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RESUMO 

 
 

Esta pesquisa investiga as contribuições no processo de 

ensino/aprendizagem dos jogos, considerados em seu papel de mediadores do 

ensino da Arte. Apresenta considerações teóricas sobre a importância do jogo 

e da arte na educação a partir das discussões de Ana Mae Barbosa sobre John 

Dewey e Elliot Eisner, assim como, da Teoria da Atividade desenvolvida por 

Alexei N. Leontiev para avaliar os subsídios pelos quais os jogos educativos 

podem nos servir no processo de ensino/aprendizagem da Arte. Argumenta-se 

que, apesar das novas possibilidades apresentadas às atividades educacionais 

tais como a utilização de tecnologias da informação e comunicação (TIC), 

percebe-se que os jogos educativos voltados para o ensino da Arte ainda são 

poucos explorados. Nesta perspectiva, o jogo se apresenta como uma 

possibilidade de potencializar significativamente o processo de 

ensino/aprendizagem em relação aos conteúdos de Arte, buscando uma 

proposta de trabalho mais atraente e prazerosa que desperte, 

simultaneamente, o interesse e o raciocínio dos usuários. Visando aprofundar 

o que acima foi formulado, a metodologia deste trabalho parte das 

informações colhidas nos experimentos do protótipo denominado Quem é?, 

jogo elaborado a partir de um recorte das obras de arte do Acervo do Centro 

Cultural Benfica, instituição vinculada ao Departamento de Extensão Cultural 

- PROEXT da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Os resultados 

partem das análises e discussões a partir do modelo teórico elaborado por 

Randy Garrisson, Terry Anderson e Walter Archer, demonstrando que a 

atividade jogar, pode ser entendida como um conjunto de ações dedicadas a 

criar oportunidades de aprendizagem em um ambiente que promove a 

interação social entre os indivíduos presentes, onde o artefato educacional, 

neste caso o jogo Quem é?, se apresenta como ferramenta de uma prática 

educativa que contribui no processo de aprendizagem na área da 

Arte/Educação.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos. Arte. Artefatos Educacionais. Teoria da Atividade. 
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ABSTRACT 

 

 

This research investigates the contributions of teaching / learning 

games, considered in their role as mediators of the teaching of Art. It 

presents theoretical considerations about the importance of games and Art 

education from the discussions of Ana Mae Barbosa on John Dewey and Elliot 

Eisner, as well as the Theory of Activity developed by Alexei N. Leontiev in 

order to assess the benefits educational games can provide in the teaching 

and learning of Art. We argue that despite the new opportunities presented to 

educational activities such as the use of information and communication 

technologies (ICT), educational games aiming at the teaching of Art are not 

yet well used. In such a view, the game presents itself as an opportunity to 

significantly enhance the learning process in relation to the content of art, 

looking for a more attractive and pleasant way to increase both interest and 

reasoning of learners. In order to explore these  ideas, this study collected 

information in a set of experiments using a prototype of a game called Who?, 

which was elaborated  using a number of works from the Collection of the 

Centro Cultural Benfica, an institute of the Departamento de Extensão 

Cultural - PROEXT of the Universidade Federal de Pernambuco – UFPE . The 

results were  analyzed  and discussed using a theoretical model developed by 

Randy Garrisson, Terry Anderson and Walter Archer, demonstrating that the 

activity of play, can be understood as a set of actions dedicated to creating 

learning opportunities in an environment that promotes social interaction 

among individuals present, where the educational artifact, in this case the 

game is Who?, presented as tool of an educational practice that contributes to 

the learning process in the area of Art / Education. 

 

KEYWORDS: Games. Art. Artifacts Educational. Activity Theory.  
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Desde os tempos mais remotos, os jogos estão presentes em nossas 

vidas, tanto na infância, como em outros momentos. Os jogos divertem 

enquanto motivam, facilitam o aprendizado e aumentam a capacidade de 

retenção do que foi ensinado, exercitando assim, funções intelectuais e 

mentais do usuário, permitindo ainda o reconhecimento e entendimento de 

regras e a identificação dos contextos em que elas estão sendo utilizadas 

(HUIZINGA, 2007).  

Nesta perspectiva, o jogo se apresenta como uma possibilidade de 

potencializar o processo de ensino/aprendizagem em relação aos conteúdos 

educacionais, inclusive da área de Arte, de maneira significativa, pois 

proporcionam uma proposta de trabalho mais atraente e prazerosa que 

desperta simultaneamente, o interesse e o raciocínio dos usuários. 

Assume-se, nesse caso, que os jogos são ferramentas valiosas para os 

processos de ensino/aprendizagem de Arte, onde se reconhece possibilidades 

de relacionamento, de descoberta e apropriação do conhecimento através do 

lúdico. Em tal abordagem, a ludicidade promove: 

  

―[...] ações vividas e sentidas, não definíveis por palavras, mas 

compreendidas pela fruição, povoadas pela fantasia, pela 

imaginação e pelos sonhos que se articulam com materiais 

simbólicos. Assim sendo, a ludicidade está associada com algo 

alegre e prazeroso, com características básicas que levam o 

aprendiz à plenitude da experiência, à valorização interpessoal, 

à liberdade de expressão, à flexibilidade e ao questionamento 

dos resultados, com abertura para a descoberta e a relevância 

do processo-produto das atividades‖ (ANDRETTA et al, 2007, 

p.06). 
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Logo, o caráter lúdico é componente indispensável à brincadeira, 

possibilitando a criança desempenhar tarefas desempenhadas por adultos, 

tarefas do mundo real. O jogo é uma atividade que permite à criança interagir 

socialmente, sendo uma fonte preciosa para o desenvolvimento infantil, 

tornando-se um artefato capaz de ajudar na apreensão do mundo real 

(VYGOTSKY, LURIA & LEONTIEV, 1994). 

Ao pesquisar sobre contribuições de artefatos no processo de 

aprendizagem, de acordo com Fontoura (2002), Vygotsky defende dois 

aspectos importantes no desenvolvimento cognitivo: as contribuições dos 

artefatos e invenções culturais e as contribuições do convívio social com os 

outros seres humanos.  

Sob este ponto de vista, os aspectos sociais e culturais exercem uma 

influência significativa na formação do indivíduo, principalmente ao ter 

contato com artefatos valorizados pela cultura, sejam tecnologias, trabalhos 

artísticos, objetos, utensílios, rituais, provérbios ou preceitos morais 

(FONTOURA, 2002). 

Diante destas perspectivas, acredita-se que o emprego do jogo voltado 

para a Arte como meio educacional enriquece e potencializa o processo de 

ensino/aprendizagem. Além disso, a importância das atividades lúdicas e 

artísticas no desenvolvimento humano também aparece nos pressupostos que 

investiga a Arte como recurso pedagógico. 

Segundo Ana Mae Barbosa (2005, p.12), Eliot Eisner afirma que: ―[...] 

refinar os sentidos e alargar a imaginação é o trabalho que a Arte faz para 

potencializar a cognição [...]‖ e aponta que é o processo pelo qual o 

organismo se torna consciente de seu meio ambiente. Assim, a Arte permite a 

tolerância à ambigüidade e a exploração de múltiplos sentidos e significações. 

A liberdade experimentada na Arte a torna valiosa para a Educação. Nesse 

sentido, Ana Mae Barbosa (2005) reforça a afirmação de Eisner sobre a 

importância de ter como base a experiência como um argumento cognitivista 

a partir dos pensamentos de John Dewey. 

O pressuposto defendido por John Dewey e por Ana Mae Barbosa sobre 

a relevância da experiência artística para o desenvolvimento de capacidades e 

de processos de conhecimento são pertinentes ao campo da arte e podem 
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ampliar qualitativamente as experiências dos sujeitos em outras áreas 

reafirmando a importância da Arte na educação (COUTINHO, 2004). 

Por outro lado, apesar das novas possibilidades na educação, tais como 

a utilização de tecnologias da informação e comunicação (TIC), 

(computadores, câmeras digitais, CDs, DVDs, internet, entre outras) e ainda, 

das novas metodologias educacionais que rompem com a ótica da educação 

tradicional, defendendo caráter mais participativo, crítico e reflexivo, o uso 

de jogos voltados para o ensino da Arte ainda são pouco explorados. 

Verifica-se esse fato a partir da quase inexistente bibliografia publicada 

em periódicos no Portal da CAPES, no período de 1993 a 2009 sobre o assunto. 

Fica evidente a reduzida quantidade de pesquisas e ações que utilizam os 

jogos em Artes como ferramenta educacional em núcleos educativos de 

instituições de ensino, museus e galerias, ao contrário de outras áreas 

educacionais tais como, a educação física e a matemática por exemplo.  

Ao assumir que os jogos são artefatos que auxiliam no processo de 

ensino/aprendizagem sobre conhecimentos em geral, esta pesquisa pretende 

discutir a contribuição dos jogos educativos no processo de 

ensino/aprendizagem da Arte, tendo como referencial teórico as discussões 

de Ana Mae Barbosa sobre John Dewey e Elliot Eisner, e ainda a Teoria da 

Atividade formulada por Alexei N. Leontiev. 

É importante notar que neste trabalho, o artefato é considerado como 

objeto mediador de conhecimento e informação. Diante dessas 

características, reconhece-se o jogo como um artefato educacional, 

motivador do processo de aprendizagem. 

Aqui pode-se argumentar a favor da importância do Design da 

Informação como meio de viabilizar as condições para estimular e articular o 

conjunto de informações necessárias para tornar a relação entre os jogos e os 

usuários um meio de aquisição instigante de conhecimentos, pois: 

 

Design da Informação é uma área do design gráfico que objetiva 

equacionar os aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos 

que envolvem os sistemas de informação através da 

contextualização, planejamento, produção e interface gráfica 
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da informação junto ao seu público alvo. Seu princípio básico é 

otimizar o processo de aquisição da informação efetivado nos 

sistemas de comunicação analógicos e digitais. (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DESIGN DA INFORMAÇÃO, 2009). 

 

Assim, este trabalho ressalta questões ligadas ao Design da Informação 

ao buscar subsídios para avaliações no processo de comunicar e compartilhar 

o conhecimento mediado pelo jogo (artefato). Afinal, os resultados 

apresentados nesta pesquisa pressupõem a intervenção de ações projetuais e 

o estudo dos sistemas de informação, otimizando a aquisição da informação 

entre os indivíduos, assegurando que o processo seja satisfatório (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DESIGN DA INFORMAÇÃO, 2009).  

Neste sentido, ao considerar que os jogos educativos voltados para a Arte 

constituem-se em potenciais ferramentas para o ensino/aprendizado dos 

conteúdos de Arte/Educação, levantam-se algumas questões relevantes para 

esta investigação: 

 Como motivar o usuário a aprender Arte de uma forma mais prazerosa? 

