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RESUMO 

 

                                                                                                                         

FERREIRA, Nelma Boechat Damaceno. Construindo um jogo como ferramenta de 

ensino-aprendizagem para uso nas aulas de artes visuais: joga, joga com artes. 2019.  

Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Programa de Especialização em Educação Matemática, Rio de Janeiro, 

2019.                                                                                                                                          

 

 

Este trabalho intitulado “construindo um jogo como ferramenta de ensino-aprendizagem para 

uso nas aulas de artes visuais: joga, joga com arte”, teve como objetivo desenvolver um jogo 

educacional, de modo a facilitar a assimilação de conhecimentos, estimulando os processos do 

ensino e aprendizagem. Destinado ao sexto ano do ensino fundamental da educação básica, 

explora os conteúdos específicos, os quatro elementos visuais: o ponto, a linha, a forma, a 

textura e a cor. De início foi feito um levantamento bibliográfico direcionado ao estudo da 

utilização dos jogos como ferramenta no processo de ensino aprendizagem como base teórica 

para reflexão e criação do produto. O estudo veio de encontro com a vivência na escola. A 

aula de artes visuais traz consigo momentos mais descontraídos para os alunos pelas 

características de suas atividades. Por outro lado, a escola tradicional conta com um currículo 

a cumprir, conteúdos são cobrados em testes e provas. Pensando nisso, esse recurso é uma 

forma de facilitar a compreensão dos conteúdos de uma maneira mais descontraída e 

prazerosa, conseguindo assim, a atenção dos alunos para o assunto em questão. Foi elaborado 

a partir de adaptações do modelo tradicional de tabuleiro. A diferença está na sua 

apresentação voltada para os interesses do ensino de artes visuais. Também pode ser adaptado 

para qualquer disciplina, bastando substituir as perguntas das cartas e figuras de acordo com o 

assunto determinado. Sendo assim, essa ferramenta pedagógica pode proporcionar 

aprendizagens e constatar se o aluno colocou à prova o conhecimento, usando-o em situações 

lúdicas concretas.  

 

 

Palavras-chave: Jogo de tabuleiro. Ensino- aprendizagem. Artes visuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

FERREIRA, Nelma Boechat Damaceno. Building a game as a teaching-learning tool for 

use in visual arts classes. 2019.Monograph (Specialization) - Pedro II College, Pro-Rector's 

Office for Graduate Studies, Research, Extension and Culture, Specialization Program in 

Mathematics Education, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

This work titled "Building a Game as a Teaching-Learning Tool for Use in Visual Arts 

Lessons: Play, Play with Art,"aimed to develop an educational game, in order to facilitate the 

assimilation of knowledge, stimulating the teaching and learning processes. Intended for the 

sixth year of elementary education in basic education, it explores the specific contents, the 

four visual elements: the point, the line, the form and the color. At the beginning, a 

bibliographic survey was directed to the study of the use of games as a tool in the process of 

teaching learning as a theoretical basis for reflection and creation of the product. The study 

came against the experience in school. The visual arts class brings with it more relaxed 

moments for the students due to the characteristics of their activities. On the other hand, the 

traditional school has a curriculum to fulfill, contents are charged in tests and tests. Thinking 

about this, this resource is a way to facilitate the understanding of the contents in a more 

relaxed and enjoyable way, thus getting the attention of the students to the subject in question. 

It was elaborated from adaptations of the traditional board model. The difference lies in its 

presentation focused on the interests of visual arts teaching. It can also be adapted to any 

discipline, simply replacing the questions of the letters and figures according to the subject 

matter. Therefore, this pedagogical tool can provide learning and verify if the student has put 

the knowledge to the test, using it in concrete play situations. 

 

 

Keywords: Board game. Teaching-learning. Visual arts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho surgiu com o desejo de demonstrar a utilização dos jogos como 

ferramenta de ensino-aprendizagem nas aulas. O interesse pelo tema veio de encontro a 

necessidade de usar diferentes instrumentos para promover, de forma lúdica, o 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Com base no que se tem vivenciado nas escolas, é 

importante que o ensino seja realizado de forma motivadora, que o aluno sinta prazer em 

aprender. 

Na sociedade atual as tecnologias dominam trazendo facilidades para o cotidiano e 

velocidade nas informações. Com a internet abriu-se uma janela de infinitas opções:  jogos, 

vídeos, redes sociais, aplicativos e uma infinidade de redes acessíveis, para onde cada vez 

mais as pessoas são atraídas. A geração que está na escola hoje nasceu nesse contexto onde o 

acesso a informação se tornou mais fácil, e tem-se visto que para conquistar a sua atenção nas 

aulas é um desafio. Nesse sentido, a escola deve ser um ambiente que busca novas formas de 

ensinar, um lugar de troca de ideias e experiências.  

 Muito se houve falar da utilização de jogos na sala de aula, a fim de motivar e facilitar 

o aprendizado, sendo este objeto de vários estudos. Os jogos sempre fizeram parte da vida do 

ser humano, desde a infância até a fase adulta. Além do prazer de jogar, o jogo é significativo 

na construção do conhecimento, da autonomia, da organização do pensamento. Desenvolvem 

habilidades e capacidades nos alunos. 

 É importante promover ações que tornem os alunos mais participativos, que sintam 

prazer em aprender, e sejam agentes ativos em seu processo de ensino e aprendizagem. O 

professor é fundamental nesse processo porque através da mediação, ele é  um facilitador da 

aprendizagem, ensinando o aluno a ser capaz de  aprender por ele mesmo, ou, em colaboração 

com outros.  A partir dessas vivências busca-se refletir sobre o jogo como uma ferramenta 

pedagógica, capaz de contribuir para o processo na assimilação de conhecimentos, que auxilia 

no desenvolvimento do aluno.  

Este trabalho foi organizado em cinco capítulos,  assim apresentados:  

No primeiro capítulo é feita uma introdução onde o tema ‘construindo um jogo como 

ferramenta de ensino-aprendizagem para uso nas aulas de artes visuais: joga,joga com artes’, é 

inserido como metodologia nas aulas de artes visuais. Aponta a escola como um ambiente que 

deve buscar novas formas de ensinar, que deve buscar ações que tornem os alunos mais 
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participativos. Destaca o papel do professor como mediador, agente facilitador da 

aprendizagem e aponta o jogo como ferramenta pedagógica eficaz. 

O segundo capítulo aponta a necessidade de proporcionar ao aluno diferentes formas 

de aprender, destacando o jogo como uma atividade lúdica  que coopera para a cooperação de 

conteúdos, que nessa proposta são alguns dos elementos da linguagem visual: o ponto, a 

linha, a forma, a cor e a textura. 

No terceiro capítulo os objetivos apresentados visam refletir sobre a dinâmica e os 

efeitos do jogo em relação a sua função como ferramenta de ensino. Além disso, tratam da 

prática do jogo no que diz respeito ao comportamento do aluno e as habilidades e 

competências que irão atingir.  

O quarto capítulo enfatiza sobre a importância do jogo e sua utilização como 

ferramenta didática e afirma que, a compreensão dos elementos básicos da linguagem visual é 

essencial para a leitura de imagens. Este capítulo apresenta uma subdivisão que aborda os 

temas: Importância do jogo; Jogo e aprendizagem; o ensino da arte e a linguagem visual; a 

importância dos elementos visuais na criação do jogo ‘Joga, Joga com Arte, tendo como 

embasamento o referencial teórico que aponta os jogos como resultado de processos 

históricos e culturais passados de geração a geração e que no ambiente escolar podem ser 

excelentes recursos para o ensino-aprendizagem.  

