é essencial para a experiência. Segundo o 

autor, a brincadeira é prazerosa e livre, assim como deve ser a experiência com a arte.  

 

1.2. O jogo e o conhecimento - Huizinga 

  Sabe-se que os jogos mudaram muito desde sua origem  em todas as suas formas 

e contextos sociais. Ressaltando a importância dos jogos e a importância de  refletir 

sobre o lúdico das práticas educativas, salienta-se a necessidade de aprofundar os 

estudos e resignificar as salas de aulas em tal metodologia de ensino.  

 Huizinga (1990) aprofundou o estudo em diferentes culturas e línguas, verificando 

a origem da palavra "jogo" que abrangia gracejar. O autor conceitua a palavra "jogo" 

como uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados 

limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas 

absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um 

sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da "vida 

cotidiana". Ele também considera o "jogo" como toda e qualquer atividade humana, 

sendo a noção de jogo um fator distinto e necessário em tudo que acontece no mundo, 

possibilitando que no jogo e pelo jogo a civilização surja e desenvolva-se. A 

competição gerada, o desafio a partir do jogo incita a ânsia de ser o primeiro, de ser 

superior, de ser resistente, de ter coragem e de ser habilidoso.  

 Consoante com Huizinga (1990) tal ânsia estimula o homem em sua capacidade 

de competir. Esta relaciona-se ao conhecimento, facilitando o canal de aprendizagem, 

pois espera-se que o lúdico seja mais agradável e por conseguinte o aluno aprende muito 

mais do que em outras metodologias de ensino. 

 Já sob a óptica de Friedmann (1996), as transformações que o jogo oferece não 

devem ser negadas e sim trabalhadas. A autora acredita que o caminho para trabalhar 
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tais transformações está no "resgate do jogo"
1
, nos inúmeros contextos socioculturais, 

envolvendo a escola, a família e a comunidade. 

 A proximidade entre as pessoas e a tecnologia vem crescendo cada vez. Difícil de 

ser subtraída da população, as novas tecnologias, vem contribuindo para a educação se 

bem aplicada. Por estar presente em nossas vidas, existe a necessidade de absorver esse 

elementos ao meio educacional. Portanto a negação e o não absorção dessas novas 

tecnologias pelas escolas, a distanciam do mundo, tornando-a imutável e 

impossibilitada de novas possibilidades. Considerando nossa sociedade limitadora e 

zelosa pela seriedade para instituir credibilidade,  o jogo é contrario a  respeitabilidade, 

tornando-o prejudicial. Porém já defendido por Huizinga, tal visão deve ser retomada e 

revisada pelas escolas, uma vez que analisado o contraste entre o jogo e a seriedade não 

é decisivo e nem imutável. Huizinga (2001) afirma que é louvável dizer que o jogo é a 

não-seriedade, porém facilmente refutável ao encontramos certas formas de jogos 

determinantemente sérios.     

 Contudo torna-se cada vez mais comum a noção de jogo oposto a ideia discorrida 

e aplicada em ambientes extremamente sérios, como no ambiente escolar e no ambiente 

profissional. Inerente ao "ser ", o lúdico em contato com o meio escolar pode 

proporcionar prazer e uma experiência extraordinária, passiveis de ser aplicadas em 

escolas do século XXI. 

  

1.3. Objetos de aprendizagem - OA 

  Fernández (2015) define um Objeto de Aprendizagem como um objeto 

especialmente desenhado e produzido para aprender. Logo, os que não são desenhados 

para aprender, porém são usados para esse fim, como filmes catálogos, mapas, jornais, 

jogos ou objetos diversos são considerados recursos pedagógicos. Sendo os móveis, as 

ferramentas, os materiais e os equipamentos usados nas tarefas pedagógicas, recursos 

materiais. Fernández (2015) conclui que um  OA é um artefato que provoca processos 

de aprendizagem, por isso a importância de sua aplicabilidade em sala de aula. 