 Até onde os jogos educativos auxiliam na compreensão do 

conhecimento artístico? 

 Qual a contribuição dos artefatos educacionais para o conhecimento 

pretendido? 

 De acordo com a mecânica do jogo, como o processo de 

ensino/aprendizagem é articulado entre os usuários pelo artefato?  

 É possível mensurar os limites da contribuição desses artefatos para o 

conhecimento? 

 De que maneira os artefatos educacionais podem ser investigados, 

tendo a Teoria da Atividade como referencial teórico, com o objetivo 

de contribuir no processo de aprendizagem na área da arte/educação?  

 

 A fim de investigar estas questões, foi desenvolvido o jogo Quem é? a 

partir de obras do acervo do Centro Cultural Benfica, instituição vinculada ao 

Departamento de Extensão Cultural – PROEXT da Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE. A escolha do Centro Cultural Benfica se deu após 
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constatação de sua relevância junto a outros equipamentos museológicos do 

estado de Pernambuco apresentando-se como relevante para o ensino da Arte 

e que disponibiliza digitalmente o seu acervo. 

 A linguagem gráfica verbal e pictórica do jogo foi desenvolvida a partir 

do recorte de 28 imagens de obras pertencentes ao acervo e as regras foram 

ajustadas para a faixa etária de usuários entre 8 a 14 anos. Assim, foram 

realizados três pilotos para aprimoramento dos primeiros protótipos do jogo 

Quem é? e por fim, dois experimentos com a sua versão definitiva. 

 As análises partiram das discussões sobre a Teoria da Atividade, o jogo 

e Arte como experiência cognitiva aplicadas ao modelo de investigação de 

Garrisson, Terry Anderson e Walter Archer (1991, 2000). 

 No segundo capítulo se apresentam discussões acerca do Ensino da 

Arte, apresentando as tendências educacionais e as influências na 

Arte/Educação e ainda, a Arte como experiência e cognição no processo de 

Ensino/aprendizagem. No capítulo três dá-se ênfase ao jogo como artefato 

educacional, abordando o aspecto lúdico dos jogos, sua dinâmica 

sociocultural, sua importância para a Educação e para o processo de 

Ensino/Aprendizagem. 

No quarto capítulo apresentam-se os pressupostos teóricos da Teoria da 

Atividade e discussões sobre o jogo e a prática educativa como um Sistema de 

Atividade. 

 No capítulo cinco descreve-se detalhadamente as etapas da criação do 

jogo Quem é?, apresentando as soluções projetuais e informacionais no 

desenvolvimento dos protótipos utilizados nos experimentos pilotos desta 

pesquisa. Essa descrição contribui e esclarece questões que envolvem a 

escolha do conteúdo, da instituição e do seu acervo, e ainda, levantamento 

de informações, para compor o projeto final para a realização dos 

experimentos principais. 

 No capítulo seis são descritos os experimentos principais que serviram 

como base para a análise de dados e no capítulo sete é apresentada a análise 

de conteúdo que envolve os procedimentos metodológicos, o modelo teórico 

elaborado por Randy Garrisson, Terry Anderson e Walter Archer discutidos e 

aplicados aos dois experimentos finais. 
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 Por fim, no capítulo oito apresentam-se os resultados da pesquisa e as 

considerações finais, sendo debatidas na Conclusão. 

Com o intuito de proporcionar ao leitor experienciar as discussões aqui 

colocadas, segue em Anexo, os registros e entrevistas dos experimentos 

citados na análise de conteúdo e, segue a parte do corpo dissertativo dessa 

pesquisa, uma miniatura do jogo Quem é?, com a finalidade de tornar esta 

leitura divertida, lúdica e por que não dizer, instigante. 
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Ter e investigar a Arte como área do conhecimento, considerando as 

possibilidades de desenvolvimento cognitivo e os processos de aprendizagem 

como elementos fundamentais neste trabalho requer delimitar e refletir 

pressupostos teóricos que investiguem a Arte como meio educacional. 

Atualmente, percebe-se que o Ensino da Arte ou Arte/Educação1 é um 

campo amplo de conhecimento que agrega diferentes estudos significativos, 

frutos de pesquisas científicas na área de Artes e seu ensino. Em sua 

trajetória histórica, na Arte/Educação identificam-se abordagens sócio-

culturais que delineiam as práticas educativas de cada época. Observa-se, 

portanto, que neste caso, as práticas educativas têm relações com os 

acontecimentos sociais, pedagógicos, artísticos e estéticos da época 

correspondente. Assim, segundo Ferraz & Fusari: 

 

No Brasil, por exemplo, foram importantes os movimentos 

culturais na correlação entre arte e educação desde o século 

XIX. Eventos culturais e artísticos, como a criação da Escola de 

Belas Artes no Rio de Janeiro e a presença da Missão Francesa e 

de artistas europeus de renome, definiram nesse século a 

formação de profissionais de arte ao nível institucional. No 

século XX, a Semana de 22, a criação de universidades (anos 

30), o surgimento das Bienais de São Paulo a partir de 1951, os 

movimentos universitários ligados à cultura popular (anos 

50/60), da contracultura (anos 70), a constituição da pós-

                                         
1
 As nomenclaturas que definem o Ensino da Arte têm enfrentado mudanças, apresentando-se 

como Educação artística; Artes; Arte-educação e Arte/Educação, se diferenciando também por 
questões epistemológicas e concepções teóricas. Todas apresentam em comum o estudo da 
Arte no sistema educacional. Ana Mae Barbosa (2005), em seus estudos mais recentes 
defende que as expressões Ensino da Arte e Arte/Educação são equivalentes e o termo usado 
antes por ela com hífen (Arte-Educação) passa a ser usado com barra para, de acordo com a 
lingüística e linguagem computacional, significar “pertencer a”. Neste trabalho adota-se a 
postura da autora citada. 
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graduação em ensino de arte e a mobilização profissional (anos 

80), entre outros, vêm acompanhando o ensino artístico desde 

sua introdução até sua expansão por meio da educação formal e 

de outras experiências (em museus, centros culturais, escolas 

de arte, conservatórios, etc.) (1999, p. 27-28). 

  

Percebe-se, portanto, que a educação escolar e o meio social exercem 

ação recíproca e permanente um sobre o outro, ou seja, as relações dos 

movimentos culturais com a Arte e com a Educação em Arte com as práticas 

sociais vividas pela sociedade são refletidas na história do ensino artístico, 

demonstrando o quanto as ações desenvolvidas por professores e alunos em 

suas práticas e teorias pedagógicas, se definem pelas concepções de cada 

época. Além disso, as práticas educativas que são aplicadas em aulas estão 

vinculadas a uma pedagogia, ou seja, a uma teoria de educação escolar. 

Nos livros Metodologia do Ensino de Arte (1999) e Arte na Educação 

Escolar (2001), as autoras Ferraz & Fusari apresentam uma síntese das 

principais tendências educacionais que influenciaram o ensino e a 

aprendizagem de arte no Brasil, o que, para este trabalho, é de fundamental 

importância para se compreender o atual contexto da Arte/Educação.  

As autoras classificam estas tendências em dois grupos, sendo a 

primeira a Tendência Idealista-Liberal onde a educação escolar é pensada de 

forma idealística, influente e capaz de mudar, por ela mesma, as práticas 

sociais. A segunda, a Tendência Realista-Progressista, propõe que é a 

sociedade com suas práticas que contribui com a educação escolar, sendo 

esta, reproduzida na sociedade. As teorias de educação escolar que defendem 

o posicionamento da Tendência Idealista-Liberal são consideradas como 

teorias educacionais pouco críticas quanto as suas interferências sociais, 

fazendo parte deste grupo a Pedagogia Tradicional, Pedagogia Nova e 

Pedagogia Tecnicista. Já a tendência Realista-Progressista envolve novas 

propostas pedagógicas que apontam para uma educação conscientizadora e 

democrática, surgindo por volta da década de 1960, a partir das discussões de 

educadores sobre as reais contribuições da escola, superando o pensamento 

liberal na busca de um projeto progressista. Fazem parte deste grupo as 
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pedagogias Libertadora, Libertária e Histórico-Crítica ou Crítico-Social dos 

Conteúdos (ou ainda Sociopolítica). 

Para compreender melhor estas tendências e suas manifestações nas 

aulas de Artes, a seguir será descrito os principais aspectos de cada uma 

destas pedagogias. 

 

 

2.1 Tendências Educacionais no Ensino de Arte 

  

Segundo Ferraz & Fusari (1999), a relação do ensino de artes com os 

acontecimentos sociais já se apresenta desde a criação da Academia Imperial 

de Belas Artes no Rio de Janeiro, em 1816, sendo assim instituído oficialmente 

o ensino artístico no Brasil, onde se seguia os modelos europeus 

(Neoclassicismo), que nesta mesma época apresentava em suas academias de 

arte a preocupação na preparação das habilidades técnicas e gráficas de seus 

alunos, com o objetivo de contribuir para expansão industrial da época. Ou 

seja, o desenho era matéria obrigatória e era considerada a base de todas as 

artes, tanto no Brasil como na Europa, com o objetivo de desenvolver as 

habilidades técnicas. Também no ensino primário, o desenho proporcionava o 

domínio da racionalidade, apresentando-se assim um trabalho com base numa 

concepção da Pedagogia Tradicional. 

Na Pedagogia Tradicional propaga-se a idéia de que, através de 

elaborações intelectuais e com base nos modelos de pensamento 

desenvolvidos pelos adultos, tais como análise lógica e abstrata, é que se 

realizam os processos de aquisição dos conhecimentos. O que se vê na prática 

é que tais idéias reduzem-se a um ensino mecanizado, desvinculado dos 

aspectos do cotidiano, dando ênfase exclusivamente à atuação do professor 

que transmite para os alunos as informações como se fossem verdades 

absolutas.  

Em seu contexto histórico, a Pedagogia Tradicional tem sua origem no 

século XIX, percorrendo todo o século XX, apresentando-se ainda nos dias de 

hoje. É considerada idealista por acreditar que os indivíduos são ―libertados‖ 
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pelos conhecimentos adquiridos na escola, organizando uma sociedade mais 

democrática. 

Segundo Ferraz & Fusari (1999), nas escolas da Inglaterra, França e 

outros países europeus, em relação ao ensino do desenho no século XIX, 

predominavam influências de idéias liberais e positivistas que utilizavam o 

desenho como uma modalidade aproveitada para realizar ornamentos e na 

preparação dos operários. Na Inglaterra foram criadas ―escolas de desenho‖ a 

partir de 1837 para atender aos princípios e práticas artísticas de 

ornamentação, decoração e manufaturas.  

