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Resumo:

Esta pesquisa apresenta algumas reflexões sobre a utilização dos jogos como recurso didático no ensino
de artes e relata as etapas de produção de um jogo sobre arte contemporânea. Tem-se aqui o jogo como
importante ferramenta para o ensino-aprendizagem de conteúdos escolares e como excelente material de
apoio para o desenvolvimento humano. Buscou-se como metodologia a revisão bibliográfica através de
teóricos que defendem o jogo como aliado à educação. O referencial baseou-se principalmente nos
estudos de Almeida (1998), Freire (2005), Huizinga (2004) e Miranda (2001). Concluiu-se esta pesquisa
afirmando a importância da produção e do uso do jogo na educação.

Palavras-chave: Jogo; Arte; Educação.

Abstract:

This research presents some reflections on the use of games as a teaching resource in teaching arts and
describes the stages of production of a play about contemporary art. It has been here the game as an
important tool for teaching and learning content and school as excellent material for human development.
Sought as methodology literature review by theorists who defend the game as an ally to education. The
benchmark was based primarily on studies of Almeida (1998), Freire (2005), Huizinga (2004) and Miranda
(2001). Concluded this research stating the importance of the production and use of gaming in education.
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Introdução

O jogo, muitas vezes visto somente como uma atividade que proporciona o lazer, pode ser utilizado como
ferramenta favorável ao ensino e aprendizagem na escola. Através do jogo, o professor pode instigar seus
alunos a descobrirem um maior interesse pelos temas estudados, buscando também por conta própria o
conhecimento.
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O presente trabalho pretende discutir o uso e a produção de jogos didáticos no ensino de arte na escola. A
metodologia utilizada foi a da revisão bibliográfica, buscando relacionar o jogo com a educação e com o
ensino de artes. O referencial utilizado parte dos estudos de Almeida (1998), Freire (2005), Huizinga
(2004) e Miranda (2001).

O artigo está dividido em duas partes. Primeiramente, a pesquisa aborda a utilização do jogo na educação,
aliado também à disciplina de artes na escola. A segunda etapa discorre sobre a confecção e aplicação de
um jogo didático com a temática da arte contemporânea, durante o curso da disciplina Prática de Ensino
em Artes Visuais II, na Universidade Federal de Sergipe.

1. O JOGO E A EDUCAÇÃO

Frequentemente o jogo tem sido relacionado ao lazer, como uma atividade destinada às crianças, pelo
falta de seriedade comumente associada a este. A literatura especializada existente também costuma ligar
o uso do jogo à educação infantil, afastando-o do ensino fundamental maior e médio. (Villas Bôas, 2009,
p.202-203)

O ato de jogar culturalmente tem um caráter “não sério” e quando é realizado pelos adultos, geralmente é
colocado em oposição ao trabalho. De acordo com Huizinga:

(...)para o indivíduo adulto e responsável o jogo é uma função que facilmente poderia ser dispensada, é
algo supérfluo. Só se torna uma necessidade urgente na medida em que o prazer por ele provocado o
transforma numa necessidade. É possível, em qualquer momento, adiar ou suspender o jogo. Jamais é
imposto pela necessidade física ou pelo dever moral, e nunca constitui uma tarefa, sendo sempre
praticado nas "horas de ócio". (HUIZINGA, 2004, p.10)

Assim, o jogo é cada vez mais dissociado das tarefas “sérias” do mundo adulto. E à medida que a criança
cresce e se distancia do universo infantil, acaba distanciando-se também dos aspectos lúdicos ligados à
sua infância. O jogo é então, deixado de lado e lembrado somente nas horas de distração.

Talvez por essa característica, onde o jogo é associado ao divertimento, seja tão difícil ainda para alguns
professores abordá-los em suas aulas, conduzindo-o como uma atividade educativa.

Entretanto, o jogo pode ser utilizado em sala de aula como um meio para atingir o conhecimento,
contrariando a forma como é empregado, com um fim em si mesmo, ainda hoje. Isso significa, nas
palavras de Friedmann “(...) pensar menos no jogo pelo jogo, mas no jogo como instrumento de trabalho,
como meio para atingir objetivos preestabelecidos.” (FRIEDMANN, 1996, p.17)

Com o jogo, o conteúdo estudado é fixado e aprimorado através da repetição. Ou seja, o jogo proporciona
um processo onde o assunto que foi estudado previamente será repetido sistematicamente, chegando ao
aperfeiçoamento. (FREIRE, 2005, p.83)

Analisando os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) da disciplina de arte, percebemos que o jogo e o
aspecto lúdico são muito valorizados, permitindo a liberdade de criação e a imaginação como elementos
importantes para a formação dos alunos. Notamos que o jogo é citado nas diversas linguagens pelas quais
a arte é abordada na escola. Desde as artes visuais, passando pela música, a dança e o teatro. Os jogos
coletivos e com regras determinadas fazem parte desse conjunto, assim como, os jogos eletrônicos,
populares, musicais e dramáticos. (BRASIL, 1997, passim)

O professor de arte tem um papel fundamental no direcionamento dos conteúdos ensinados e no despertar
do seu alunado para o prazer de estudar. O jogo pode ser uma alternativa para despertar um maior
entusiasmo no aluno para o conteúdo estudado.