O quinto capítulo apresenta as conclusões mais importantes deste trabalho. Atesta que 

os jogos são uma excelente ferramenta de ensino que promovem a interação e o 

desenvolvimento de habilidades e deve ser usada com mais frequência nas escolas. O jogo 

como atividade lúdica é uma eficiente estratégia que leva o aluno a aprender brincando. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Esse estudo justifica-se pela reflexão sobre a utilização dos jogos nas aulas de artes 

visuais, trazendo em sua discussão a importância desse recurso como instrumento facilitador 

do conhecimento e fonte de interação entre os alunos. Um motivo para se pensar em jogos 

como recurso didático refere-se a sua origem e características. O uso dos jogos é muito antigo, 

sempre fez parte da vida do ser humano. Jogar traz satisfação, é uma forma de diversão desde 

a idade infantil até adulta.  

Kishimoto (1997) destacou os estudos de Vygotsky, que considera  os jogos como 

promotores de aprendizagem, sendo de grande valor o seu uso. As interações entre os alunos 

nas diversas situações de jogo permitem a compreensão dos conteúdos. Nessa perspectiva 

entende-se que além de  trazer momentos de satisfação, promove a interação e potencializa a 

exploração e do conhecimento.  

Nesse sentido, é necessário proporcionar diferentes formas de aprender. Chamar a 

atenção dos alunos, possibilitar, através de atividades lúdicas, a construção de ideias e 

conceitos que contribuam para o conhecimento. É uma forma prazerosa de aprender. Nessa 

proposta para as aulas de arte, o jogo vem cooperar na compreensão de alguns conteúdos, 

elementos visuais como ponto, linha, forma e cor. 

Apesar desse recurso aqui apresentado ser direcionado ao ensino das artes visuais, 

poderá ser utilizado também por outras disciplinas que atendam do sexto ao nono ano do 

ensino fundamental da educação básica. Basta adaptar o jogo ao interesse dos conteúdos a 

serem abordados.  

O bom êxito da atividade aqui proposta depende do preparo e liderança do professor, 

que deve adequar o tipo de atividade ao conteúdo, estabelecer o tempo de aula, as regras e o 

perfil da turma. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral  

 

Refletir sobre a dinâmica e os efeitos dos jogos como uma ferramenta pedagógica, 

facilitadora na assimilação de conhecimentos dentro do ambiente escolar. 

 

3.2.  Específicos 

 

- Elaborar um jogo didático direcionado a alunos do sexto ano do ensino fundamental 

da educação básica, para facilitar o entendimento de conteúdos através de uma atividade 

lúdica; 

- Identificar os elementos visuais: ponto, linha, forma e cor e suas características; 

- Reconhecer que os elementos visuais fazem parte do nosso dia a dia, impregnados de 

simbologia e significados; 

- Estimular a assimilação dos conteúdos sobre os elementos visuais de uma forma  

mais lúdica e atraente; 

- Promover a interação e estimular habilidades que o aluno vai aplicar na vida. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

 

 4.1.  Importância do jogo 

Atualmente tem se tornado um desafio cada vez maior para o professor ensinar. A 

falta de atenção dos alunos tem aumentado consideravelmente, se distraem com muita 

facilidade interessados no celular, nas redes sociais, além disso, algumas metodologias usadas 

não despertam interesse. Com base nas vivências na escola, este trabalho busca refletir e 

trazer uma proposta de um jogo que pode contribuir de forma eficaz na aprendizagem. A 

fundamentação teórica foi fortalecida com os autores: Vygotsky, Tizuko Morchida 

 Kishimoto, Maria da Glória Lopes.  

A importância dos jogos na educação ocorre quando a diversão se torna aprendizagem 

e experiências cotidianas, conforme afirma Lopes (2001, p. 23): 

É muito mais eficiente aprender por meio de jogos e, isso é válido para todas 

as idades, desde o maternal até a fase adulta. O jogo em si, possui 

componentes do cotidiano e o envolvimento desperta o interesse do 
aprendiz, que se torna sujeito ativo do processo [...]  

 

Conforme a citação acima, podemos perceber o jogo como uma necessidade do ser 

humano para se desenvolver. Ele faz parte da vida. Traz satisfação, desperta o interesse e 

pode auxiliar no entendimento de conteúdos relacionados à disciplina. Sendo assim uma 

eficiente ferramenta para a sala de aula. 

A palavra jogo, de acordo com os dicionários, vem do latim  jocus, que significa 

gracejo, graça, brincadeira, divertimento. Segundo a Wikipédia, a enciclopédia livre, “A 

arqueologia registra a presença de competições e jogos desde 2600 a.C. Os jogos são 

elementos universais em todas as culturas humanas”. No Brasil, os jogos surgiram tanto dos 

povos antigos como dos que deram origem a nossa cultura: o negro o índio, o branco. 

Trouxeram em sua cultura diferentes brincadeiras e jogos que foram passados de geração em 

geração.                                                                

Kishimoto (1993), afirma que os jogos foram transmitidos de pais para filhos: 

A tradicionalidade e universalidade dos jogos assenta-se no fato de que 

povos distintos e antigos como os da Grécia e Oriente brincavam de 
amarelinha, de empinar papagaios, jogar pedrinhas e até hoje as crianças o 

fazem quase da mesma forma. Esses jogos foram transmitidos de geração em 

geração por meio de conhecimentos empíricos e permanecem na memória 
infantil.  (KISHIMOTO, 1993, p.15)  
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De acordo com essa afirmativa, jogos são resultados de processos históricos e 

culturais. O ser humano sempre sentiu a necessidade de buscar meios de se divertir. Ter 

momentos de satisfação e descontração através de jogos e brincadeiras. 

As brincadeiras fazem parte do mundo infantil. Traz alegria, satisfação, momentos 

agradáveis que dão espaço para a criatividade, além de proporcionar um contato indispensável 

com o mundo natural e social. Lopes (2005), fala que a criança, independente de sua época e 

civilização, sempre brincou.  Sendo assim, as brincadeiras são tão importantes e não podem 

ficar esquecidas no cotidiano escolar. 

Atualmente, na sociedade capitalista, com a chegada dos jogos eletrônicos e a internet, 

as crianças, e porque não dizer adultos também. Estão cada vez mais isolados em seu próprio 

espaço, no mundo virtual. Uma das alternativas para diminuir essa influência está no lúdico, 

nas brincadeiras que envolvem a interação com os outros e com o seu próprio corpo. Temos 

vivenciado nas escolas com frequência a falta de interesse dos alunos durante as aulas.  

Essa geração que nasceu na sociedade da informação não se sente atraído apenas por 

aulas expositivas. As crianças estão envolvidas com vídeo games, jogos eletrônicos, 

smartphones, e uma infinidade de possibilidades que a internet oferece. Dessa maneira, 

sentimos cada vez mais a necessidade de aulas mais atrativas e momentos mais agradáveis na 

escola. Utilizar o lúdico pode ser uma estratégia motivadora, um recurso para potenciar a 

aprendizagem, desde que seja bem estruturada para que os objetivos sejam alcançados. 

O jogo encanta pelas suas características e seu próprio significado, sendo uma 

excelente oportunidade para conquistar a atenção dos alunos e aplicar conceitos. Ao brincar, a 

criança é envolvida em situações que criam condições para o seu desenvolvimento emocional, 

afetivo, social e intelectual.   