Nas escolas brasileiras, a tendência tradicional está presente nas aulas 

de Arte desde o século XIX, quando predominava uma atitude mais ligada às 

cópias de modelos para os alunos imitarem, ou seja, uma teoria estética 

mimética, resultando assim em uma produção que provocava uma reação na 

percepção dos sentimentos humanos, implicando em um padrão de ―beleza‖ 

que se aproximasse das coisas reais, como os seres e fenômenos da natureza, 

apresentando, portanto ―cópias‖ artísticas idealistas do ambiente. É 

interessante registrar que na Europa do final do século XIX e início do século 

XX em que se vivia essa tendência estética, despontavam mudanças no meio 

artístico, como por exemplo, o movimento Impressionista e o surgimento da 

Fotografia que representa um avanço tecnológico no registro da imagem.  

O ensino do desenho no Brasil, assim como no mundo, adquire uma 

visão utilitária, direcionada a questões técnicas voltadas para a 

industrialização, preparando os indivíduos para os serviços artesanais e das 

fábricas. Percebe-se, assim, que o ensino do desenho nas escolas primárias e 

secundárias apresentava uma concepção neoclássica, pois enfatizava questões 

formais, como por exemplo, a linha, o contorno, o traçado e a configuração, 

ou seja, questões do desenho transmitidas principalmente pela Academia 

Imperial do Rio de Janeiro e pelo grupo da Missão Francesa. 

Ainda no início do século XX a relação entre o ensino de desenho e o 

trabalho se apresenta nas escolas de forma recorrente, pois se observa nos 

programas dos cursos exercícios de composição para decoração e desenho de 

ornatos, dirigidos exclusivamente para cópias de modelos que vinham 

geralmente de fora do Brasil. Para o desenho de ornatos e o desenho 
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geométrico dava-se ênfase aos seus aspectos técnicos e científicos, os 

considerando úteis para determinadas profissões, onde os professores 

aplicavam métodos com o objetivo de ―exercitar a vista, a mão, a 

inteligência, a imaginação (memória e novas composições), o gosto e senso 

moral.‖ (FERRAZ & FUSARI, 2001, p. 29). 

Apresentam-se nos programas dos cursos de desenho entre os anos de 

1930/1970 as seguintes modalidades:  

 Desenho do natural (observação, representação e cópias de 

objetos); 

 Desenho decorativo (faixas, ornatos, redes, gregas, estudos de 

letras, barras decorativas, painéis); 

 Desenho geométrico (morfologia geométrica e estudo de 

construções geométricas); e 

 Desenho “pedagógico” nas Escolas Normais (esquemas de 

construções de desenho para “ilustrar” aulas). (FERRAZ & FUSARI, 

2001, p. 29). 

 

Nota-se que os programas das aulas apresentavam conteúdos bem 

discriminados, tais como, perspectiva, proporção, construções geométricas, 

composição, luz e sombra, sendo estas regras e noções de representações 

convencionais da imagem e que os cursos de desenho nas Escolas Normais 

(escolas que tinham o objetivo de formar professores para atuarem no 

magistério de ensino primário), incluíam em seus cursos de desenho, o 

"desenho pedagógico", sendo esquemas de construções gráficas como forma 

de ilustração de aulas. 

Por fim, percebe-se que na escola tradicional, a aula de desenho é 

orientada através de exercícios, com reproduções de modelos propostos pelo 

professor, fixados pela repetição, buscando um aprimoramento e destreza 

motora, ou seja, no ensino e aprendizagem da Arte na pedagogia tradicional é 

característica valorizar o conteúdo reprodutivista, um fazer técnico e 

científico, dando ênfase ao produto final, supondo-se assim que esse 

conhecimento será aplicado na sociedade. 
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É a partir dos anos de 1950/1960 que no Brasil começa a ser difundida a 

Pedagogia Nova com o surgimento das escolas experimentais. O Movimento da 

Escola Nova ou Escolanovismo teve origem na Europa e Estados Unidos no 

século XIX, surgindo no Brasil por volta de 1930, tendo sua difusão apenas nas 

décadas de 1950/1960 através de vários autores que influenciaram os 

trabalhos dos professores de Artes dessa época, firmando a tendência da 

Pedagogia Nova. Dentre eles, destacam-se ―John Dewey (a partir de 1900) e 

Viktor Löwenfeld (a partir de 1939), dos Estados Unidos, e Herbert Read (a 

partir de 1943), da Inglaterra.” (FERRAZ & FUSARI, 1999, p. 31).  

O Escolanovismo assume a concepção de uma sociedade mais 

democrática, onde os educadores acreditam que as relações entre as pessoas 

na sociedade podem ser mais satisfatórias, contribuindo na adaptação do 

estudante ao ambiente social, através da educação escolar. Assim, propõe 

experiências cognitivas que devem acontecer de maneira progressiva e ativa, 

levando em consideração os interesses individuais dos alunos contrapondo-se a 

pedagogia tradicional.  

Verifica-se, portanto, que a importância do trabalho realizado pelo 

aluno, seus interesses e sua espontaneidade, mostram uma pedagogia com 

características experimentais que tem como base a Psicologia e a Biologia, 

valorizando a expressão do indivíduo e considerando menos significativa a 

estruturação racional e lógica dos conhecimentos.  

É possível notar, portanto, que a concepção estética predominante é 

resultado, segundoFerraz & Fusari da:  

  

(a) estruturação de experiências individuais de 

percepção, de integração, de um entendimento sensível 

do meio ambiente (estética de orientação pragmática 

com base na Psicologia Cognitiva); (b) expressão, 

revelação de emoções, de insights, de desejos, de 

motivações experimentadas interiormente pelos 

indivíduos (estética de orientação expressiva, apoiada na 

Psicanálise) (2001, p. 32). 
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Ou seja, a tendência pedagógica escolanovista apresenta em sua 

prática uma ruptura com as ―cópias‖ de modelos, valorizando os estados 

psicológicos dos alunos, apresentando uma concepção teórica e estética a 

partir de uma teoria da Arte baseada na Psicologia e centrada no aluno 

produtor dos trabalhos artísticos, sendo a teoria mais enfatizada na educação 

escolar brasileira em Arte até o início da década de 1990. 

Na época de sua introdução no Brasil, o país se encontrava em grande 

crise econômica e comercial, e iniciava um modelo desenvolvimentista, com 

foco na indústria. Neste mesmo período, o país apresentava um movimento 

político, econômico e cultural em favor das melhorias no ensino público que 

teve como acontecimento importante, entre outros, a fundação da Associação 

Brasileira de Educação (ABE) no Rio de Janeiro e o lançamento do Manifesto 

dos Pioneiros da Escola Nova que contou com a participação de educadores, 

artistas e intelectuais, como por exemplo, Anísio Teixeira e Cecília Meireles.  

Dos acontecimentos artísticos, a Semana de Arte Moderna de 1922 

contribuiu expandindo o movimento modernista pelo país, motivando a 

criação de salões de arte com perfis nacionalistas e com novas características. 

Considerando toda essa ebulição e renovação cultural, pedagógica e artística, 

há ainda o interesse pela produção artística infantil e conseqüentemente seus 

processos mentais e imaginativos por intelectuais como Mário de Andrade, 

sendo realizadas grandes exposições como, por exemplo, a ―Arte espontânea 

das Crianças” (FERRAZ & FUSARI, 1999). 

Um dos métodos muito utilizado na Escola Nova é baseado nas idéias de 

John Dewey (1859-1952) que estimulam os professores a aprofundarem seu 

pensamento através da prática, onde uma atividade teria início a partir de 

problemas ou assuntos de interesse dos alunos, desenvolvendo experiências 

cognitivas, proporcionando assim um ―aprender fazendo‖. Dewey apresenta, 

portanto, a idéia de ―arte como experiência‖, tendo como princípio a função 

educativa da experiência, cujo foco principal não é a matéria, nem o 

professor, e sim o aluno em crescimento ativo e progressivo, demonstrando 

suas preocupações com a educação e a democracia para a sociedade dando 

ênfase a uma pedagogia mais pragmática e experimental. 
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Outra influência para o ensino da Arte no Brasil é decorrente do 

pensamento do filósofo e educador Viktor Löwenfeld (1903-1960) que tem em 

seu currículo um trabalho com crianças cegas. Em 1947 publica um livro em 

co-autoria com W. Lambert Brittain, Criative and Mental Growth, traduzido 

no Brasil em 1977 pelo título Desenvolvimento da Capacidade Criadora. O 

livro demonstra influências das teorias freudianas e um discurso contra a 

Pedagogia Tradicional e a favor da pedagogia escolanovista. Os autores 

abordam a Arte como meio para se compreender o desenvolvimento individual 

em diferentes fases e a Arte como desenvolvimento da consciência estética e 

criadora do indivíduo.  

Lowenfeld tem em seu histórico um grande envolvimento com a 

pesquisa sobre a criatividade, onde buscou descobrir diferenças nos processos 

mentais e resolução de problemas entre estudantes de Arte e estudantes de 

outras áreas, identificando em 1955, oito critérios para a criatividade: ―1) 

sensibilidade a problemas; 2) fluência; 3) flexibilidade; 4) originalidade; 5) 

habilidade para redefinir e para rearranjar; 6) análise; 7) síntese e 8) 

coerência de organização.” (FERRAZ & FUSARI, 2001, p. 38). 

Herbert Read (1893 – 1968), através do seu livro Educação pela Arte 

(1977), publicado e traduzido em vários países, também contribuiu com um 

dos movimentos mais significativos do ensino da Arte no Brasil, influenciando 

a prática dos professores de Artes deste período, firmando a tendência da 

Pedagogia Nova. Read, também se dedicou à análise de expressões artísticas 

de crianças e adolescentes. Admirador e influenciado pelos estudos de Carl 

Gustav Jung, procurou demonstrar a presença dos arquétipos e símbolos na 

arte infantil, formulando assim, sua teoria que:  

 

[...] discute a questão do objetivo da educação, afirmando que 

a base desta, assim como a da democracia, deve residir na 

liberdade individual, com todas as suas diferenças, buscando 

uma integração do individualismo com sua função na sociedade 

(FERRAZ & FUSARI, 2001, p. 38). 
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Foi Augusto Rodrigues, artista e educador que por meio da Educação 

Através da Arte deu início a divulgação deste movimento no Brasil, liderando 

a criação das Escolinhas de Artes, fundando a primeira no Rio de Janeiro em 

1948. O movimento Educação Através da Arte recuperou a valorização da arte 

infantil e a concepção de Arte baseada na expressão e na liberdade criadora, 

incorporando a idéia da ―livre expressão‖, onde era necessária a 

independência no ato criador de crianças e adolescentes sem as intervenções 

adultas.  