                                                           
1
 O "resgate do jogo" segundo Friedmann é o resgate de jogos infantis, do passado, sendo eles muito 

importante para o ensino do lúdico. 
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 Os jogos produzidos pelos alunos no Colégio Vovó Olívia, tem intenção 

pedagógica e se coincidem nas características descritas por Fernández (2015) como 

objetos para pequenas unidades de aprendizagem, estruturados para aprendizagem 

autônoma e que podem ser reutilizados. Estes objetos podem  interagem com o processo 

de aprendizagem e podem constituir, ao mesmo tempo ser ou não uma forma de 

avaliação. No entanto, existem OAs que não são interativos, reutilizáveis e avaliativos. 

Uma vez que são reorganizáveis e modulares, existe a necessidade dos os serem 

analisados e organizados de diversas formas nos planos de aula de acordo como o 

objetivo almejado. 

 Sabbatini (2012), autor de uma literatura técnica, afirma que os OAs se 

distinguem dos demais recursos didáticos por características como:  

I. Reutilização, definida como a possibilidade de ser aplicado  em diferentes 

contextos educativos, condicionando eficiência econômica em sua 

preparação e desenvolvimento; 

II.  Portabilidade, definida como a disponibilidade de utilização através de 

diferentes plataformas técnicas; 

III. Modulariedade, existe quando o objeto contém ou está contido em outros 

objetos, possibilitando a perspectiva de combiná-los; 

IV. Autossuficiência, capacidade (ou característica) de não depender de 

outros objetos para fazer sentido;  

V. Metadatados, "autor", "palavra-chave", "criador/autor", "idioma" e 

"objetivos educacionais".   

 Sabbatine (2012) afirma a necessidade de distinção  de tais características como 

"necessárias", uma vez que os objetos podem assumir vários formatos e mídias. 

 Faz-se necessário conceituar e exemplificar os OAs para  compreender a ideia 

central. Os primeiros brinquedos educacionais do mundo, projetados para o 

desenvolvimento de  crianças do Jardim de Infância, foram desenvolvidos por Froebel 

no início do século XIX. Estes objetos  representavam uma abordagem sofisticada para 
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o desenvolvimento da criança, e tiveram um impacto nos últimos 180 anos, estreitando 

e traçando caminhos híbridos entre a história da arte/design, educação e cultura popular. 

 

 

Figura 01  : Froebel Gift 1 

Fonte: http://www.froebelgifts.com 

 

 Idealizador do projeto Kindergarten
2
, Froebel inova ao primar pelo 

desenvolvimento da criança nos anos iniciais da formação do cérebro. Froebel 

desenvolve os "presentes", materiais educacionais enganosamente simples, mas que 

representam uma sofisticada abordagem para o desenvolvimento da criança. Os 

brinquedos idealizados, que visavam o desenvolvimento intermediado do lúdico e da 

experiência, criavam meios com os quais as crianças poderiam expressar-se por meio do 

contato. Bolas coloridas de novelos de lã, blocos de madeira em forma de esferas, 

cilindros e cubos para construir formas; linhas retas e curvas que possibilitavam a 

representação de objetos em forma bidimensional; pontos coloridos que convidam a 

criança a criar usando apenas pontos e por fim a junção entre pontos e linhas na 

formação de um espaço sólido tridimensional imaginário, fizeram parte da linha de 

raciocínio de Froebel no desenvolvimento dos "presentes" que foram progressivamente 

sequenciados em uma mudança gradual da ideia concreta das formas sólidas para a ideia 

abstrata de padrões espaciais. 

 

                                                           
2
 Kindergarten: projeto de criação de um jardim-de-infância(1840). 
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Figura 02  : Froebel Gift 7 

Fonte: http://www.froebelgifts.com  

 

 

 

Figura 03  : Froebel Gift 10 

Fonte: http://www.froebelgifts.com  

 

   Exibida na Califórnia em 2007, a exposição Inventing Kindergarten, por 

Norman Brosterman, evidenciou que os "presentes"  de Froebel com a experiência de 

Kindergarten influenciaram em grandes artistas da arquitetura e do design, como Frank 

Lloyd Wright e Le Cobusier, das Artes Visuais, como Vassily Kandinsky, Pet 

Mondrian, Paul Klee, e  a relação com os  novelos de Van Gogh. 