 É possível perceber que enquanto a criança brinca vão se construindo os 

alicerces da compreensão e utilização de símbolos como a escrita, a capacidade e habilidades 

em perceber, criar, manter e desenvolver laços de afetos e confiança no outro.  

[...] Brincar é uma das atividades fundamentais para o 

desenvolvimento da identidade e da autonomia, nas brincadeiras as 

crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes tais 

como: a atenção, a imitação, á memória e a imaginação.” (LOPES, 

1996, p.1100).  
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 A situação de aprendizagem é aquela em que a atividade é significativa. 

Promover atividades lúdicas como o jogo é algo que traz novas experiências em que o aluno 

aprende com prazer. Organizar espaços para os jogos e as brincadeiras deve ser entendido 

pelo educador como um percurso metodológico que ofereça situações em que se envolva a 

criança. 

 Oliveira destaca que:    

Ao brincar, afeto, motricidade, linguagem, percepção, representação, 

memória e outras funções cognitivas estão profundamente interligadas. Ao 

brincar a criança é favorecida com o equilíbrio afetivo contribuindo para o 
processo de apropriação de signos sociais. Cria condições para uma 

transformação significativa da consciência infantil, por exigir das crianças 

formas mais complexas de relacionamento com o mundo. (OLIVEIRA, 

2000, p. 164).  

 

 Soma-se a isso o pensamento de kishimoto que em seu livro, Jogo, Brinquedo, 

Brincadeira e a Educação, afirma que:  

 

A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do 

conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico, mas o 
trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a influência de 

parceiros, bem como a sistematização de conceitos em outras situações que 

não jogos. (KISHIMOTO, 2010,p.42). 
 

 Em seus estudos, a autora considera que a criança aprende com as explorações 

e relações que faz com os objetos e o meio em que vive; ela adquire noções espontâneas em 

processos interativos, nas quais existe integração total entre as áreas cognitiva, afetiva, 

corporal e social.  

 Para Vygotsky (1998, p.130), é fator relevante para a educação a importância 

da atuação dos outros membros do grupo social na mediação entre a cultura e o indivíduo, 

sendo a escola um espaço e um tempo onde o processo ensino aprendizagem é vivenciado e 

envolve diretamente a interação entre sujeitos. O aluno não é tão somente o sujeito da 

aprendizagem, mas aquele que aprende junto ao outro o que seu grupo social produz. Nessa 

perspectiva, valoriza-se papel do jogo como capaz de provocar avanços, conduzindo 

conhecimentos da zona de desenvolvimento proximal para a zona de conhecimento real da 

criança.   

 Isto vem ao encontro de ALMEIDA  que concluiu que: 

 
O lúdico permite um desenvolvimento global e uma visão do mundo mais 

real. Por meio de descobertas e da criatividade, a criança pode se expressar, 
analisar, criticar e transformar a realidade. Se bem aplicada e compreendida, 

a educação lúdica poderá contribuir para a melhoria do ensino, quer na 
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qualificação ou na formação crítica do educando, quer para redefinir valores 

e para melhorar o relacionamento das pessoas na sociedade. 
(ALMEIDA,1995, p.13). 

 

 A educação lúdica favorece a criança o aprendizado, pois é brincando que o ser 

humano se torna capaz de viver numa ordem social e num mundo culturalmente distinto. É o 

mais completo dos processos educativos, pois entusiasma a inteligência, o emocional  e o 

corpo da criança. 

 A manifestação em defesa das práticas lúdicas por parte de estudiosos é que 

por que esses defendem que o brincar/jogar é uma ação própria e natural da criança na 

superação de suas dificuldades e na passagem de seus estágios de desenvolvimento. Sendo 

assim, cabe ao professor inserir em suas aulas a prática do jogo como ferramenta de ensino 

para que o aluno possa, no espaço escolar, aprender de outra forma que não seja verbal e 

escrita. Já passou da hora de a escola avançar em metodologias que integrem diferentes 

formas para uma aprendizagem mais significativa. 

 

4.2. Jogo e aprendizagem 

 

O uso dos jogos tem sido alvo de muitos estudos na tentativa de aproximar os 

conteúdos com um conceito mais lúdico, na busca de uma aprendizagem significativa. De 

acordo com Vygotsky, um dos pioneiros na teoria da inclusão dessas ferramentas no processo 

de aprendizagem: 

 

 [...] a brincadeira cria para as crianças uma zona de desenvolvimento 
proximal que não é a outra coisa senão a distância entre o nível atual de 

desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver 

independentemente um problema, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de um problema, sob a orientação de um 

adulto ou um companheiro mais capaz. (VYGOTSKY,1989, p. 130). 

 

Na visão de Vygotsky o desenvolvimento do homem está baseado na aprendizagem, e 

só é possível através da interação social. Isto é, o desenvolvimento se dá na relação entre 

homem e sociedade. A interferência direta ou indireta de outros  indivíduos e do meio e a 

reconstrução pessoal de experiências e dos significados. Dessa forma, podemos entender que 

a relação da criança com o meio acontece com a mediação de outro indivíduo ou objeto.  

Vygotsky considera que a aprendizagem ocorre sempre que estamos nos relacionando 

e aprendendo com outros indivíduos. Vygotsky chama esse período de Zona de 
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Desenvolvimento Proximal (ZPD). Nesse conceito a criança durante o seu desenvolvimento 

possui um nível de Desenvolvimento Real e um nível de Desenvolvimento Potencial. O 

primeiro representa quando a criança tem a capacidade de realizar tarefas de forma 

independente. O Segundo refere-se ao ponto que a criança, em matéria de aprendizagem conta 

com a ajuda do adulto ou de alguém mais capaz. A distância entre esses dois níveis é a zona 

de desenvolvimento proximal. As interações entre pessoas podem criar a ZPD e assim 

adquirir inteligência criando condições para que determinados conhecimentos sejam 

consolidados.  

 Vamos encontrar em Rego (2002, p. 98) o seguinte esclarecimento sobre  a Teoria de 

Vygotsky:  

 

Em síntese, nessa abordagem, o sujeito produtor de conhecimento não é um 
mero receptáculo que absorve e contempla o real nem o portador de 

verdades oriundas de um plano ideal; pelo contrário, é um sujeito ativo que 

em sua relação com o mundo, com seu objeto de estudo, reconstrói (no seu 

pensamento) este mundo. O conhecimento envolve sempre um fazer, um 
atuar do homem.  

 

Assim, segundo Vygotsky, a inteligência é necessária para a aprendizagem, e vários 

processos podem estimular a inteligência e levar a aprendizagem. Portanto, o professor no seu 

processo de mediador, deve estabelecer com o aluno a zona de desenvolvimento proximal. 

Nesse momento tem a oportunidade de ensinar o aluno. Se não houver essa relação, o 

professor terá dificuldade em ensinar.  

Para Vygotsky (1989,p.60),“o único bom ensino é aquele que se adianta ao 

desenvolvimento”. Nota-se relevante o papel do professor mediador nesse processo de ensino-

aprendizagem. A teoria de Vygotsky enfatiza ainda mais a responsabilidade do professor em 

relação ao desenvolvimento do aluno. É fundamental pensar em estratégias que levem o aluno 

a tornar-se independente e estimule o conhecimento potencial.  