O que se percebe no decorrer da história é que, por volta da década de 

1960, a falta de um aprofundamento metodológico dessas pesquisas levou à 

aplicação inadequada da livre expressão, registrando-se uma permissividade 

do ―fazer‖, onde tudo era permitido. Ainda na década de 1960/1970, sob a 

influência da psicologia, buscava-se trabalhar a criatividade de forma 

―exagerada‖ através de exercícios de sensibilização com o objetivo de 

―desbloquear o aluno e soltar sua fluência criativa‖, apresentando desvios 

metodológicos (FERRAZ & FUSARI, 2001). 

Portanto, no Brasil, o ensino da Arte ao utilizar os pressupostos da 

Pedagogia Nova, apresenta diferentes métodos e atividades que valorizam as 

experiências artísticas, centradas nos interesses e temas individuais dos 

alunos, transformando-se em conteúdos do ensino. Ou seja, o aluno é 

considerado um ser criativo, onde recebe estímulos para ―exprimir-se‖ 

artisticamente, sendo este o processo fundamental, não importando o produto 

e, ao ―aprender fazendo‖, o habilita a atuar de forma mais cooperativa na 

sociedade, ou melhor, o aluno torna-se consciente de uma produção social 

(seja individual ou em grupo) fazendo desta aprendizagem um processo de 

desenvolvimento que contribuirá nas atividades e dinâmica social da 

comunidade à qual pertence. 

Já a Pedagogia Tecnicista surge a partir da segunda metade do século 

XX como tendência mundial, sendo introduzida no Brasil a partir de 1960/1970 

para atender as tecnologias em expansão que consideravam a educação 

insuficiente no preparo de profissionais para tal, buscando na escola a 

eficiência de preparar indivíduos produtivos para atender o mercado de 

trabalho. Assim justifica-se a incorporação do ―moderno e tecnológico‖ no 



32 

 

 

 

currículo escolar, onde o professor era considerado um ―técnico‖ responsável 

pelo planejamento do curso. Na escola de tendência tecnicista, o foco volta-

se para a organização racional e mecânica dos objetivos, conteúdos, 

estratégias, técnicas, avaliação, buscando uma mudança comportamental no 

final do curso, correspondendo aos objetivos do professor e, 

conseqüentemente, correspondendo aos anseios da sociedade industrial. 

Um fato marcante da mesma época em que se configurava a pedagogia 

tecnicista no Brasil, foi a introdução da Educação Artística no currículo 

escolar através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 5692/71, 

no ano de 1971. Sua implantação foi confusa e paradoxal, onde a Educação 

Artística foi tratada de modo indefinido, não sendo vista como disciplina, e 

sim como uma atividade de lazer.  

Contraditoriamente, os professores de Artes eram cobrados por 

planejamentos de aulas claros e organizados com objetivos, conteúdos, 

métodos e avaliações, como em todas as outras disciplinas. Assim, inseguros, 

os professores de Artes desta época trabalhavam nas aulas o ―saber construir‖ 

e o ―saber exprimir-se‖ de maneiras restritas. Visavam apenas os aspectos 

técnicos, o uso de materiais diversificados ou de sucata e sem muitos 

compromissos com o conhecimento de expressões artísticas, caracterizando-as 

como expressões ―espontaneístas‖. Ainda, por volta das décadas de 

1970/1980, pela falta de bases teóricas mais fundamentadas, muitos se 

apoiavam em propostas de livros didáticos de qualidades discutíveis quanto 

aos conceitos de Arte além de que, quando possuíam recursos audiovisuais da 

época como, por exemplo, gravadores, projetores de slides e filmes, 

utilizavam de maneira inadequada sem análises e discussões (FERRAZ & 

FUSARI, 2001). 

Diante das dificuldades apresentadas, os professores de Artes 

começaram a verificar a necessidade de discutir e analisar o ensino da Arte 

dando origem a movimentos e associações de arte-educadores. A primeira 

associação é criada em São Paulo no ano de 1982 e, logo em seguida, surgem 

associações em outros estados, resultando em 1987 na Federação Nacional dos 

Arte-Educadores do Brasil (FAEB). Seu intuito era o de promover congressos, 

encontros estaduais, nacionais e internacionais, provocando discussões em 
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torno dos cursos de Artes que eram oferecidos nas instituições e que atingiam 

desde a educação infantil aos cursos universitários. 

Ao apresentar as tendências de maneira cronológica, observa-se que o 

reflexo de suas aplicações e concepções não acontece de forma linear nas 

instituições de ensino. O que se percebe em relação ao histórico do ensino de 

artes no Brasil, é que as metodologias aplicadas às aulas de artes são recentes 

e apresentam, ainda hoje, reflexos das Pedagogias Tradicional, Nova, 

Tecnicista e Libertadora, ou seja, acontecem de acordo com a postura das 

escolas e de seus professores, em maior ou menor medida, onde na prática se 

misturam.  

Em meio às discussões provocadas pela Pedagogia Idealista é que surge, 

a Tendência Realista-Progressista que trabalha com propostas, posturas e 

aspirações mais democráticas englobando as pedagogias Libertadora, 

Libertária e Histórico-crítica. 

No Brasil, entre 1961/64, paralelo às tendências anteriores, surge um 

trabalho desenvolvido por Paulo Freire que se volta para o diálogo entre o 

educador e o educando, visando uma consciência mais crítica. Este trabalho, 

que envolvia a alfabetização de adultos, teve grande repercussão política e 

social, influenciando principalmente movimentos populares e uma educação 

não formal.  

Segundo Ferraz & Fusari (2001), a Pedagogia Libertadora foi retomada 

a partir de 1971 apresentando uma consciência crítica da sociedade, onde 

muitos educadores, preocupados com o rumo da educação, principalmente da 

escola pública, discutem as contribuições da escola, buscando melhorias das 

práticas sociais. 

A Pedagogia Libertária, por sua vez, se espelhava no movimento 

educacional de Ferrer y Guardia que sistematizaram as bases da educação 

anarquista em sua Escola Moderna na Espanha. Os princípios da Escola 

Moderna foram adotados em vários países, inclusive no Brasil. Assim, a 

Pedagogia Libertária, aborda a questão pedagógica numa perspectiva baseada 

na liberdade e igualdade, indo de encontro às relações autoritárias da 

tendência tradicional. Demonstra um vínculo entre educação e luta política e 

tem como objetivo combater a ignorância e a miséria, ou seja, a educação 
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libertária também é vista como instrumento de atuação política e social 

contra privilégios e injustiças sociais. Assim, proporciona autonomia e 

experiências de auto-gestão aos grupos de alunos e professores, acreditando 

na independência teórica e metodológica livres de amarras sociais. 

Essas tendências ―sugerem uma educação do povo de caráter ―não-

formal, não-diretivo, não-autoritário‖, visando libertar as pessoas da opressão 

da ignorância e da dominação.‖ (FERRAZ & FUSARI, 2001, p. 44). 

Assim, nesta mesma época, paralelamente a retomada dos estudos 

teóricos-críticos, grupos de professores iniciam movimentos que, diante 

destas posturas, contribuem com uma idéia negativa da escola, sendo esta 

considerada reprodutora das desigualdades sociais, desencadeando, portanto, 

atitudes contrárias ao trabalho escolar, substituindo os conteúdos tradicionais 

por ―discursos políticos‖. É a partir do início dos anos de 1980 que parte 

desses educadores percebe que era preciso ir além desse discurso, pois o 

mesmo não proporcionava o que eles desejavam e esperavam em relação a 

melhorias no ensino público, passando a propor uma Pedagogia Sociopolítica, 

superando um quadro pessimista e imobilizador que se apresentava aos 

educadores.  

Diante deste contexto, as teorias Realista-progressista, contribuíram 

em diversos aspectos nas discussões como, por exemplo, na conscientização 

do papel da escola, rompendo com as concepções idealistas e reprodutivista, 

indo ao encontro de uma concepção mais realista, ou seja, percebe-se que a 

escola não é a única responsável por melhorias na sociedade e não reproduz 

apenas as relações sociais, e sim: 

 

A educação escolar é influenciada por muitos determinantes 

sociais, históricos e, ao mesmo tempo, é capaz de influenciá-

los, de intervir para que mudem, se transformem e melhorem 

socialmente (concepção realista) (FERRAZ & FUSARI, 2001, p. 

45). 

 

Percebe-se assim, que a nova tendência busca ser objetiva com uma 

proposta mais realista-crítica, firmando uma concepção crítica, onde a 
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educação e a escola são partes integrantes da totalidade social que mantém 

relações de reciprocidade com a sociedade, contrariando uma reprodução 

estrutural social vigente, sendo o professor, o mediador dessas relações 

pedagógicas, políticas e culturais.  

É importante frisar que esta conscientização política não se trata de 

um posicionamento político-partidário, e sim, oferecer ao educando 

instrumentos necessários para que ele exerça uma ―cidadania consciente e 

participante”. Ou seja, a nova pedagogia histórico-crítica ou sociopolítica 

parte do princípio que uma escola que funcione bem, interessada em métodos 

eficazes que estimulem a atividade e a iniciativa dos alunos sem abrir mão da 

iniciativa do professor, favorece o diálogo entre os alunos e o professor, 

valorizando o diálogo com a cultura e sua história. 

Assim, busca-se através do ensino e da aprendizagem deste 

conhecimento construído e acumulado pela humanidade, dar ao educando a 

possibilidade de exercer uma cidadania consciente e participativa, rumo a 

uma Pedagogia-Histórico-Crítica que para Saviani, segundo Ferraz & Fusari 

(2001): 

 

[...] apresente uma prática e teoria da educação escolar mais 

realista, trabalhando com métodos que estimulem a atividade e 

iniciativa dos alunos e do professor favorecendo o diálogo entre 

eles, levando em conta os interesses, os ritmos de 

aprendizagem e o desenvolvimento psicológico sem perder o 

foco na sistematização dos conhecimentos, sua ordenação e 

gradação, contribuindo assim, no processo da assimilação dos 

conteúdos cognitivos (p.47). 

 

Portanto, é com esse panorama que se apresenta o final da década de 

1990, com várias mobilizações e discussões para um novo currículo em Artes, 

além de reivindicações para que se identifique a área por Arte e não mais por 

Educação Artística, incluindo-a de fato na estrutura curricular, deixando de 

ser vista como apenas uma atividade escolar. 
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Dentre estas novas propostas, uma das grandes contribuições para o 

processo de reconhecimento histórico do ensino da Arte que gerou subsídios 

para ampliar o acesso aos domínios estéticos e artísticos por meio da 

educação através da Arte, foi, e ainda hoje continua sendo, disseminados por 

Ana Mae Barbosa através de importantes estudos e análises sobre a 

Arte/educação.  