 Fernández (2015) afirma que "os presentes" de Froebel são peças de diversas 

texturas, formas e tamanhos com os quais os estudantes aprendem tanto sobre 

Matemática ou Geometria como Física ou Estética. Segundo Fernández: 

 Desenvolvidos para crianças do pré-escolar, pode parecer complexo 

segundo a autora, porém, se pensarmos pelo lado do engajamento lúdico, 

produtivo e criativo, perde-se esta complexidade, pois com a experiência 

aprende-se antes mesmo de se fazer abstrações conceituais, mesmo porque o 
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mundo da visualidade é o mundo da pré-linguagem, a linguagem em potência 

e as experiências se tornando linguagem. (FERNANDEZ, 2015) 

 Diretamente influenciado pelas teorias metodológicas dos "Quatro pilares da 

educação " de Jacques Delors, do "Construtivismo e desenvolvimento da inteligência" 

de Jean Piaget, da "Experiência de aprendizagem " de Reaven Feuerstein, de "Aprender 

fazendo" de Seymour Papert e pela teoria do "Desenvolvimento de competências" de 

Philippe Perrenoud, surge os OAs desenvolvidos pela empresa LEGO, LEGO® 

Educacion. Com o intuito de desenvolver e implementar metodologias de aprendizagem 

que desenvolva habilidades, competências, atitudes e valores em todas as etapas da vida 

do ser humano. Onde  os modelos permitem que os alunos incorporem diversas 

habilidades que servirão como base para as competências envolvidas no aprender a agir. 

Os OAs desenvolvidos são fundamentados nos quatro pilares da educação e reforça a 

ideia de que é por meio projetos que se influencia o aprender e fazer. Os alunos, 

portanto, são avaliados pelo que aprenderam na interação com o meio e com os objetos 

à sua disposição. Por isso a avaliação acontece durante o "brincar", focando no aprender 

a ser. O trabalho é desenvolvido em equipes, estabelecendo uma relação interpessoal e a 

socialização entre os alunos, desenvolvendo também o aprender a pensar, representado 

pelas situações-problema, ampliando o repertorio e potencializando o conhecimento. 

 A metodologia da LEGO® Educacion foca no desenvolvimento da criatividade, 

do trabalho em equipe, da ética e da cidadania e na relação entre pessoas,  portanto 

contempla quatro fases: contextualizar, construir, analisar e continuar. Sendo "o 

contextualizar" a identificação do aluno com o conteúdo já vivenciado com aquele que 

ele ainda ira aprender, ou seja a conexão de conhecimento. "O construir" está 

relacionado ao físico e mental, construção de algo real que constroem conhecimento na 

mente. No "analisar", o objetivo é levar o aluno a pensar, a cerca da experiência, 

observam, analisam e identificam possíveis erros. Por fim "o continuar" estimula a 

resolução dos problemas detectados, estimulando o ensino de forma continua e cíclica.  
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 2. JOGOS  

 No  capítulo sobre jogos de tabuleiro serão apresentados os OAs desenvolvidos 

durante a pesquisa, assim como o desenrolar da aplicação e a finalização. Serão 

explicitados o surgimento da dinâmica, o porquê da escolha de objetos manuais, a 

constituição dos grupos formados, o números de participantes, as experiências 

vivenciadas, entre outros processos. Por fim, será apresentada a coleta de dados e os 

resultados obtidos. 

 

2.1. Jogos de Tabuleiro - História 

  Segundo o dicionário online Michaelis, o sinônimo de tabuleiro é peça de 

madeira ou de outro material com os rebordos levantados para não deixar cair o que 

nela se contém; bandeja; quadro de madeira, com divisões ou casas, no qual se jogam o 

xadrez, as damas etc. Assim, o jogo de tabuleiro é um jogo de preposições sob um 

suporte e com o auxílio de cartas, específicas a cada jogo desenvolvido, envolvendo o 

corpo, o ambiente, o conhecimento da história da arte, etc. 