Segundo Almeida:
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(...) quando um professor desperta na criança a paixão pelos estudos, ela mesma buscará o conhecimento
e fará tudo para corresponder. Isso ocorre não só com crianças nos níveis de pré-escola, primeiro e
segundo graus, mas também no nível superior. (ALMEIDA, 1998, p. 64)

Para o autor, o professor, assim como os pais, deve ser uma espécie de guia, na condução das facilidades
para o aprendizado. É o professor que passa a segurança e proporciona as condições para aquisição do
conhecimento da melhor forma possível. (ibidem, p.53)

O jogo pode, nesse sentido, auxiliar o professor a diversificar sua aula, com uma ferramenta lúdica, que
envolve não somente o divertimento, mas também, o desenvolvimento intelectual. Pois, o aspecto de
divertimento ligado ao jogo não faz dele um inimigo do conhecimento e da aprendizagem. É preciso saber
utilizar esse recurso e conduzi-lo para alcançar um resultado satisfatório na educação.

Miranda nos confirma essa premissa, acrescentando ainda mais alguns benefícios do uso do jogo. O autor
relata que:

o jogo infantil, até o estágio de maturidade intelectual (que ocorre por volta dos 15 anos), proporciona o
exercício do intelecto, por lidar com a observação, a atenção, a memória, a imaginação o vocabulário e
outras dimensões da natureza humana. (MIRANDA, 2001, p.22)

O jogo desperta o aluno para o desenvolvimento da cognição, socialização, afeição, motivação e
criatividade. (Miranda, op.cit., passim) Podemos concluir então que o jogo apresenta um potencial
educativo, mesmo que muitas vezes não utilizado.

Entretanto a importância do jogo na educação não está somente na transmissão e fixação de conteúdos.
Para Freire, o jogo “(...) educa não para que saibamos mais matemática ou português ou futebol; ele
educa para sermos mais gente, o que não é pouco”. (FREIRE, 2005, p.87) Ou seja, o potencial educativo
do jogo está também em tornarmos-nos mais humanos, mais sociáveis, trazendo significações para as
relações pessoais promovidas por ele.

Ou ainda:

o jogo tem a propriedade de trazer as experiências do mundo exterior para o espírito humano, de maneira
que, jogando com elas, a cultura possa ser criada, revista, corrigida, ampliada, garantindo o ambiente de
nossa existência. (ibidem, p.88)

Tais acepções, citadas por Freire, confluem para as habilidades e capacidades mais humanas, que são a
habilidade de imaginar e a imaginação. (ibidem, p. 89) Esse pensamento traz uma associação ainda maior
com o ensino de artes que buscamos na contemporaneidade.

Um ensino que privilegia a consciência crítica para observar sua realidade e transformá-la por meio da
arte. De acordo com os PCN’s, na aprendizagem da arte, o aluno “amplia a sensibilidade, a percepção, a
reflexão e a imaginação”. (BRASIL, p.15) Com a arte o aluno aprende que “é possível transformar
continuamente a existência, que é preciso mudar referências a cada momento, ser flexível”. (ibidem, p.
19)

O uso do jogo no ensino de arte é citado ainda por Menezes (2011) como auxiliar no processo de leitura
de imagens, construindo e amadurecendo no educando sua linguagem visual. Menezes associa em seu
estudo, a brincadeira e o jogo à comunicação, citando esta como essencial para a existência da linguagem.
Sendo assim, possível associar o jogo à linguagem visual. (MENEZES, 2011, p.07)

2. O JOGO MEMORIARTE
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Este jogo foi confeccionado durante a graduação desta autora no curso de Artes Visuais, pela Universidade
Federal de Sergipe, na disciplina Prática de Ensino em Artes Visuais II.

O Memoriarte é uma adaptação do tradicional jogo da memória, e traz como tema a arte contemporânea
brasileira. O jogo foi elaborado com o intuito de ser utilizado nas aulas de artes no ensino fundamental ou
médio, auxiliando o professor a diversificar sua aula e incentivar o aluno a conhecer um pouco da arte
contemporânea.

O jogo da memória auxilia no desenvolvimento da observação e na memorização. Além disso, também
pode trabalhar conteúdos educativos, tanto na disciplina de Artes como em outras áreas.