Em suas pesquisas, Ana Mae Barbosa traz reflexões que se tornaram 

referência para o pensamento e posicionamento dos professores de artes, a 

partir de relatos e reflexões que recuperam o histórico do ensino de Artes 

supracitado, contribuindo para um posicionamento crítico em relação ao 

ensino da Arte, discutindo e buscando formas de atuações para a 

contemporaneidade. Essa consciência histórica e reflexões críticas sobre os 

conceitos, conteúdos e ações educativas possibilitam uma contribuição eficaz 

na construção de práticas e teorias da educação escolar em Arte. 

Desde o início dos anos de 1990 que Barbosa difunde a Metodologia 

Triangular para o Ensino da Arte, que em seguida foi renomeada pela própria 

Ana Mae como Proposta Triangular para o Ensino da Arte, que sem dúvida 

vem contribuindo qualitativamente no processo e na melhoria desta prática, 

sendo adotada em diversas instituições de ensino e museus. A proposta 

integra três elementos do conhecimento em artes: o "fazer artístico", a 

"análise de obras artísticas" e a "história da arte".  

Assim,  

 

Trata-se, portanto de estudos sobre a educação estética, a 

estética do cotidiano, complementando a formação artística 

dos alunos. Ressalta-se ainda o encaminhamento pedagógico-

artístico que tem por premissa básica a integração do fazer 

artístico, a apreciação da obra de arte e sua contextualização 

histórica (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: ARTES, 1997, 

p. 31). 

 

A Proposta Triangular, no Brasil, começou a ser desenvolvida em 1987 

através de projetos como o do Museu de Arte Contemporânea da USP, que em 
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1989, recebeu apoio da Secretaria da Educação do Município de São Paulo e 

com o Projeto Arte na Escola da Fundação Iochpe no Rio Grande do Sul.  A 

proposta de Ana Mae é uma adaptação ao contexto brasileiro da teoria 

Discipline-Based Art Education (DBAE), denominando-a Proposta Triangular. 

A proposta denominada DBAE, concebida na década de 1960 e 

sistematizada a partir de 1982, é de origem norte-americana. Posteriormente 

foi vinculada ao Getty Center for Education in the Arts na Califórnia, onde 

difundiu a valorização não só da produção artística, mas também das 

informações culturais e históricas, e ainda das análises das obras de artes. Em 

outras palavras, o DBAE se baseia em ensinar a Arte através de compreendê-la 

na sua dimensão histórica, apreciá-la esteticamente, analisá-la e refletir 

sobre ela com espírito crítico. Tal perspectiva requer quatro instâncias do 

conhecimento: a produção, a crítica, a estética e a história da arte. 

Ana Mae inicia seus estudos em 1970 e sua atuação chama atenção para 

o reconhecimento do professor do ensino da Arte, nas discussões sobre 

formação e na interlocução nacional e internacional com o meio acadêmico, 

através de suas efetivas participações em cursos, encontros, seminários, 

congressos e palestras.  

No que se refere à Arte e Educação, a autora é citada e tornou-se 

referência em pesquisas das últimas décadas por apresentar estudos que 

argumentam em favor de novas atuações na educação em Artes e por 

apresentar o histórico do Ensino da Arte brasileira, versando sobre teorias e 

práticas da educação. Em seus livros, artigos e entrevistas, Barbosa demonstra 

uma preocupação em conscientizar os professores de Artes sobre os métodos 

que foram utilizados na educação em Artes. 

A autora em seu texto Arte-Educação no Brasil. Realidade hoje e 

expectativas futuras (1989), relata um histórico que reflete pontos relevantes 

sobre os preconceitos, o desprezo às funções da Arte na escola e os motivos 

de desinteresse pelas reflexões metodológicas para o ensino de Artes nas 

últimas décadas. Descreve também, um quadro que apresenta influências 

educacionais importadas por outros contextos sociais, implantadas no Brasil e 

que foram mal interpretadas por se tratar de modelos implantados nas escolas 

http://www.geocities.com/Athens/8020/arted.html
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como procedimentos mecânicos, ou ainda, foram interpretados 

erroneamente, tendo um entendimento teórico-metodológico simplificado. 

É a partir deste contexto, de uma área de conhecimento com poucos 

pesquisadores e publicações nacionais, que Ana Mae apresenta um processo 

de organização política e científica da Arte/Educação, dando início a mais 

uma importante contribuição no histórico do ensino de Artes. 

Ao publicar, em 1991, o livro A imagem no ensino da arte: anos oitenta 

e novos tempos, traz à discussão a situação política e conceitual dos anos 80 

do ensino de Arte no Brasil, propondo assim, a abordagem metodológica 

triangular, integrando o fazer, a apreciação e a contextualização artística. 

Para ela, a leitura da obra de arte indica a utilização de imagens como 

referencial para a produção artística. Sua proposta centraliza na leitura de 

imagem, em ensinar a Gramática Visual e sua sintaxe por meio da Arte. A 

autora defende que uma alfabetização para a leitura da imagem por meio da 

educação formal favorece uma leitura do mundo das imagens, sejam elas Arte 

ou não. 

 

Ensinar a gramática visual e sua sintaxe através da arte e tornar 

as crianças conscientes da produção humana de alta qualidade 

é uma forma de prepará-las para compreender e avaliar todo o 

tipo de imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo 

com estas imagens (BARBOSA, 1998, p. 17). 

 

Em contraponto aos adeptos da livre expressão, os quais acreditavam 

na idéia da interpretação centrada na liberação emocional, Barbosa defendeu 

amplamente a leitura de obra, já que ao lançar suas bases teóricas, distingue 

a leitura da obra de arte como uma atitude não apenas de prazer estético, 

mas também de conhecimento. 

É importante ressaltar que a autora apresenta diferentes metodologias 

de análises para a leitura de obra em seu livro A Imagem no ensino da Arte, 

apresentando um vasto universo de possibilidades aos professores, ficando a 

cargo destes, a escolha da metodologia a ser utilizada em sala de aula, de 

acordo com o conhecimento anterior do professor. 
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Com relação à História da Arte, Ana Mae diz: 

 

Não adotamos um critério de história da arte objetivo e 

cientifizante que seja apenas prescritivo, eliminando a 

subjetividade [...] Cada geração tem direito de olhar e 

interpretar a história de uma maneira própria, dando um 

significado à história que não tem significação em si mesma 

(BARBOSA, 1991, p. 38). 

 

Fica clara a influência da visão idealista para a concepção de História 

que a autora se baseou, onde cada indivíduo tem a opção de olhar e 

interpretar de maneira própria, ou seja, numa perspectiva que não é 

permeada pelo contexto histórico.  

Posteriormente, a autora renomeia este elemento da triangulação, 

passando a denominá-lo contextualização. Nesse sentido, Barbosa estabelece 

uma porta aberta à interdisciplinaridade no processo ensino-aprendizagem. 

 

Na época do Museu de Arte Contemporânea, esta 

contextualização era prioritariamente histórica, dada a 

natureza da instituição museu. Mas com o passar do tempo nos 

tornamos mais radicais em relação à desdisciplinarização e, em 

vez de designar como história da arte um dos componentes da 

aprendizagem da arte, ampliamos o espectro da experiência 

nomeando-a contextualização, a qual pode ser histórica, social, 

psicológica, antropológica, geográfica, ecológica, biológica 

etc., associando-se o pensamento não apenas a uma disciplina, 

mas a um vasto conjunto de saberes disciplinares ou não. 

(BARBOSA, 1998, p. 37-38). 

 

Por fim, o fazer artístico que para a autora é uma atividade 

insubstituível para a aprendizagem da Arte e a ele está relacionado o 

desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Neste caso, o fazer 

artístico, não deve ser visto como um componente único, isolado no processo 

do ensino da Arte, pois assim não contribui para a capacidade criadora. ―A 
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prática sozinha tem se mostrado impotente para formar o apreciador e 

fruidor da arte” (BARBOSA, 1991, p. 41).  

Assim, Barbosa acredita que quando uma ação educativa apresentar um 

desenvolvimento em torno dos três eixos de sua proposta: a contextualização, 

a leitura da obra de arte e o fazer artístico, incentivará o entendimento e a 

aplicação de metodologias que valorizem o ensino da Arte, sendo este um 

processo de ensino/aprendizagem capaz de formar um apreciador de Arte. 

Para ela, a criação, interpretação e expressão humanas, precisa considerar 

suas determinações sociais, históricas e culturais não como algo que de fora 

dela a determina, mas como algo que a constitui. Ou seja, a Arte como 

trabalho criador é a elaboração de novas maneiras de representação da 

realidade humana social, e, portanto, um dos meios que prepara para 

apreender e conhecer a realidade, configurando-se em uma forma de 

conhecimento. 

Dessa conscientização, organização política e científica, é que nota-se 

o fortalecimento de ações de entidades nacionais, como por exemplo, a FAEB 

– Federação de Arte Educadores do Brasil, fundada em 1987 e dos professores 

da área, desencadeando encontros, seminários e congressos, causando 

mudanças significativas no ensino da Arte no início dos anos 1990.  

Constata-se, portanto, que atualmente a proposta triangular tornou-se 

uma base conceitual importante e presente nas discussões em Arte/Educação, 

apresentando claramente as características, posturas e aspirações 

democráticas das pedagogias Libertadora, Libertária e Histórico-crítica. Ou 

seja, a Proposta triangular contribuiu para um crescimento na busca pela 

qualidade e produção de pesquisas científicas e pedagógicas, promovendo 

uma atuação e posicionamento mais crítico do cenário apresentado pelo 

ensino da Arte. 
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2.2 A Arte como Experiência e Cognição no Processo de 

Ensino/Aprendizagem 

 

Ao esboçar as considerações sobre a história do ensino da Arte, é 

possível notar que esta última tendência ainda se encontra em pleno debate e 

que Ana Mae Barbosa continua a somar em suas idéias novos conceitos e 

autores, influenciando e propiciando mudanças na práxis pedagógica.  

Logo, faz necessário sublinhar que muitos de seus pressupostos 

partiram de pesquisas sobre o pensamento de John Dewey que coloca no 

centro dos debates o processo de Ensino/Aprendizagem ligado as questões 

relativas à Arte como experiência. 

Ao conhecer o histórico do Ensino de Artes, percebe-se que nos últimos 

anos o empenho para entender a Arte/Educação ou o ensino da Arte em 

relação à cultura em que está inserida gerou e ainda fomenta estudos muito 

significativos. As discussões envolvem também as contribuições cognitivas que 

a linguagem artística pode apresentar diante do processo educacional e 

social.   