  Os jogos dos alunos do Colégio Vovó Olívia tem como objetivo pedagógico  

ensinar por meio da ludicidade a Arte Barroca. Acredito que o potencial lúdico é efetivo 

no sentido do ensino aprendizagem. Vygostsky (1998) afirma  que aprendizado e 

desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida. Conclui-se que 

existe uma estreita relação entre as atividades lúdicas e as funções psíquicas superiores, 

que mostra uma  relevância sócio-cognitiva para a educação. O melhor caminho de 

interação entre os adultos e as crianças  pode ser a atividade lúdica, gerando novas 

formas de desenvolvimento e de reconstrução de conhecimento. 

 Ana Anjos (2015) afirma que os primeiros jogos teriam surgido há cerca de 5.000 

anos a.C., em regiões da Mesopotâmia e Egito. "Senet"(Figura 06) e o "Jogo Real de 

Ur"(Figura 07), os mais antigos jogos de tabuleiros, eram chamados de "jogo de 

passagem da alma". Segundo a tradição mesopotâmica, os jogos eram indispensáveis 

após a morte, pois os povos acreditavam que os falecidos poderiam garantir a diversão 

eterna. 
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Figura 04: Senet, o Jogo. 

Fonte:  http://www.lounge.obviousmag.org 

 

 

 

Figura 05: Jogo Real de Ur 

Fonte: http://www.lounge.obviousmag.org 

Ainda segundo Anjos (2015), a partir de 31 a.C, o contato com novos povos, faz com 

que os jogos de tabuleiro sofram alterações e diversas adaptações. O "Chaturanga", 

possível precursor do Xadrez, teria surgido na Índia e suas peças representariam as 
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quatro divisões do exército: infantaria (peão), cavalaria (cavalos), elefantes (bispo) e 

carruagens (torre). O contato com outros povos fez com que as regras sofressem 

alterações. A configuração e as regras que hoje conhecemos, foram elaboradas por volta 

de 1475, cujo vencedor é aquele que consegue deixar o "rei" do adversário sem 

escapatória da morte (xeque-mate). Na América, o "Jogo da Onça" (Figura 06), 

encontrado no Mato Grosso, fazia parte da cultura de tribos indígenas brasileiras. 

Acredita-se que esse, de origem inca, tem como objetivo capturar as outras peças do 

jogo, assim como no jogo de Damas. 

 

Figura 06:  Jogo da Onça 

Fonte : http://www.lounge.obviousmag.org 

 

 Segundo Anjos (2015), séculos mais tarde, houve uma grande difusão dos jogos 

de tabuleiro, após a Revolução Industrial. Jogos que abordavam estratégia de conflitos 

econômicos, construções civis, refletindo sua lógica e raciocínio, sobre como cada 

grupo social compreendia o seu próprio ambiente. Anjos afirma que: 

 O termo Homo ludens (cunhado por Huizinga para referir-se 

ao homem jogador) estabelece que o jogo é uma categoria primária da vida, 

tão essencial quanto o raciocínio (Homo sapiens) e a fabricação de objetos 

(Homo faber). Portanto, o lúdico seria o elemento que está na base do 

surgimento e desenvolvimento da sociedade humana. Talvez na tentativa de 

minimizar as agruras diárias na busca da sobrevivência, o Homo ludens teria 

buscado a ajuda dos deuses, valendo-se de peças reais, tais como os dados, 

por exemplo, utilizados com frequência nas adivinhações. Dado, aliás, 

provém do latim (dadus), uma forma do verbo "dar", ou seja, "dado pelos 

deuses". (ANJOS, 2015) 



20 
 

2.2. Brincando e aprendendo 

 Durante as aulas de Estágio Supervisionado em Artes Plásticas 2, surgiu o desejo 

e a necessidade de desenvolver os OAs com os alunos do sétimo ano do Colégio Vovó 

Olívia, a fim de construir conhecimento de forma lúdica e motivadora. 