O Memoriarte aborda o conteúdo de Arte Contemporânea, de forma fácil dinâmica. As imagens utilizadas
apresentam um forte apelo visual e as cartelas biográficas trazem um breve texto e exemplos de outras
obras que incentivam o aluno à pesquisa.

O jogo pode ser utilizado sem nenhum conhecimento prévio do assunto, pois instiga o aluno, através de
suas imagens, a pesquisar o conteúdo destas. Entretanto, o Memoriarte também pode ser aplicado após as
aulas sobre arte contemporânea na escola, visando à fixação do conteúdo estudado.

Este jogo foi confeccionado com materiais simples como cartolina, papel paraná e e.v.a. Sendo assim,
possível que alunos consigam também confeccionar jogos semelhantes. O processo iniciou-se com o
desenvolvimento do logotipo através do desenho com grafite. Logo após, este rascunho foi transferido
para um programa de edição de imagens, onde foi feita a sua finalização.

A embalagem foi confeccionada com papel paraná, onde foi colada a arte impressa. Também foram
selecionadas imagens e produzidos textos para o feitio das cartelas em e.v.a.

O Memoriarte é composto por vinte cartelas, sendo dez com imagens e dez com um texto sobre seu
respectivo artista. Após um teste, foi verificado que o jogo é indicado para grupos de até cinco
participantes. Estes devem escolher a ordem de participação.

Para sua composição, foram escolhidos os artistas: Cildo Meireles, Hélio Oiticica, Carmela Gross, Lygia
Pape, Ernesto Neto, Regina Vater, Romero Brito, Vik Muniz, Os gêmeos e Beatriz Milhazes.

Regras do Memoriarte

Após virar todos as cartelas com o símbolo Memoriarte para cima e embaralhá-los, inicia-se o jogo. Cada
jogador tem direito a virar duas cartelas, tentando formar os pares com o texto do artista e a obra.

A cartela deve ser virada de modo que todos os jogadores possam ver. As que trazem as biografias
deverão ser lidas na medida em que aparecerem no jogo. Caso o jogador não tenha conseguido formar o
par, as cartas voltam à posição normal. Se ele acertar, continua jogando.

Aplicação

Após a sua criação, o jogo didático Memoriarte foi aplicado à turma de Prática de Ensino em Artes Visuais
II, do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Sergipe. Percebeu-se o envolvimento e a
interação entre os estudantes durante o jogo. O respeito às regras também foi essencial para que todos
pudessem participar. O divertimento esteve presente durante sua execução, assim como, a aquisição de
novos conhecimentos, pois alguns participantes desconheciam algumas obras e artistas presentes no jogo.
A finalização da proposta foi satisfatória, pois atendeu aos requisitos que constituem o jogo como
instrumento didático.

3. CONCLUSÃO
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Esta comunicação abordou a importância do uso dos jogos no ensino, principalmente nas aulas de arte. A
pesquisa nos elucidou sobre a questão do jogo como fonte de conhecimento atrelada ao divertimento
proporcionado por uma atividade lúdica.

Foram elencados também os benefícios da aplicação do jogo na educação, auxiliando a fixar conteúdos
estudados e aprimorá-los. Outros objetivos alcançados com a utilização do jogo na educação são o
desenvolvimento da criança, do jovem, enfim do ser que joga. O jogo age sobre a cognição, a socialização,
motivação e a afeição. Além disso, verificamos que sua aplicação atua despertando e favorecendo a
criação e a imaginação.

Com esta pesquisa foi possível perceber ainda como o jogo e o ensino de artes são compatíveis,
possibilitando utilizá-lo como recurso didático. Assim como o jogo, a arte proporciona uma modificação no
ser humano, propondo condições favoráveis à existência de uma consciência crítica de si mesmo, do outro
e do mundo ao seu redor.

Também foi exaltado o papel importante que o professor desempenha ao selecionar os conteúdos
ensinados e a forma como este o faz. Acreditamos no engajamento do professor, na qualidade de sua
aula, na busca por atividades que instiguem os jovens, para formar um alunado consciente do papel de ser
cidadão. Indispensável dizer que esses fatores são de extrema importância também para o ensino de
artes.

Finalizando este artigo, relatamos a confecção de um jogo didático para o ensino de arte contemporânea.
Descrevemos todas as etapas de produção deste material, intitulado Memoriarte, e como se deu a primeira
aplicação do jogo junto a um grupo de jovens estudantes. Esperamos ainda aprimorar este material para
que possa ser utilizado na escola, no ensino fundamental e médio.

Objetivamos ainda, com a divulgação desta pesquisa, estimular a produção de outros jogos no meio
escolar, por parte dos alunos, acompanhados pelo professor, visto a importância deste para a educação.
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