Ana Mae, em seu livro Arte/Educação Contemporânea (Barbosa, 2005) 

cita três autores de nacionalidades diferentes2, cada qual com um estudo 

recente que se volta para um estudo cultural de Arte/Educação. A autora 

chama atenção de que todos esses autores partem do mesmo pressuposto em 

seus estudos ao considerarem o conceito de arte como experiência. Esse 

conceito, elaborado por John Dewey em 1934, teve seus períodos de maior e 

menor aceitação e atualmente é retomado diante de um contexto mais 

esclarecedor, com uma densidade cultural maior. Ou seja, a pedagogia da 

Arte em seu histórico, tem uma tendência a seguir dois sentidos a partir do 

conceito de Dewey: o sentido expressivo, ou seja, a arte como expressão do 

fazer individual realizados nos ateliês escolares; e o sentido cultural, que 

considera a Arte como cultura e nesse caso, é fundamental despertar no 

alunado a apreciação, o conhecimento e a crítica da herança artística. 

                                         
2
 Buiding bridges (1998), de Marjo Räsänem, finlandesa; Teorias y prácticas em educación 

artística (2000), de Imanol Agirre, espanhol; The arts and the creation of mind (2002), de Elliot 
Eisner, norte-americano. 
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Portanto, atualmente observa-se uma maior discussão e cuidados ao 

encontrar estudos culturais sobre Arte/Educação que tenham como base a 

experiência como argumento cognitivista, ampliando a noção de experiência e 

proporcionando assim, uma maior densidade cultural ao assunto. 

Contudo, como foi visto no capítulo anterior, o ensino de Arte 

percorreu variados caminhos até as abordagens contemporâneas e, nesse 

caso, a influência do pensamento de John Dewey sobre a Escola Nova se faz 

presente em ambos os sentidos acima citados e é, portanto, relevante para 

esta pesquisa. 

 Como assinala Ana Mae Barbosa (1998), a abordagem filosófica de 

Dewey é baseada no conceito de experiência. Segundo a autora: 

 

Experiência, para Dewey, é a interação da criatura viva com as 

condições que a rodeiam. Aspectos e elementos do eu e do 

mundo qualificam a experiência com emoções e idéias. 

Contudo, a experiência grávida de conhecimento é experiência 

completa (p. 21). 

  

 O pensamento de Dewey tem sido um desafio para os arte/educadores, 

pois coloca que toda experiência é uma experiência estética persuasiva que 

precisa ser vivida em processo contínuo. Neste processo permeiam a produção 

e a percepção, assim como o conhecimento e o reconhecimento, a construção 

e a reconstrução, que deverá corporificar e regular a experiência que tem, 

nesse caso, a qualidade estética como elemento unificador. 

 Nesse caso, a qualidade estética é o vetor que unifica a experiência 

enquanto reflexão. Logo, a qualidade estética de uma experiência de 

natureza qualquer é a culminação de um processo. Uma experiência seja ela 

artística, científica, matemática ou filosófica, para ser de fato uma 

experiência, precisa ter qualidade estética (BARBOSA, 1998). 

 Assim: 
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Qualidade estética não é apenas o reconhecimento descolorido 

e frio daquilo que é feito, mas uma condição receptiva interna, 

que é a válvula propulsora de futuras experiências (p. 22). 

  

 Aqui se percebe o processo de aquisição do conhecimento como um 

procedimento que deve ser sistematizado e explorado – como num laboratório 

– para provocar a experiência de Ensino/Aprendizagem. 

Dentre os autores acima citados, Ana Mae Barbosa (2005) aproxima os 

estudos de Elliot Eisner e Jonh Dewey, pois além de Eisner apresentar 

conceituações de Arte e de Educação, estabelece uma classificação das visões 

de Arte/Educação ao longo do século XX. Assim os autores também se 

aproximam ao entenderem a ―Educação como um processo de aprender como 

inventarmos a nós mesmos‖ (p.12).  

Para Eisner e Dewey, a educação é mediatizada pelo mundo em que se 

vive, sendo formatada pela cultura, tratando-se de uma experiência empírica, 

a qual personaliza o processo de gerar significados, através das leituras 

pessoais. É a partir, portanto, da valorização da experiência que os autores se 

encontram; para Dewey a ―experiência é conhecimento”, enquanto que 

Eisner: 

 

[...] destaca da experiência do mundo empírico, sua 

dependência de nosso sistema sensorial biológico, que é a 

extensão de nosso sistema nervoso ao qual Susanne Langer 

chama de ―órgão da mente‖ (BARBOSA, 2005, p. 12). 

 

Outro ponto em comum aos autores é a potencialização da cognição 

através da Arte, considerando que a cognição permite ao homem se tornar 

consciente de seu meio ambiente, sendo a Arte meio importante para 

exploração de variados sentidos e significados. 

Ao trazer para discussão qual o papel da Arte/Educação, percebe-se 

que muitas pesquisas dependerão da ênfase dada às funções da Arte na 

Educação. Assim, Barbosa (2005) afirma que para Eisner as que se apresentam 

atualmente são: 
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1- auto-expressão criadora; 

2- solução criadora de problemas; 

3- desenvolvimento cognitivo; 

4- cultura visual; 

5- ser disciplina; 

6- potencializar a performance acadêmica; 

7- preparação para o trabalho (p.12-13) 

 

A autora faz uma análise das categorizações a partir da funcionalidade 

da Arte apresentada por Eisner, considerando as contribuições cognitivas em 

cada categoria.  

Em relação a categoria preparação para o trabalho, Barbosa demonstra 

que o autor acredita ser a Arte capaz de flexibilizar o indivíduo para 

mudanças de emprego e preparar para desempenhar mais de uma tarefa 

trabalhista. Esse exemplo é para ela, representante de uma ideologia neo-

liberal, representada portanto pelas Pedagogias Tradicional, Nova e 

Tecnicista. Em relação à visão da funcionalidade da arte diante do trabalho no 

fim do século XIX na história do ensino da Arte no Brasil, Barbosa aponta que 

também foram ancoradas em idéias liberais, porém diz: 

 

[...] com uma conotação libertaria ligada ao anti escravagismo 

e à aparentemente nobre preocupação de preparar os escravos 

recém libertos para conseguir empregos. Não deixavam de ser 

hipócritas como os neo-liberais de hoje, que querem que tudo 

continue o mesmo: eles ganhando muito dinheiro às custas de 

manter a maioria na instabilidade empregatícia. Os nossos 

liberais de antigamente pensaram em preparar os escravos para 

trabalhos de pintura de gregas e frisas decorativas, ornatos 

sobrepostos como rosáceas e vitrais assim como em métodos de 

ampliação de figuras para que trabalhassem na construção civil, 

portanto assimilando-os nas mais baixas classes sociais 

(BARBOSA, 2005, p. 13). 
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Quanto à visão apontada por Eisner sobre Arte na Educação como 

Potencializadora da performance acadêmica, a autora afirma que hoje ainda 

não se apresenta no Brasil grandes avanços diante das pesquisas realizadas 

nestes últimos dez anos, afirmando porém que não significa que temos uma 

Arte/Educação subdesenvolvida, e sim, o resultado de um diálogo e uma 

sistematização em um sistema próprio a partir da Proposta Triangular que é 

inspirada em múltiplas experiências de diferentes lugares, configurando-se 

assim, uma linguagem própria de acordo com as necessidades apresentadas. 

Em sua análise, Barbosa afirma que dentre as visões da Arte/Educação 

apresentadas por Elliot Eisner as que se destacam atualmente no Ensino de 

Arte no Brasil são, a expressão criadora, a solução criadora de problemas, o 

desenvolvimento cognitivo e a cultura visual.  

Em relação à expressão Cultura Visual, é a partir dos anos 90, diante da 

integração de mídias como a TV, o vídeo e o computador como meios de 

experiências de análises de imagens, que se percebe seu potencial e 

funcionalidade no ensino de Artes, abrindo inclusive atualmente novas 

discussões sobre o ensino de Arte através da diversidade encontrada hoje nos 

artefatos tecnológicos avançados e pelo excesso de imagens no cotidiano.  

Já a expressão criadora, apresenta-se no início do modernismo e tem 

como patronos Franz Cizek, artista do Movimento de Secessão de Viena, Viktor 

Lowenfeld e Herbert Read que teorizam sobre Arte/Educação com bases em 

origens psicanalíticas e psicológicas. 

E por fim, Barbosa aponta que Eisner, diante da idéia do Ensino da Arte 

como solução criadora de problemas aponta a influencia da Bauhaus, citando: 

 

A função do ensino da Arte era produzir soluções para a vida e 

para o Designer tecnicamente eficientes, esteticamente 

prazerosas e socialmente relevantes. A idéia era desafiar 

expectativas tradicionais quando a forma melhor de resolver 

problema fosse encontrada (caso objeto de argila). Na Escolinha 

de Arte de São Paulo trabalhamos não só no desenho de 

observação de objetos e roupas de bom desenho, visitando lojas 
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da moda mas ensaiamos construção de capas de discos e livros e 

objetos de madeira (BARBOSA, 2005, p. 16-17). 

 

Ao apresentar nesta pesquisa os pensamentos de Dewey e Eisner 

através das reflexões de Ana Mae Barbosa, reforça-se a importância de adotar 

como base a experiência como um argumento cognitivista, ampliando o 

movimento de Arte/Educação para o Ensino de arte, contribuindo, portanto, 

nas reflexões e conclusões apresentadas neste trabalho.   

No caso dos jogos voltados para o ensino da Arte, objeto de estudo 

desta pesquisa, a experiência é articuladora do conhecimento a partir de um 

processo que envolve a qualidade estética.  

O jogo proposto nesta pesquisa não explora o sentido expressivo do 

fazer artístico, ou melhor, a Arte como expressão do fazer individual que 

manipula signos e símbolos, mas se debruça no sentido cultural acima citado 

pela pedagogia da Arte. 

No sentido cultural, a Arte é considerada um bem da cultura e nesse 

caso, a experiência estética busca despertar no indivíduo o conhecimento, a 

apreciação e a crítica, ou seja, o processo de apreensão dos signos e símbolos 

a partir dos acervos de obras de arte e de sua história. 

 É nesse sentido que Ana Mae Barbosa (1998) citando Dewey, afirma 

que: 

 

O que difere a experiência estética da arte da experiência 

estética de outra natureza é o material. O material das artes 

consiste em ―qualidades‖; o da experiência intelectual não 

possui qualidade própria intrínseca, mas são signos e símbolos 

que substituem outras coisas que podem em outras experiências 

ser experimentados qualitativamente (p. 23). 