 A partir do projeto "caminho do ouro", o conteúdo do período  artístico brasileiro 

-  Barroco - os alunos entraram em contato com a "arte viva", visitando, inicialmente a 

Igreja do Rosário (figura 07), exemplo de arquitetura barroca, localizada na cidade de 

Luziânia. 

 O relacionamento dos alunos com o período colonial estendeu-se por meio de uma 

viagem ao estado de Minas Gerais. Lá, eles visualizaram construções arquitetônicas das 

cidades de Ouro Preto (figura 8), Mariana e Congonhas do Campo.  

 Caminho do ouro: projeto desenvolvido com o objetivo de estabelecer relação 

entre os alunos e o período Barroco. 1ª PARTE: visita a Igreja do Rosário, igreja 

construída por escravos e para escravos durante a efervescência do ouro na região que 

hoje localiza Luziânia.  2ª PARTE: viagem ao Estado de Minas Gerais pelas cidades 

históricas que surgiram no ápice do descobrimento do ouro na região. A primeira visita 

foi pela cidade de Ouro Preto, pelas ruas, igrejas, pelourinhos, cadeias, câmaras e 

museus. Segunda visita a cidade de Mariana, contato com a paisagem e um passeio com 

a locomotiva, visita a mina de ouro e as condições de trabalho dos escravos, como 

desciam a ate as minas e como extraiam o ouro, ao sair da mina os alunos percorreram 

as ruas de Maria visitando os principais pontos turístico. No ultimo dia percorremos 

Congonhas do Campo, pelo belíssimo santuário, Bom Jesus do Matosinho, projetado 

por Aleijadinho. Além dos passos da paixão de cristo com esculturas magníficas 

também construídas por Aleijadinho. 
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Figura  07: Igreja do Rosário 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Figura  08 : Ouro Preto- MG 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Após todo esta experiência durante a viagem  com a história do Brasil Colonial e 

da Arte Barroca, e já em sala de aula, foi proposto aos alunos a criação de jogos que 

abordassem o conteúdo ministrado, podendo esta ser a de um jogo digital ou de um jogo 

produzido artesanalmente. A escolha foi pelo manual-artesanal, mesmo os alunos tendo 

acesso a um laboratório de informática  bem equipado.  

 Os alunos foram divididos em duplas e trios, escolhidos por eles, e alguns 

preferiram trabalhar sozinhos. No total foram dez grupos, nomeados como: A, B, C, D, 

E, F, G, H, I e J (vide anexo). A dinâmica consistia em criar as regras, o jogo em si e a 

execução do mesmo. Na primeira aula cada esboço foi avaliado afim de tornar possível 

a criação do OA (figuras 9, 10 e 11). 
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 Na segunda aula, com todos os materiais, iniciou-se a produção dos OAs, onde a 

maioria escolheu jogos de tabuleiro, baseados nos tradicionais: Banco Imobiliário, 

Imagem e Ação, War, Mix e Roda-Roda.  

  

 

Figura 09: Grupo E, aula 2 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 10: Grupo J, Super Barroco 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 11: Grupo B, Caminho do ouro 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Contemplados todos os jogos desenvolvidos pelos alunos, elegeu-se dois deles 

para descrever o desenvolvimento nesta monografia. Os jogos a serem descritos são os 

produzidos pelo grupo A e pelo grupo J, que melhor representam a proposta 

metodológica, por serem mais detalhados,  esteticamente mais harmoniosos e atenderem 

a proposta de interação com a experiência vivenciada durante a viagem e a criação de 

um objeto que promova interação, critica, história e entre outras coisas.  