Vale reforçar que no processo do conhecimento, a criança precisa interagir  com 

pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus colegas. Se o “conhecimento 

envolve sempre um fazer, um atuar do homem”, podemos dizer que a utilização dos jogos 

contribui com essa interação. Ela vai desencadeando vários processos para o desenvolvimento 

físico, motor, intelectual, psicológico, para apurar as habilidades sociais e o raciocínio. Dessa 

forma, o jogo utilizado como ferramenta de ensino-aprendizagem com a mediação do 

professor vem de encontro com a ideia de Vygotsky (1984) que afirma: 
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Aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível 

de desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que uma criança 

pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha 

amanhã. (1984, p.98)  

 

 Com base nessas relações entre aprendizagem e desenvolvimento, podemos entender 

destacar que o professor na interação com os alunos é um mediador de diferentes saberes. 

Quanto mais aprendizagem, mais conhecimento. Ainda nessa mesma linha de pensamento 

Kishimoto, especialista no campo dos jogos e brincadeiras afirma: 

 

“o uso do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos para a 
relevância desse instrumento para situações de ensino-aprendizagem e de 

desenvolvimento infantil. Se considerarmos que a criança pré-escolar 

aprende de modo intuitivo adquire noções espontâneas, em processos 
interativos, envolvendo o ser humano inteiro com cognições, afetivas, corpo 

e interações sociais, o brinquedo desempenha um papel de grande relevância 

para desenvolvê-la” (KISHIMOTO, 1997. p.36).  

 

A autora considera que a criança aprende de forma espontânea, e os jogos como 

instrumento de aprendizagem tem um significado crucial no seu desenvolvimento. O jogo é 

vinculado ao sonho, ao pensamento, a imaginação e ao símbolo. Logo, no jogar o abstrato se 

concretiza e resulta no processo de construção do conhecimento.  

Nesse processo do desenvolvimento, o professor é peça fundamental, ele exerce 

grande influência na vida de seus alunos. É através da sua mediação que o aluno experimenta 

várias ferramentas, a partir daí tem experiências e o seu pensamento evolui a partir de suas 

ações.  Kishimoto (2001), considera que:  

 

Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de objetos 
simbólicos dispostos intencionalmente, à função pedagógica subsidia o 

desenvolvimento integral da criança. Nesse sentido, qualquer jogo 

empregado na escola, desde que respeite a natureza do ato lúdico, apresenta 
caráter educativo e pode receber também a denominação geral de jogo 

educativo (KISHIMOTO, 2001, p.83).  

 

Dessa forma podemos perceber que o jogo apresenta caráter educativo, e o professor a 

chave mestra nesse processo de aprendizagem porque ele dará condições ao aluno 

experimentar novas formas de aprender. Lopes (2001) aponta que os educadores muitas vezes 

se perdem, em geral, não conseguem atrair a atenção ou motivar seus alunos. 

O jornal da USP (2018) em um de seus artigos traz uma reflexão sobre o problema da 

falta de atenção na escola “É evidente que as tarefas escolares exigem atenção, mas ela 
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deveria mesmo ser considerada uma aptidão biologicamente determinada e uma condição para 

o aproveitamento escolar? Ou será a atenção um resultado do processo educativo?” e ainda 

ressalta a responsabilidade da escola e do papel do professor para uma mudança para novas 

metodologias “poder-se-ia pensar que cabe à escola fomentar uma cultura da atenção”.  

É necessário repensar as metodologias utilizadas na escola e buscar por uma educação 

mais significativa, que contribua para o desenvolvimento integral do aluno.  Portanto, para 

alcançar os objetivos propostos, é necessária a formação contínua e o interesse pela busca do 

conhecimento por parte do professor. 

Ensinar não se limita apenas em repassar informações e conhecimentos, priorizando 

apenas o desenvolvimento cognitivo dos alunos. É contemplar a dimensão plena do indivíduo, 

promovendo condições para o conhecimento de si mesmos, dos outros e do mundo em que 

vivem. Dessa maneira, podemos afirmar que o jogo deve ocupar um lugar especial na prática 

pedagógica como poderosa ferramenta do ensino.  

A escola deve ser um lugar de múltiplas formas de ensinar com objetivo de contribuir 

na formação integral dos alunos. 

  

4.3. O ensino da arte e a linguagem visual 

 

A arte na educação é fundamental no processo de formação do aluno, por meio de seus 

conteúdos cognitivos, afetivos e perceptivos, que, segundo os PCN/Arte (2000, p. 20): "A arte 

solicita a visão, a escuta e os demais sentidos como portas de entrada para uma compreensão 

mais significativa das questões sociais". Conforme esclarece os PCN’s de Artes: 

 

O ensino de Arte é tão importante na vida dos seres humanos, que podemos 
dizer que o indivíduo que não possui um contato direto com a Arte, terá uma 

experiência de aprendizagem limitada, pois, “escapa-lhe a dimensão do 

sonho, da força comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade 
instigante da poesia, das criações musicais, das cores e formas, dos gestos e 

luzes que buscam o sentido da vida. Apenas um ensino criador pode 

favorecer a integração entre a aprendizagem racional e estética”. (BRASIL, 

1997; p.39)  

 

A arte desenvolve a criatividade, aumenta a bagagem cultural, proporciona a 

autoconfiança, promove a sociabilidade. Através da arte, o aluno amplia a leitura do real, 

consegue fazer uma análise cognitiva do mundo à sua volta. Dessa maneira, pode ser gerada 

uma transformação na sua visão de mundo, que integre o seu pensar e fazer. 
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Toda arte apreciada pelo olhar adquire o conceito de arte visual. Ela abrange o 

desenho, a pintura, a escultura, a gravura, a fotografia, o cinema, a arquitetura, o design, a 

moda, entre outros. As artes visuais são linguagens, assim são uma forma de expressão e 

comunicação importantíssimas. Elas promovem a integração, a interação e a comunicação da 

criança, por isso é importante o seu ensino, para permitir o desenvolvimento da criatividade 

da imaginação, da cognição, da sensibilidade e da intuição. 

A desenhista Donis Dondis, em seu estudo sobre a linguagem visual, propõe um 

sistema básico para a aprendizagem, identificação, criação e compreensão de mensagens 

visuais e mostra a disposição dos elementos básicos no sentido da composição. Esses 

elementos ponto, linha, forma, cor, luz, influenciam o conteúdo de uma forma seja ela um 

desenho, uma pintura uma escultura ou outro tipo de acontecimento visual. Em DONDIS  

vamos encontrar o seguinte esclarecimento sobre os elementos da linguagem visual: 

 

Todos esses elementos, o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a 

textura, a escala, a dimensão e o movimento são os componentes irredutíveis 
dos meios visuais. Constituem os ingredientes básicos com os quais 

contamos para o desenvolvimento do pensamento e da comunicação visuais. 

Apresentam o dramático potencial de transmitir informações de forma fácil e 
direta, mensagens que podem ser apreendidas com naturalidade por qualquer 

pessoa capaz de ver. (DONDIS, 1997, p.51). 

A autora se refere aos elementos visuais como “a caixa de ferramentas de todas as 

comunicações visuais”, a fonte para compor todo tipo de materiais e mensagens visuais, além 

de objetos e experiências. O conhecimento e compreensão dos elementos visuais são de 

extrema importância para ampliar a capacidade de organização, facilitar o processo de criação 

e contribuir na leitura de imagens. (DONDIS, 1997, p.13). 