 

 Contudo, é preciso que se estimule este processo de apreensão, pois 

―[...] a escola não poderia pretender estar segura de que a criança tivesse 

tido esta ou aquela experiência‖ (BARBOSA, 1998, p. 27). 
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Dito dessa maneira, além de reafirmar a importância da experiência 

baseada nos pressupostos de John Dewey, os jogos tem sido pesquisados e 

aplicados em diversas áreas da Educação, justamente com a intenção de 

constatar como motivar o usuário a aprender de uma forma mais prazerosa 

articulando simultaneamente conteúdos materiais e mentais através do 

lúdico.  

Assim, reafirmando o que foi dito anteriormente e diante do panorama 

histórico apresentado, conclui-se que os jogos educativos em Arte ainda são 

pouco explorados no processo de Ensino/Aprendizagem. 

 Nesse sentido, o caráter lúdico e a função social atribuída aos jogos se 

mostram uma alternativa convincente do ponto de vista pedagógico para 

garantir a apreensão do sentido cultural da experiência estética. No próximo 

capítulo, serão apresentadas discussões para se entender o aspecto lúdico dos 

jogos e a dinâmica da atividade de jogar, enquanto facilitadores e 

estimulantes do processo de Ensino/Aprendizagem em Artes.  

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

  



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há nenhuma novidade em considerar o jogo como artefato 

potencializador do processo de ensino/aprendizagem, pois se conhece suas 

possibilidades enquanto atividade atraente e prazerosa que desperta o 

interesse e estimula o raciocínio dos usuários. Neste sentido, o aspecto lúdico 

se faz presente e é partir dele, que diversas áreas do conhecimento 

estimulam o uso dos jogos como ferramenta onde se reconhece possibilidades 

de relacionamento, de descoberta e assimilação do conhecimento. Assim, o 

jogo se mostra amplamente divulgado e utilizado em várias áreas de 

conhecimentos como, por exemplo, na matemática, biologia, português, 

entre outras disciplinas, ou ainda, como atividades esportivas, físicas ou como 

brincadeiras, a exemplo dos jogos infantis, servindo como material de análise 

para a psicologia e educação em geral.  

Evidentemente a Arte não está fora desse contexto, embora se perceba 

que enquanto artefato facilitador da aquisição de conhecimento, há poucos 

jogos que tratem de conhecimentos específicos em Arte. 

O caráter lúdico do jogo é um indicador importante a se considerar 

nesta pesquisa, relacionando-o ao processo de aquisição do conhecimento a 

partir da atividade de se jogar. 

 

 

3.1 O Jogo e o Lúdico 

 

Huizinga, em seu livro Homo Ludens (2007), confere ao jogo um sentido 

mais amplo do que as definições das investigações científicas da psicologia e 

fisiologia, as quais buscam definições, origens e funções cognitivas, afirmando 

ser o jogo um elemento intrínseco à cultura. Nesse caso, deve-se partir de 

uma premissa importante, que em sua mais simples concepção, o jogo é 
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reconhecido como mais do que uma necessidade biológica ou de um reflexo 

do psiquismo humano. 

O jogo como forma específica de atividade — ―Em toda parte 

encontramos presente o jogo, como uma qualidade de ação bem determinada 

e distinta da vida ‗comum‘‖ (HUIZINGA, 2007, p. 06) — cumpre uma função 

social. Podem-se citar muitas razões para a utilização dos jogos em contextos 

culturais, mas a verificação de que as atividades arquetípicas da sociedade 

humana são abalizadas pelo jogo se mostram em inúmeras atividades do 

cotidiano tais como o exercício da cidadania, a economia, a indústria e a arte, 

a poesia, a ciência entre outras (HUIZINGA, 2007). 

Assim, considera-se o jogo como elemento articulador das atividades 

arquetípicas por ser capaz, a qualquer momento de envolver inteiramente o 

usuário. Este envolvimento que diz respeito às características formais do jogo, 

pode ser considerado desinteressado, visto que não diz respeito diretamente à 

vida cotidiana, mas antes, como um mecanismo de contentamento imediato 

das necessidades e desejos. Portanto, o jogo é uma atividade temporária que 

tem um objetivo autônomo da vida ―comum‖, que é obter uma satisfação que 

consiste na própria realização do ato de jogar: 

 

Mas o fato de ser necessário, de ser culturalmente útil e, até, 

de se tornar cultura diminuirá em alguma coisa o caráter 

desinteressado do jogo? Não, porque a finalidade a que obedece 

é exterior aos interesses materiais imediatos e a satisfação 

individual das necessidades biológicas (HUIZINGA, 2007, p. 12). 

  

A necessidade de satisfação desinteressada tem um caráter temporal e 

espacial. Temporal no sentido de que o jogo inicia-se em determinado 

momento e chega-se a um fim. Enquanto se joga, tudo é associação, sucessão, 

movimento, alternância, mudança... Mesmo que o jogo tenha chegado ao fim, 

torna-se uma tradição porque é transmitido e pode ser repetido a qualquer 

momento de acordo com as necessidades. 
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Em relação à questão espacial, nota-se que todo jogo existe em um 

campo delimitado – muitas vezes de maneira imaginária – previamente ou 

espontaneamente: 

 

A arena, a mesa de jogo, o círculo mágico, o templo, o palco, a 

tela, o campo de tênis, o tribunal etc., têm todos a forma e a 

função de terrenos de jogo, isto é, lugares proibidos, isolados, 

fechados, sagrados, em cujo interior se respeitam determinadas 

regras‖ (HUIZINGA, 2007, p. 13). 

 

 O aspecto temporal e espacial suscita um elemento fundamental para o 

envolvimento do usuário com o jogo. Trata-se da regra, da norma, da ordem 

específica e muitas vezes absoluta que é viabilizar o curso temporal e ordenar 

e delimitar o espaço de jogar. 

 A regra determina quem vai ganhar e muitas vezes, traz implicitamente 

as razões da necessidade de se jogar. O esforço de levar o jogo ao seu final é 

conduzido pela regra que também estabelece a tensão entre os jogadores. A 

tensão que se estabelece a partir da regra tem valor ético, na medida em que 

testa as habilidades do usuário assim como sua lealdade em não transgredir a 

regra, pois todos os jogos têm regras que são absolutas e não permitem 

alteração. 

 Em resumo, podemos definir os aspectos formais do jogo como: 

 

[...] uma atividade livre, conscientemente tomada como ―não-

séria‖ e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz 

de absorver o jogador de maneira intensa e total. É uma 

atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com 

a qual não se pode obter lucro, praticada dentro de limites 

espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e 

certas regras (HUIZINGA, 2007, p. 16). 

 

Ao trazer para discussão a questão da presença do lúdico, Huizinga 

(2007) aponta que ele é o elemento dinamizador da mecânica do jogo. Para 

ele, o lúdico é o indicador de que ―há alguma coisa em jogo‖ e que isso não 
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está relacionado ao resultado material do jogo. Assim, de acordo com a 

dinâmica do jogo, a idéia de vencer está estreitamente relacionada à 

atividade de jogar e é este êxito que proporciona satisfação do usuário. A 

vitória é acompanhada de diversos meios de apreensão da realidade temporal 

e espacial de acordo com objetivos específicos, contidas no jogo, podendo 

apresentar outras apreensões. 

Portanto, a aprendizagem de um conteúdo educacional pode ser um 

desses ―ganhos‖ que acompanha a vitória, pois a competição não se 

estabelece apenas por algo, mas ―em‖ e ―com‖ alguma coisa: 

 

A este sentido lúdico está inseparavelmente ligado um espírito 

que aspira à honra, à dignidade, à superioridade e à beleza. 

Tanto a magia como o mistério, os sonhos de heroísmo, os 

primeiros passos da música, da escultura e da lógica, todos 

esses elementos da cultura procuram expressão em nobres 

formas lúdicas (HUIZINGA, 2007, p. 85). 

 

 Diante dos questionamentos supracitados, atribui-se ao jogo um meio 

de aquisição de conhecimentos que se enraíza na cultura de múltiplas e 

específicas maneiras, onde o caráter lúdico enquanto força dinâmica que 

impulsiona o prazer de jogar viabiliza o processo de ensino/aprendizagem.  

 

 

3.2 O Jogo no Processo de Ensino/Aprendizagem 

 

 Vencer aparentemente é objetivo primeiro do jogo. Contudo, nas 

últimas décadas os pedagogos, principalmente da Escola Nova seguindo os 

questionamentos formulados por John Dewey, têm sublinhado um aspecto 

pouco abordado em relação aos jogos: a questão do trabalho. 

 Uma das razões pelos quais o jogo tem sido pesquisado e aplicado nas 

artes, nos esportes e nas ciências é a idéia de que o jogo conduz o indivíduo 

ao trabalho – simultaneamente material e mental – através do lúdico 

(CHATEAU, 1987).  
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Mesmo que o objetivo principal do jogo seja vencer, podemos sublinhar 

que se trata de uma tarefa, ou melhor, de um trabalho. O caráter imperativo 

do programa do jogo que se materializa em suas regras reafirma este trabalho 

que se manifesta nas estratégias cognitivas da atividade de se ganhar o jogo. 

Assim, como nos diz Chateau (1987) validando o que diz Huizinga (2007), o 

jogo não é mero divertimento, mas antes, uma atividade que se baseia em um 

código lúdico de conduta. 

 A citação feita pela pedagogia da Escola Nova em aproximar o trabalho 

e o jogo nos mostra uma importante dimensão pedagógica do jogo que é sua 

dimensão social, pois, ―[...] jogar é cumprir uma função, ter um lugar na 

equipe; o jogo, como o trabalho, é, por conseguinte, social‖ (CHATEAU, 1987, 

p. 126). 

 O trabalho é aqui considerado como uma atividade que objetiva obter, 

entre outras coisas e principalmente, ganhos materiais. Ainda que tenhamos 

citado anteriormente que o jogo não tem por finalidade obter os ganhos 

acima sublinhados pelo trabalho, a aproximação da Escola Nova neste aspecto 

é importante, pois reforça a afirmação de que o jogo não é só diversão e que 

pode cumprir uma importante função no Ensino/Aprendizagem. 

 Como cita Chateau (1987), muitas atividades escolares denominadas 

como ―trabalhos‖, tem sido substituídas por jogos apropriados. Este 

pressuposto parte da constatação de que o ensino tradicional tem seus 

programas baseados no trabalho imposto e nesse caso, a substituição por 

atividades atrativas ou porque não dizer, lúdicas, se mostra como alternativas 

edificantes de aprendizado e conhecimento, sem abrir mão da seriedade e do 

esforço que, por exemplo, as regras conferem ao jogo. 