 

2.2.1. Grupo A - Jogo do Quinto 

   O Jogo do Quinto é um jogo de proposições em formato de tabuleiro e que 

também utiliza cartas.  Estas proposições diversas sugerem a interação entre os 

participantes e os conteúdos experenciados. Em geral, a proposição que remete ao 

mundo do barroco foi a mais contundente com a proposta, pois o objetivo pedagógico 

do jogo era o de ensinar a história do período artístico de forma lúdica e com base na 

experiência estética. Criado por um único aluno e composto por cinquenta cartas, com 
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conteúdos retirados do apostilado do colégio e, ainda, numeradas  curiosamente como 1, 

3, 5, 7 e 8. O Jogo do Quinto tem como objetivo  adquirir o maior número de moedas de 

ouro e a dinâmica de utilização. Seguem as regras criada pelo aluno: 

  Conter dois ou mais participantes;  

 Rodar a roleta; 

 Responder a pergunta de acordo com os número tirado; 

 O jogador só ganhará as moedas ao responder corretamente as perguntas.  

 

  Na primeira aula, o aluno criou o projeto influenciado pelo jogo do Milhão  e do 

Roda-Roda, que também são compostos por roleta, barras em ouro e perguntas. Os 

materiais usados  na execução durante a segunda aula foram: para a roleta papel paraná, 

papeis coloridos, um prego e um pedaço de plástico para  fazer o ponteiro; as cartas 

foram  impressas por impressoras digitais, com perguntas a cerca do conteúdo 

ministrado, e a base reforçada com papel paraná; já  as moedas foram confeccionadas 

com  isopor e tinta dourada .  

 Durante a segunda aula, o aluno escreveu as ações na roleta, cortou o isopor fino e 

pintou com tinta acrílica as moedas (figuras  12 e 13).  

 

Figura 12: Moedas, Jogo do Quinto 

Fonte: Arquivo pessoal 

 



25 
 

 

Figura 13: Aula 2, Jogo do Quinto 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Na terceira aula, o aluno recortou pedaços de papel cartão colorido e colou cada 

fração, em seguida reescreveu as ações (figuras 14, 15, 16 e 17). 

 

Figura 14: Aula 3, Jogo do Quinto 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 15: Roleta, Jogo o Quinto 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 16: Cartas, Jogo o Quinto 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 17: Detalhe da carta, Jogo do Quinto 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Na quarta aula o aluno concluiu o jogo e começou a brincadeira. A cada final de 

partida trocava-se os jogadores, até que todos os alunos jogaram o seu jogo e o dos 

demais colegas. 

 

2.2.2.    Grupo J - Super Barroco 

 Produzido com  materiais simples, o Super Barroco é um jogo criado por três 

estudantes, composto por um tabuleiro, cartas com perguntas a cerca do conteúdo 

aplicado, pinos que representam cada jogador e o dado que determina a quantidade de 

casas a serem avançadas.  A proposição do jogo consiste em estimular a interação entre 

os participantes e o conteúdo sobre arte Barroca. A experienciação e  ludicidade fazem 

parte da proposta elaborada pelos estudantes ao criar o jogo, que questiona e transmite 

conhecimento. O Super Barroco apresenta as seguintes regras:  

 Conter dois ou mais participantes; 
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 Cada um dos participantes joga o dado e o que tirar o maior número inicia a 

rodada; 

 A cada rodada joga-se o dado e anda-se o número de casas; 

 Ao cair nas casas com a letra (P) o jogador deve retirar uma carta com 

perguntas, sendo que só avança no jogo permanece ao responder corretamente, 

caso contrario volta a mesma casa de origem; 

 A casa com a interrogação (?) representa sorte ou revés. O jogador ao cair nesta 

casa, retira uma das cartas e pode avançar algumas casas, voltar ou ficar sem 

jogar; 

 A bonificação acontece ao cair em algumas casas que presenteiam o jogador 

com um "santo do pau oco"; 

 Na casa 32, o jogador deverá seguir diretamente para a prisão, perdendo o direito 

de jogar a próxima rodada; 

 O vencedor será aquele que percorrer todo o caminho e chegar ao fim do 

tabuleiro. 