Dondis (1997, p.228) afirma que da mesma forma que o indivíduo para ser  

considerado alfabetizado verbalmente precisa dominar as letras, a palavra e a ortografia, 

sendo capaz de ler e escrever.  Dessa mesma maneira, é preciso conhecer os elementos visuais 

básicos para auxiliar a expressão visual. 

A habilidade de interpretar e produzir imagens, deve ser estimulada nas salas de aulas, 

pois a assimilação da linguagem visual, desenvolve a expressão pessoal, os aspectos 

emocionais e cognitivos e a análise crítica. Nesse sentido compreender os elementos básicos 

da linguagem visual contribuirá para o entendimento e a interpretação das imagens 

contribuindo para o enriquecimento do aluno para o futuro. 
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Sardelich (2006) em sua uma investigação sobre os conceitos de imagem e a 

possibilidade do seu uso em propostas em sala de aula, afirma que a imagem pode ser um 

instrumento na aprendizagem. “Um trabalho na linha da compreensão crítica da cultura visual “não 

pode ficar à margem de uma reflexão mais ampla sobre o papel da escola e dos sujeitos pedagógicos 

nesses tempos de mudança”.Hernandez (2002, p.3 apud SARDELICH, 2006,p.466 ).  

 

Segundo Sardelich ( 2006, p. 466 )  utilizar imagens conhecidas e que fazem parte da 

cultura visual das crianças, como nos cadernos, nas histórias em quadrinhos,  personagens, 

seus heróis, ícones populares e  programas de televisão é uma forma de trabalhar a leitura de 

imagens e compreensão crítica da cultura visual.  

Não cabe mais ao/à educador/a se perguntar o que as/os educandas/os não 

sabem e propor-se a ensinar-lhes, e sim o que já sabem e como é possível 

ampliar as conexões, para que, juntos, possam organizar outros discursos 

com os saberes-mosaico que todos possuem. (SARDELICH, 2006, p.466).  

 

Dessa forma, incentiva o professor desenvolver um trabalho de compreensão crítica da 

cultura visual, baseado naquilo que eles conhecem, afim de que a criança possa compreender 

as imagens, estabelecendo relações entre a produção, distribuição e consumo, e a partir dessas 

representações, refletir sobre si mesma. 

 

4.4. A importância dos elementos visuais na criação do ‘Joga, Joga com Artes’ 

 

O produto educacional desenvolvido durante este trabalho, o jogo de tabuleiro, trouxe 

como conteúdo de ensino perguntas e respostas, informações sobre os principais elementos 

visuais, como forma de fixação do assunto visto durante as aulas. Promovendo assim, uma 

atividade lúdica que viesse contribuir para uma aprendizagem significativa. 

  Para Vigotsky: O brincar é fonte de desenvolvimento e de aprendizagem, 

constituindo uma atividade que impulsiona o desenvolvimento, pois a criança se comporta de 

forma mais avançada do que na vida cotidiana, exercendo papéis e desenvolvendo ações que 

mobilizam novos conhecimentos, habilidades e processos de desenvolvimento e de 

aprendizagem (VIGOTSKY, 1998, p. 81). 

 O processo de construção de um jogo de aprendizagem segue o mesmo 

planejamento de uma atividade tradicional. A diferença está na dinâmica da atividade e seus 

elementos. Depois da ideia de criar um jogo, o segundo passo é  identificar as expectativas, ou 
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seja, o que se espera atingir com este recurso. Traçar o objetivo que se quer alcançar.  Em 

seguida, fazer uma análise do contexto e do público alvo: ambiente de aprendizagem, 

preferências dos alunos, tempo disponível, experiências prévias, material e a dinâmica do jogo 

entre outros fatores. 

 A partir daí, começa a construção do jogo em si.  Primeiramente fazer um 

projeto piloto. Fazer o desenho, definir e formatar os seus elementos, o visual do jogo. A 

seguir, configurar os pontos, as regras, as recompensas, os níveis de dificuldades, as 

instruções, o tempo disponível e outros elementos comuns aos jogos. Após o processo de 

construção, o jogo deve ser testado e aprovado. Tudo pronto, hora de jogar com os alunos.  

 Além de fazerem parte da dinâmica do jogo, a presença dos elementos visuais é 

identificada durante todo o processo de sua construção: na criação do desenho, nas formas 

presentes no tabuleiro e nas cartas, nas cores usadas, enfim na aparência atrativa unindo todos 

os elementos num todo. Isso comprova o pensamento de Dondis, quando afirma que:  

 

Os elementos visuais representam o material mais básico de tudo  aquilo que 

se pode ver, apesar de serem poucos, eles constituem toda informação visual 
de uma imagem pela combinação entre eles. Essa composição visual, dessa 

forma, toda imagem é composta por elementos visuais, sendo eles: ponto, 

linha, forma, direção, tom, cor, textura, dimensão, escala e movimento 

(DONDIS, 1997, p 228). 

 

Portanto, é extremamente necessário ensinar sobre cada um desses elementos na 

escola, porque é através desse ensino que o aluno vai aprender a ler as imagens, desenvolver 

uma leitura crítica e construir a sua visão de mundo. 

Em seu estudo Dondis (1997 p.30), recomenda que “para analisar e compreender a 

estrutura total de uma linguagem visual, é conveniente concentrar-se nos elementos visuais 

individuais, um por um, para um conhecimento mais aprofundado de suas qualidades 

específicas.”  

De acordo com essa recomendação, segue abaixo uma definição dos principais 

elementos básicos visuais utilizados na dinâmica do jogo ‘Joga,joga com arte’. 

ELEMENTOS VISUAIS – Os elementos visuais são sempre visíveis. Quando 

desenhamos um objeto numa superfície, usamos uma linha que é visível para representar uma 

linha que é conceitual. Suas características (comprimento, largura, textura ou cor) dependem 

do material utilizado ou da maneira de como o representamos. ( DONDIS,1997, p. ) 
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O PONTO –  O ponto é a representação da partícula geométrica mínima da matéria e 

do ponto de vista simbólico, é considerado como elemento de origem. Para que possamos 

observar o simbolismo de uma estrutura gráfica é necessário começar pelo elemento mais 

simples que compõe a matéria, o PONTO. O ponto é a unidade de comunicação visual mais 

simples e irredutivelmente mínima. Como Elemento Conceitual, um ponto indica posição. 

Não tem comprimento nem largura. Pode representar o início e o fim de uma linha e está onde 

duas linhas se cruzam. ( DONDIS,1997, p.30 ) 

A FORMA - Todo ato de perceber uma FORMA no mundo é um ato intelectual de 

destacar um significado.  Na Comunicação Visual, em especial, toda FORMA tem contorno e 

superfície, e é criada sobre algum tipo de suporte. O contorno é o limite exterior da forma, 

uma espécie de fronteira entre o significado (FORMA) e o insignificante (FUNDO). O 

SUPORTE é qualquer meio material onde se realiza a FORMA, podendo ser desde uma folha 

de papel, a tela de um computador ou o bloco de pedra onde se lavra uma escultura. 

Conceitualmente, a FORMA é uma relação que permanece constante mesmo que mudem os 

elementos aos quais ela se aplica. ( DONDIS,1997, p.33). 

A LINHA – Quando em uma sequencia de pontos, eles estão muito próximos entre si 

de maneira que se torna impossível identifica-los como Unidade de Forma, isto é, 

individualmente, aumenta a sensação de direção, e a cadeia de pontos se transforma em outro 

elemento visual distintivo, a linha. Como elemento conceitual, poderíamos definir a linha 

como um ponto em movimento, ou como a memória do deslocamento de um ponto, isto é, sua 

trajetória. Como elemento visual, não só tem comprimento como largura. Sua cor e textura 

são determinadas pelos elementos que são utilizados para representá-la e pela maneira como é 

criada. Possui posição e direção. Nas artes visuais, a linha tem, por sua própria natureza, uma 

enorme energia. Nunca é estática. É o elemento visual inquieto e inquiridor do esboço.             

( DONDIS, 1997, p.32 ) 

A COR – “A cor é muito importante para a comunicação visual por ser repleta de 

informações, o que propicia surpreendentes experiências visuais”. A cor está, de fato, 

impregnada de informação, e é uma das mais penetrantes experiências visuais que temos 

todos em comum. Cada uma das cores também tem inúmeros significados associativos e 

simbólicos. Assim, a cor oferece um vocabulário enorme e de grande utilidade para o 

alfabetismo visual. Possui três dimensões: Matiz ou croma, saturação e cromática. Matiz é a 

cor em si. A Saturação é a cor na sua forma mais pura; Cromática corresponde ao brilho, do 

claro ao escuro de tons ou de valor. (DONDIS, 1997, p.38). 
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TEXTURA – A textura tem como característica a experiência tátil e se relaciona com 

a composição de uma substância através de variações mínimas na superfície do material. 

Contém variedades podendo ser enrugada, ondulada, granulada, acetinada, aveludada, entre 

outras. Assim, esse elemento serve para substituir as qualidades do tato, mas também pode ser 

reconhecida pela visão. O julgamento do olho costuma ser confirmado pela mão através da 

objetividade do tato (DONDIS, 1997, p. 42). 

São esses os elementos visuais; a partir deles obtemos matéria-prima 

para todos os níveis de inteligência visual, e é a partir deles que se 

planejam e expressam todas as variedades de manifestações visuais, 

objetos, ambientes e experiências. (DONDIS, 1997, p.13). 

 

Assim, através do presente jogo, o ensino dos elementos visuais vem contribuir para o 

desenvolvimento da inteligência visual, criando condições para uma transformação 

significativa do pensamento do aluno e a sua relação com o mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  28 

5. CONCLUSÃO 

 

 Desenvolver este trabalho foi essencial para ampliar conhecimentos sobre esse tema 

importante, que vem de encontro à realidade dentro de sala de aula. Concluiu-se que o jogo 

para as aulas de artes do sexto ano do ensino fundamental da educação básica, pode reforçar a 

importância dessa ferramenta de ensino.  

Segundo Kishimoto:  

O jogo como promotor da aprendizagem e do desenvolvimento, passa a ser 
considerada nas práticas escolares como importante aliado para o ensino, já 

que colocar o aluno diante de situações lúdicas como o jogo pode ser uma 

boa estratégia para aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem veiculados 

na escola. (KISHIMOTO, 1994, p.13).  

 

Aliar a aprendizagem com os jogos é extremamente importante, pois desperta o 

interesse do aluno, além de ser uma grande estratégia de aprendizagem. Através dos jogos a 

criança obedece a regras, interage com os colegas, experimenta desafios, aprende e se 

desenvolve de forma motivadora, sentindo prazer em aprender.  

 É uma ferramenta que deve ser usada com mais frequência nas escolas, dada a 

sua importância e seu significado como recurso na aquisição do conhecimento. Como 

promotor da aprendizagem, o jogo depende da ação do professor que deve traçar os objetivos 

que pretende alcançar e os conteúdos que irá incluir na atividade, considerando o perfil e o 

desenvolvimento da turma.  

 Nesse sentido, o jogo de tabuleiro proposto é uma estratégia para as aulas de 

arte. Trouxe uma maneira de aprender brincando, promovendo a interação dos alunos entre si 

e com o professor, facilitando o entendimento, favorecendo aqueles que têm dificuldades de 

entender conteúdos passados da forma tradicional. Como já foi visto, o jogo é uma ferramenta 

facilitadora do processo de ensino e aprendizagem e não deve ser ignorada pelo professor. A 

inserção dos jogos contribui no resgate do interesse dos alunos, da disciplina e até mesmo 

para evitar a evasão.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este produto educacional é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso do 

Programa de Especialização Ensino de Artes Visuais - EAD, vinculado à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II. A finalidade desse recurso é de 

melhorar a relação ensino-aprendizagem, promover a interação dos alunos entre si e com o 

professor, o entendimento dos conteúdos, além de abordar sobre os elementos visuais de 

forma atrativa e motivadora através de uma atividade lúdica. Promover a interação e estimular 

habilidades que o aluno vai aplicar na vida.  

A ideia de construir esse jogo surgiu de experiências vividas nas escolas enquanto 

professora da rede estadual do Estado do Rio de Janeiro. Uma delas foi observar que os 

alunos sempre que sobrava um tempinho entre as aulas, se reunia para jogar algum jogo que 

traziam de casa, como cartas, dominó. Também o jogo da velha e a forca, esses usando o 

quadro. Partindo desse interesse dos alunos, pensei em trazer um jogo para ser aplicado 

depois que o conteúdo em questão for desenvolvido e explorado pela  turma. É uma atividade 

que vai trazer descontração e a interação dos envolvidos e ao mesmo tempo testar o 

conhecimento dos alunos. 

 O “joga, joga com artes” é um jogo clássico de tabuleiro, adaptado para atender a 

necessidade de trazer, de forma lúdica, uma atividade que contribua para a construção do 

conhecimento. O seu conteúdo é direcionado para o ensino dos elementos visuais da arte: o 

ponto, a linha, a forma, a cor, a textura. Tendo como público alvo alunos do sexto ano do 

ensino fundamental da educação básica. O que não impede a sua aplicação em outras séries 

do ensino básico.   

Além de descrever o produto, também se apresenta os passos para utilizá-lo e 

permitem-se adaptações para atender outras disciplinas. O jogo foi confeccionado por meio da 

impressão de folha em tamanho A4, a fim de facilitar a sua reprodução, e atender o número de 

grupos divididos na turma. Dessa forma todos podem participar, evitando assim a ociosidade 

e a indisciplina. Também foi disponibilizada uma opção para a confecção manual do jogo. 

Poderão jogar de dois a seis alunos. Um aluno deverá atuar como mediador ficando fora da 

jogada, para administrar a partida e ajudar no cumprimento das regras estabelecidas.  

Havendo tempo ou em outro momento, é interessante promover uma “final” com a 

disputa entre vencedores de cada grupo. Isso agradará muito a turma e ao mesmo tempo será 

uma oportunidade para rever os conteúdos. No caso de turmas numerosas, sugiro atenção 

maior por parte do professor, para acompanhar de perto os grupos e o seu desenvolvimento 
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durante a atividade. Isso facilitará a avaliação da ferramenta como estratégia de aprendizagem 

e o êxito da proposta em relação aos objetivos propostos. 

Espera-se com isso, proporcionar aos jogadores desenvolvimento de capacidades, e constituir 

material didático de apoio para o ensino, e que venha contribuir para uma melhor 

compreensão dos assuntos abordados nesse instrumento didático. 