 Os alunos levaram quatro aulas para desenvolver o projeto do jogo, confeccionar 

e jogar.  Os materiais usados foram: para o tabuleiro papel paraná e papel cartão 

amarelo; para as cartinhas, impressões digitais de imagens ilustrando o movimento 

Barroco. Além destes materiais foram usados cola, tesoura, régua, caneta tinteira preta, 

estilete e papel ofício branco.  
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Figura 18: Grupo J, aula 2 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 19: Cartas de Santos do Pau Oco 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 20: Cartas de Sorte ou Revés 

Fonte: Arquivo pessoal 

  

 

Figura 21: Super Barroco, o jogo 

Fonte: Arquivo pessoal 
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 Huizinga enfatiza a proposta do lúdico: 

 Reina dentro do domínio do jogo uma ordem específica e absoluta. E 

aqui chegamos a sua outra característica, mais positiva ainda: ele cria ordem 

e é ordem. Introduz na confusão da vida e na imperfeição do mundo uma 

perfeição temporária e limitada, exige uma ordem suprema e absoluta: a 

menor desobediência a esta "estraga o jogo", privando-o de seu caráter 

próprio e de todo e qualquer valor. É talvez devido a esta afinidade profunda 

entre ordem e o jogo que este, como assinalamos na passagem, parece estar 

em tão larga medida ligado ao domínio da estética. Há nele uma tendência 

para ser belo. Talvez este fator estético seja idêntico aquele impulso de criar 

formas ordenadas que penetra o jogo em todos os seus aspectos. As palavras 

que empregamos para designar seus elementos pertencem quase todas à 

estética. São as mesmas palavras com as quais procuramos descrever os 

efeitos de beleza: tensão, equilíbrio, compensação, contraste, variação, 

solução, união e desunião. O jogo lança sobre nós um feitiço: é "fascinante", 

"cativante". Está cheio das duas qualidades mais nobres que somos capazes 

de ver nas coisas: o ritmo e a Harmonia. (HUIZINGA, 1990) 

 

 Seja por meio das imagens do tabuleiro, seja pelos "santos do pau oco" , ou até 

mesmo nas cartas de perguntas ilustradas por construções arquitetônicas erguidas no 

período colonial, a capacidade de construção do conhecimento vivenciado, pode ser 

evidenciado e o objetivo pedagógico de ensinar tal período atingido. O objetivo do jogo 

foi alcançado durante a execução do mesmo, porém fica evidente a importância da 

criação de cada detalhe, o contato com o conteúdo abordado constrói tanto 

conhecimento, ou ainda um aprofundamento maior desse do que se o estudante apenas 

"jogasse". 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por meio da realização desta pesquisa, investiguei a cerca dos OAs e observa-se  a 

importância de aplicar metodologias lúdicas no ensino das Artes Visuais, contudo, 

permitindo o desenvolvimento de uma produção artística individual e coletiva, além da 

relação do indivíduo com a experiência estética vivenciada. 

 Pôde-se ver na monografia que a aplicação dos OAs foram muito 

divertidas,visivelmente notadas pelo entusiasmo e dedicação dos alunos. Percebeu-se 

nos jogos que os alunos que participaram do projeto Caminho do Ouro foram capazes 

de relacionar o conhecimento adquirido durante a viagem e a visita à Igreja do Rosário. 

A experiência estética dos OAs  foi outro ponto interessante . As moedas de ouro 

brilhantes e douradas, os tabuleiros em forma de igreja, as cores e o material usado, 

manifestaram o conteúdo ministrado. É como se os OAs pudessem oferecer estímulos 

diferentes aos alunos, resultando na participação ativa e na capacidade de identificação 

com as obras e lugares visitados. Enquanto que a experiência estética contribui para 

enriquecer a percepção, e é um momento a ser saboreado, a mesma amplia a natureza 

contemplativa. 

                   

                  Figura 22: Moedas, Grupo A                                    Figura 23: Tabuleiro, Grupo G 

                       Fonte: Arquivo pessoal                                             Fonte: Arquivo pessoal 

 Conclui-se que estes jogos, como uma experiência-lúdica com o conteúdo de arte 

barroca, estabelece um diálogo com os autores citados nesta monografia. Existindo, 
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portanto, uma experiência estética relacionada à realidade vivenciada pelos estudantes. 