 

 

Nelma Boechat Damaceno Ferreira 
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2. TEMÁTICA: “JOGA, JOGA COM ARTE” 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p.29) “O processo de 

conhecimento advém de relações significativas, a partir da percepção das qualidades de 

linhas, texturas, cores, sons, movimentos, etc.” Diante dessa afirmação, entende-se que 

elementos visuais também tem um importante papel no que diz respeito a apreciação estética, 

contribuindo de forma significativa no processo de conhecimento artístico.  

Conhecer e saber analisar esses elementos ajuda na interpretação de obras visuais e a 

entender melhor o que o artista pretende transmitir com a sua obra. É fundamental no 

desenvolvimento da sensibilidade, facilitando a apreciação estética.  

Todos os trabalhos de arte visual são composições, e para compreendê-las é necessário 

conhecer os elementos que estruturam a linguagem e os princípios que regem a combinação 

desses elementos. 

O ponto, a linha, a forma, a textura e a cor são alguns elementos básicos da linguagem 

visual que formam uma composição, que é a distribuição harmoniosa desses elementos. No 

desenho, na pintura, na fotografia, na escultura, e em todas as formas de arte estão presentes 

dando equilíbrio, ritmo, movimento e unidade. 

É importante promover na escola diversas atividades que tenham como foco a leitura 

de imagens com objetivo de desenvolver uma leitura de mundo e de posicionamentos críticos 

como é apontado nos PCN’s, (1998): 

 

O mundo atual caracteriza-se entre outros aspectos pelo contato com 

imagens, cores e luzes em quantidades inigualáveis na história. A criação e a 

exposição às múltiplas manifestações visuais gera a necessidade de uma 
educação para saber ver e perceber, distinguindo sentimentos, sensações, 

idéias e qualidades contidas nas formas e nos ambientes. Por isso é 

importante que essas reflexões estejam incorporadas na escola, nas aulas de 
Arte e, principalmente, nas de Artes Visuais. A aprendizagem de Artes 

Visuais que parte desses princípios pode favorecer compreensões mais 

amplas sobre conceitos acerca do mundo e de posicionamentos críticos. 

(BRASIL, 1998, p.63): 

 

 Somando-se a isso, é fundamental que os elementos visuais  sejam abordados em todas 

as camadas de ensino, de várias formas. A aprendizagem desses elementos facilitará a 

compreensão significativa para a leitura de imagens. Essa abordagem para o sexto ano do 

ensino fundamental é essencial para o desenvolvimento da aprendizagem das artes, pois irá 

contribuir para que nas séries seguintes, o aluno desenvolva  melhor o  seu olhar, facilitando a 

leitura de imagens e o pensamento crítico. 
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O jogo construído nesse trabalho foi elaborado para servir como instrumento de 

ensino-aprendizagem, promovendo de forma lúdica, o desenvolvimento integral do aluno, 

trazendo para a aula o ensino dos elementos da linguagem visual que ajudam a interpretar o 

mundo.     

Na escola, por diversas vezes se pode ver professores que procuram pelos aparelhos 

tecnológicos e se deparam com problemas que impedem o uso desses recursos. São fios e 

cabos que se perderam ou com defeito. Alguns aparelhos são antigos porque não são 

substituídos por novos. Diante desse problema  o uso dos jogos físicos tradicionais podem ser 

uma excelente opção de uso como ferramenta didática.   

Como foi construído nesse trabalho o jogo de tabuleiro sobre os elementos visuais, 

muito outros assuntos também poderão ser abordados de forma lúdica e eficiente. Os alunos 

irão agradecer pela aula atraente. É preciso que o professor não se canse de buscar por novas 

metodologias para o ensino. 

 

 

3. JOGO DE TABULEIRO: JOGA, JOGA COM ARTES 

 

 

Esse produto educacional é um jogo de tabuleiro destinado a ser uma ferramenta 

facilitadora do processo ensino-aprendizagem para turmas sexto ano do ensino fundamental 

da educação básica. Poderá ser utilizado por outras séries do ensino básico e também abordar 

outros assuntos. Esse recurso foi confeccionado a fim de abordar de forma lúdica, os 

conceitos da linguagem visual, os elementos básicos: o ponto, a linha, a forma, a textura e a 

cor.  

A escolha deste modelo de produto procura oferecer ao aluno duas realidades: a forma 

lúdica de apreender o conteúdo da linguagem visual. O jogo foi nomeado ‘Joga, Joga com 

Artes’. 

A construção do jogo foi pensada de duas maneiras: o jogo impresso da mesma forma 

que se apresenta nas imagens, e o jogo feito manualmente que será desenhado pelo professor, 

que seguirá o modelo das figuras. Buscou-se por materiais acessíveis e de baixo custo a fim 

de incentivar a sua produção e outras  iniciativas semelhantes.  

 

O jogo é formado por: 
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- 1 tabuleiro: impresso em folha A4, colado em cartão ou papelão.   

O tabuleiro possui 32 casas: 

 1 largada;  

1 chegada;  

10 casas surpresa;  

18 casas responda; 

 1 volte uma casa  

 1 jogue novamente.  

 

Todas as casas são coloridas e as cores se correspondem com as cartas. Carta verde, 

casa verde; carta amarela, casa amarela. 

 

- 2 a 6 peões: tampinhas de garrafas de refrigerantes com cores diferentes;  

- 20 cartas  resposta na cor verde;  

- 10 cartas surpresa na cor amarela: sendo que 3 avance duas casas, 3 avance uma 

casa e 4 volte uma casa;  

- 1 dado. 

Depois de um processo longo de edição de imagens no computador, o resultado final 

do tabuleiro é o que se pode ver abaixo: 
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Figura 1 – Jogo Joga, Joga com Artes 

 

 
 

Fonte: autora, 2019  

 

  

 Como pode ver, uma imagem foi inserida como fundo. Cada quadrinho que são 

as casas, foram feitos separadamente. Outras imagens foram colocadas nos espaços vazios 

para decorar.  
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3.1.  Manual do jogo 

 

 

O jogo de tabuleiro ‘Joga, Joga com Artes’ poderá ser aplicado em sala de aula, com 

as carteiras arrumadas em formato de grupo: 

 

o Objetivo do jogo: completar o percurso em primeiro lugar. 

o Tempo de duração:  cada jogada dura meia hora aproximadamente.  

o Jogadores: O jogo deverá ter de dois a seis jogadores para cada partida e um 

mediador, que ficará responsável pelo cumprimento das regras durante as 

jogadas. Cada participante tem um peão de cor diferente. 

 

Casa responda: caindo nessa casa, o jogador deverá pegar uma carta ‘responda’. O 

mediador lerá a carta que contém informações sobre o tema e,  o movimento sorteado de uma 

ou duas casas para frente ou para trás. 

Casa surpresa: caindo nessa casa, o jogador deverá pegar uma carta surpresa, ler a 

informação e o movimento que o jogador deverá fazer. 

Casa neutra: há duas casas na trilha do tabuleiro que não possuem carta específica. Se 

o jogador ‘cair’ em uma delas, deve obedecer ao que diz a casa. São elas: ‘volte uma casa’ e 

‘jogue novamente’. 
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Abaixo seguem exemplos das cartas ‘resposta’ (figura 2) , ‘surpresa’ (figura 3)  e  da 

casa neutra (figura 4). 