Em contrapartida, ao trabalhar com uma metodologia lúdica,  há uma procura por uma 

aprendizagem independente e maior acomodamento do conteúdo ministrado por parte 

deles. Estes jogos possuem características como ser reutilizável, disponível para outros 

estudantes; ter disponibilidade em diferentes plataformas, apesar do uso de recursos, 

melhorar a experiência; e não depender de outros objetos para fazer sentido, o jogo é 

autoexplicativo. 

  Constatou-se que recursos engajados e dinâmicos, como os OAs, aproximam  

alunos, escola, educadores e colegas. A proposta desenvolvida defende o professor 

propositor de investigação. Espera-se a disseminação desta ideia e a continua 

valorização no contexto escolar, servindo para a construção de uma sociedade mais 

tolerante e uma escola que ensine a partir da experiência vivenciada. 
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ANEXOS 

 

1.  Imagens dos grupos e dados  

GRUPO A 

 Formado por um aluno, o jogo de roleta, moedas e perguntas recebe o nome de 

Jogo do Quinto. Tem como objetivo ganhar a maior quantidade de dinheiro ao 

responder as perguntas. 
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GRUPO B 

 Formado por 3 alunos, o jogo Caminho do Ouro, criado com cartas de perguntas, 

pinos e dados,tem como objetivo chegar o mais rápido possível ao fim do caminho 

(trilho do trem), respondendo as perguntas. 
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GRUPO C 

 Constituído por 2 alunas, o jogo Twix Barroco, possui um tapete com círculos de 

três cores e cartas com perguntas e respostas. A dinâmica consistia em um dos 

jogadores ler uma das perguntas, enquanto o outro se respondesse certo não teria a 

penalidade e se respondesse errado deveria posicionar um dos membros no círculo 

determinado. Ganha o jogo quem permanece mais tempo sem cair com os membros 

embaraçados.  
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GRUPO D 

 Construído por  3 alunos, o Barroco Imobiliário, possui máquina de cartão, 

cartões, pinos e dado. O jogo tem como objetivo adquirir a maior quantidade de obras 

barrocas, obras que estão ilustradas no tabuleiro e possuem valores em reais. 
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GRUPO E 

 O "Imobiliário" foi o jogo de tabuleiro criado com cartas, pinos e dados, 2 

alunos, tem como objetivo que cada participante compre o maior número de esculturas e 

construções arquitetônicas do estilo Barroco. Ao cair na casa "P", o participante deve 

tirar uma carta, ler a pergunta e responder. Respondendo corretamente o jogador ganha 

até 1.000 reais em moedas de ouro. 

   

  

 



40 
 

GRUPO F 

 Formado por 2 alunos, o Jogo da  memória, tem como objetivo encontrar 

imagens iguais da arte Barroca. Ganha quem conseguir encontrar o maior número de 

pares. 
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GRUPO G 

 O jogo de tabuleiro criado por 3 alunos em formato de igreja, esteticamente 

atrativo, tem como peças cartas com perguntas, pinos e dados. O objetivo é chegar o 

mais rápido possível ao fim do caminho, respondendo as perguntas e seguindo as regras. 
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GRUPO H  

 O Barroco Imobiliário tem como objetivo conquistar o maior número de 

terrenos. Feito por 3 alunos é constituído por um tabuleiro, cartas com perguntas 

referentes ao conteúdo de Arte Barroca , pinos e dados. 
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GRUPO I  

 O jogo de tabuleiro produzido por este grupo é todo manual, desde o tabuleiro 

feito no papelão, dado criado por meio de uma dobradura no papel e pinos que tem 

como base o papel e desenhos de igrejas. O objetivo do jogo é percorrer o caminho, 

respondendo quando necessário as perguntas até a chegada. O mesmo foi criado por 3 

alunos. 
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GRUPO J  

 Super Barroco, jogo de tabuleiro composto por perguntas, pinos e dados, foi 

criado por 3 alunos com o objetivo de percorrem o mais rápido possível o caminho até a 

chegada e respondendo perguntas a cerca do conteúdo ministrado. 

    

  

 