 

 

  Figura 2 – Carta responda           Figura 3 – Carta surpresa              Figura 4 –  Casa Neutra     

      

 

                        

   Fonte: autora, 2019                           

 

Fonte: autora, 2019                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confecção do jogo 

 

 O jogo foi confeccionado digitalmente, mas poderá ser feito manualmente. Para a 

primeira opção, fazer cópias impressas do jogo em folha de papel cartão A4 branco,  (isso 

facilitará o trabalho) suficientes para atender os grupos de alunos. 

 

Esse apresentado foi desenvolvido no programa de produção de slides de 

apresentação. Neste programa há uma variedade de ferramentas que facilitaram o desenho 

com formas geométricas para criação das  casas, cartas, e imagens diversas. 

Segue um exemplo de como foi elaborado cada parte integrante do tabuleiro: 

 

 

Volte 

 uma casa 

Fonte, autora, 2019 

 A linha é um 

elemento gráfico 
de desenho muito 
importante, com 
ela definem-se as 
formas e 
podemos exprimir 
a nossa 
imaginação e 
criatividade. 

Avance  
duas casas 

Cores secundárias 

são as cores que se 
formam pela 
mistura de duas 
cores primárias. 
Qual a mistura que 
forma a cor 
laranja? 

a) Vermelho e azul 

b) Amarelo e 
vermelho 

c) Vermelho e verde 
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                          Figura 5 – Casa de chegada 

 

                              Fonte: Autora, 2019 

 

Para a casa chegada, foi feito o desenho de retângulo, preenchimento na cor preta. A 

letra branca para ter destaque no fundo escuro. Uma figura de xadrez que lembra corrida.  

Cada detalhe de criação é importante porque o visual, a aparência do jogo irá atrair os 

jogadores. 

 

 Caso não tenha o cartão poderá usar a folha de papel sulfite A4 branca. Nesse caso, 

recortar as cartas que estão impressas, colar em cartão ou cartolina. Colar o tabuleiro impresso 

em um cartão ou papelão para dar mais resistência.  

 

Para a segunda opção, o jogo confeccionado manualmente, deverá seguir o formato 

das imagens do anexo. Desenhar e pintar o tabuleiro, escrever identificando as casas. 

Desenhar as cartas nas cartolinas na cor indicada. Recortar e escrever nas cartas de acordo 

com as perguntas e informações contidas nas imagens do anexo. Recortar as peças. 

 

É recomendável plastificar o material para aumentar a sua resistência. Providenciar 

seis tampinhas de refrigerantes de cores diferentes para os peões. 
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Material 

 

 

Opção 1 - Material necessário para o jogo impresso:  

 

- uma impressora com cartucho colorido; 

- folhas sulfite ou cartão para impressão na cor branca (suficientes para atender o número de 

grupos de alunos); 

- cartão ou papelão (para colar o tabuleiro); 

- autoadesivo plástico transparente (para plastificar o jogo); 

- tesoura; 

- cola branca; 

- seis tampinhas de refrigerantes de cores diferentes; 

 

Opção 2 - Material para a confecção manual do jogo:  

 

- cartolinas ou cartão nas cores amarelo, branco e verde;  

- papelão para reforçar o tabuleiro;  

- canetas hidrográficas;  

- lápis de cor; 

 - tesoura;  

- cola branca. 

 

 

 

3.2. Regras do jogo  

 

 

O tabuleiro deve estar disposto na mesa de forma que facilite os jogadores movimentar 

os peões. Os peões devem estar posicionados na casa de ‘largada’ para o início da partida. 

Para saber a ordem de jogada, o jogador que tirar o maior número no dado será o primeiro a 

jogar. O próximo a jogar será o jogador à sua esquerda. 

 

Após jogar o dado cada jogador andará com a tampinha, casa a casa, contando as 

casas, de acordo com o número sorteado. 
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Se o jogador cair na casa ‘surpresa’ tirará uma carta ‘surpresa’ que será lida pelo 

mediador. A carta ‘surpresa’ contém informações sobre o tema e uma ordem de avançar ou 

recuar uma ou duas casas.  

 

Se cair na casa ‘responda’ tirará uma carta ‘pergunta’ que contém uma pergunta e três 

alternativas para resposta. Se errar a resposta andará uma casa. Se errar voltará uma casa.  

 

O jogador poderá também cair nas casas ‘neutras’ que não possuem cartas, devendo 

seguir o que a casa ditar. 

 

Após a primeira partida, um dos  jogadores deve trocar de lugar com o mediador para 

que tenha chance de jogar. 

Dois jogadores ou mais podem ocupar a mesma casa simultaneamente. 

 

Será o vencedor o jogador que chegar primeiro na linha de ‘chegada’. 

 

 

 

3.3 Atividades 

 

 Antes de iniciar a atividade, é importante que o professor converse com os alunos 

sobre o jogo, falando sobre o objetivo do seu uso, as  regras, e a dinâmica 

  

 É recomendável na aula anterior à aplicação do jogo, informar os alunos sobre a 

formação dos grupos, fazendo a organização dos mesmos, a fim de reduzir esse tempo no dia 

do jogo,  como também gerar uma expectativa para a próxima aula. 

  

  A aplicação tem como previsão duas aulas de 50 minutos, e a expectativa é que cada 

grupo jogue ao menos três partidas na mesma aula, com duração em média de 

aproximadamente 30 minutos por partida. Para que todos participem da jogada, deve haver a 

troca de lugar de um jogador com o mediador. 
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 Para conseguir atingir o objetivo, os jogadores precisarão ter conhecimento sobre o 

tema abordado no jogo. Para isso o professor poderá fazer uma revisão do assunto, 

conversando com a turma sobre os elementos da linguagem visual. 

 

 No dia da aplicação o professor deve mais uma vez explicar a turma o objetivo da 

utilização do jogo. Partirá para a divisão e arrumação dos grupos. Quando os grupos 

estiverem prontos, o professor deve orientar os alunos sobre as regras e o papel do mediador. 

  

 Como o jogo de tabuleiro clássico é bem conhecido pelos alunos, será fácil a 

compreensão das regras deste. 

  

 O professor deverá acompanhar os grupos entendendo as suas diferenças quanto ao 

fato de alguns conseguirem jogar de forma mais tranquila, enquanto outros  poderão precisar 

de uma ajuda maior. 

 Na aula seguinte o professor deverá abrir um espaço para os alunos apresentarem seus 

pontos de vista sobre a atividade e o tema abordado. Dessa forma, o professor terá 

embasamento para avaliar a didática do jogo e o resultado alcançado. 

  

 Espera-se com essa atividade: proporcionar uma melhor compreensão sobre o assunto 

abordado em sala de aula; promover a interação de alunos entre si e com o professor; atender 

os objetivos propostos, considerando o jogo apresentado como material didático de apoio para 

o ensino, visando uma melhor compreensão de assuntos propostos. 
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Abaixo as imagens das figuras utilizadas no jogo: 

 

 

Figura 6A – 10 Cartas verdes ‘responda’ 

 

 

         

 

Fonte: autora, 2019 
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                     FIGURA 6B – 10 Cartas verdes ‘responda’ 

 

 

 

 

Fonte: autora, 2019 
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                                     Figura7 – 10 Cartas amarelas ‘surpresa’. 

 

 

 

Fonte: autora, 2019 
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Figura 8– tabuleiro  

 

                                             Fonte autora, 2019 
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Seguem abaixo as cartas verdes assinaladas (gabarito) com as respostas: 

                 

 

 Figura 9A – Cartas verdes gabarito 

 

 
                                           

 

Fonte autora, 2019 
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 Figura 9B – Cartas verdes gabarito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 
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