 Contudo, a busca e a afirmação do termo ―atrativo‖ nos jogos voltado 

para o Ensino/Aprendizagem pode ser muito perigosa. O fato de que uma 

atividade seja atrativa e, por conseguinte, prazerosa, pode não ser suficiente 

para conjugar-se ao processo de aquisição de conhecimento. Como afirma 

Chateau, ―Quem diz jogo, diz ao mesmo tempo esforço e liberdade. [...] jogar 

é buscar um prazer moral‖ (1987, p. 128). Nesse caso, o trabalho traduzido 

em esforço e a liberdade como sinônimo de prazer moral proporcionam uma 

atividade de fato lúdica para o processo de Ensino/Aprendizagem, pois, ―É 
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esse prazer moral que devemos transpor para a nossa educação, se queremos 

calcá-la na atividade espontânea do jogo‖ (CHATEAU, 1987, p. 128). 

 Por essência, todos os jogos são por sua própria origem, educativos 

(KISHIMOTO, 2007). 

 Logo: 

 

Os jogos educativos não constituem senão que uma das 

múltiplas formas que podem tomar o material do jogo, mas que 

têm por meta dominante a de fornecer à criança objetivos 

susceptíveis de favorecer a iniciação a certos conhecimentos e 

também permitir repetições freqüentes em relação à retenção 

e às capacidades intelectuais da criança (KISHIMOTO, 2007, p. 

113). 

 

Dessa maneira, os jogos educativos se apresentam como uma 

possibilidade de potencializar o processo de ensino/aprendizagem, pois se 

mostram como uma proposta atraente e prazerosa que desperta o interesse e 

o raciocínio dos usuários. Contudo, esta pesquisa apresenta como interesse de 

investigação algumas questões que envolvem o jogo como um artefato 

mediador do processo de Ensino/Aprendizagem, tais como: até onde os jogos 

podem auxiliar na compreensão do conhecimento artístico? É possível 

mensurar os limites da contribuição dos jogos enquanto artefatos para o 

conhecimento?  

Assim, nesta dissertação apresentam-se reflexões da análise do 

potencial da ―Teoria da Atividade‖ como referencial teórico-metodológico 

para pesquisar na área educacional, subsídios para analisar o jogo como um 

artefato educacional mediador do conhecimento de Artes. 

No próximo Capítulo será demonstrado um breve histórico e conceitos 

sobre a Teoria da Atividade e, em seguida, serão feitas considerações sobre 

sua aplicação no universo de jogos educacionais. 
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A teoria da atividade surgiu a partir das pesquisas e trabalhos de 

Vygotsky, Leontiev e Luria, vinda do campo da psicologia fundamentada na 

filosofia marxista. Pode-se dizer que Alexei N. Leontiev e Alexander Luria, 

além de importantes colaboradores, propagaram e multiplicaram os 

fundamentos da Teoria Histórico-Cultural de L.S. Vygotsky. O termo "Teoria 

da Atividade" surgiu durante as décadas de 1920 e 1930 e mesmo tendo 

Vygotsky, Luria e Leontiev como fundadores, a consolidação e integração 

destes conceitos em uma estrutura organizada deve-se a Leontiev. 

Segundo Duarte (2002), destaca-se o quanto é recente a utilização 

dessa teoria, principalmente na área educacional, sendo divulgada e 

valorizada atualmente, pois antes da década de 1960, apresentam-se poucas 

pesquisas que utilizem a teoria como pressuposto.  

Ainda de acordo com Duarte, entre os pesquisadores brasileiros há uma 

carência de trabalhos e estudos específicos em relação aos fundamentos e à 

aplicabilidade da teoria da atividade que tenha como objetivo analisar a 

teoria como uma abordagem em potencial para a pesquisa educacional. Não 

se trata de afirmar que a teoria da atividade seja desconhecida no Brasil, mas 

a falta de bibliografia traduzida para o português dos títulos de Leontiev e 

Luria, provavelmente têm dificultado a divulgação e utilização desse 

pensamento. 

Embora a Teoria da Atividade tenha a sua base na Psicologia, 

apresenta-se hoje como uma teoria de caráter multidisciplinar sendo 

apreciada nas áreas de Educação, Lingüística, Antropologia, Filosofia e 

Design. Mesmo que a Teoria da Atividade tenha se consolidado através de 

Leontiev, o nome de Vygotsky é constantemente citado entre os 

pesquisadores brasileiros da área de Educação (DUARTE, 2002). 
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4.1 Conceito de Atividade 

  

Schlickmann (2002) aponta que Vygotsky empreende seus estudos no 

sentido de compreender as funções psicológicas superiores ou processos 

mentais superiores. Enquanto Leontiev, por sua vez, apóia-se no materialismo 

histórico3 para explicar como as atividades são mediadas. O autor ressalta que 

tais atividades devem prever a participação ativa dos sujeitos: 

 

―[citando Leontiev](...)os processos psicológicos superiores 

específicos do homem podem nascer unicamente da interação 

do homem com o homem ― (SCHLICKMANN, 2002, p. 214). 

 

Ou seja, Schlickmann (2002) afirma que o sujeito é resultado de sua 

própria atividade em um processo histórico, social e cultural, através de 

instrumentos e signos.  

A teoria adota uma perspectiva interacionista, no sentido da 

consciência em relação à atividade prática, na qual indivíduos se envolvem, 

sendo isto um dos conceitos centrais da teoria. Leontiev leva em consideração 

os questionamentos de Vygostky que introduz a idéia de que toda ação 

humana é mediada por ferramentas materiais ou psicológicas, ou ainda, por 

ambas simultaneamente. Assim, a existência de ferramentas psicológicas 

transformaria de maneira fundamental a ação humana, pois primeiramente, o 

indivíduo direciona sua ação a um objeto ou a outro indivíduo e, em um 

segundo momento, passa a internalizar as ferramentas psicológicas presentes 

na atividade em que atua, tornando as ferramentas um meio de controle do 

próprio processo mental (BARRETO CAMPELLO, 2007). 

Um conceito fundamental diz respeito ao fato de que as ações 

mediadas são direcionadas a um objetivo e não ao artefato empregado na 

ação, mesmo considerando que este artefato represente papel central no 

                                         
3
 O materialismo histórico é uma abordagem metodológica que tem por objeto de estudo a 

sociedade, a economia e a história, elaborada por Karl Marx e Friedrich Engels. A tese do 
materialismo histórico parte do príncipio que o desdobramento histórico da humanidade, desde 
as sociedades mais antigas até à contemporânea, se dá por confrontos entre diferentes 
classes sociais decorrentes da exploração do homem pelo homem. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
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curso da ação, já que configura e modifica esta ação, mas é o objetivo a ser 

atingido que a orienta (ibdem). 

Em relação à área educacional, autores como Pontelo & Moreira (2008), 

utilizam a Teoria da Atividade como referencial teórico para analisar os 

subsídios fornecidos de uma prática educativa, argumentando a favor do 

caráter dinâmico da representação dos sistemas de atividade apresentado por 

Leontiev. 

Segundo Pontelo & Moreira (2008), em relação à análise dos processos 

psicológicos, Leontiev indica a necessidade de superar a relação direta entre 

estímulo e resposta. Para isso, Leontiev propõe uma categoria entendida 

como ―atividade com objetos‖, sendo esta uma relação entre o estímulo e a 

resposta, mediada pela atividade do sujeito. As relações nessa tríade são 

constituídas pelas suas condições, objetivos e meios. Ou seja, os autores 

trazem à reflexão de que a atividade humana tem como característica 

principal um caráter objetal4.  

Assim, ―Uma atividade sem objeto é, na verdade, uma atividade que 

tem um objeto oculto e é necessário à investigação científica da atividade 

determinar tal objeto‖ (PONTELO & MOREIRA, 2008, p. 2).  

Entende-se neste caso que o objeto da atividade pode se apresentar 

tanto como parte de sua própria existência, independente de qualquer outra 

coisa, transformando a atividade do sujeito, tanto como imagem de objeto, 

criada pelo sujeito a partir de sua atividade, tratando-se de uma reflexão 

psíquica das propriedades do objeto. Há, portanto, uma interatividade entre 

sujeito e objeto através da atividade, modificando a atividade do ser humano 

e fazendo com que ele crie uma imagem psíquica do objeto, as quais 

apresentam as características do objeto notadas por ele. Assim, o indivíduo 

passa a interagir com o objeto a partir da imagem.  

Pontelo & Moreira (2008), diante dos estudos de Leontiev, afirmam que 

a ―necessidade‖ é um fator determinante, ou melhor, uma condição interna 

para ocorrer a atividade humana. Entende-se assim, que é preciso uma razão 

                                         
4
 Termo da Psicologia e da Psicanálise referente aos objetos materiais. Somente quando um 

objeto corresponde à necessidade, esta pode orientar e regular a atividade (ASBAHR, 2004, 
p.1). 
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ou motivo para acontecer a atividade, demonstrando que toda atividade tem 

uma necessidade que a institui, deixando claro que toda atividade está ligada 

a um motivo e este motivo ao objeto da atividade. Portanto, entende-se que 

a atividade objetal é definida, então, pela necessidade que a constituiu, não 

existindo uma atividade sem objeto. Na seqüência dos pensamentos de 

Leontiev, os autores afirmam, portanto, que: 

 

[...] a atividade objetal é realizada através de ações. A ação é 

um processo subordinado a um objetivo consciente. Toda ação 

tem um objetivo a alcançar, assim como toda atividade tem 

uma necessidade a satisfazer. Portanto, a necessidade cria a 

atividade, que acontece através de ações, sendo que cada ação 

tem seu objetivo próprio (PONTELO & MOREIRA, 2008, p. 3). 

 

Assim, pode-se dizer que o motivo torna-se um objetivo geral e quando 

o indivíduo tem consciência do motivo gerador da atividade, podem surgir 

objetivos parciais que resultam nas ações a serem realizadas. 

As ações, portanto podem ser realizadas de várias maneiras e são 

denominadas de operações, ou seja, para atingir um objetivo, o indivíduo 

realiza uma ação através de várias operações. Por fim, conclui-se que da 

mesma maneira que as ações estão ligadas aos objetivos, as operações estão 

ligadas as condições de realização das ações (PONTELO & MOREIRA, 2008). 

Ao esquematizar uma estrutura da atividade humana (Figura 1), 

segundo os conceitos da Teoria de Leontiev, Pontello e Moreira (2008) 

demonstram que o sujeito busca na circunstância em que ele se encontra 

todas as condições para que a atividade aconteça. Nesse caso, a situação 

objetal é constituída pelas condições de cumprimento da atividade, pelos 

objetivos das ações dessa atividade, pelo motivo da mesma e, finalmente, 

pelo seu objeto: 

  

Em certas situações, para a consciência do sujeito, o motivo 

pode se apresentar abstraído da situação objetal, mas suas 

ações não podem se abstrair do objetivo. Ele pode não ter 
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consciência da necessidade que o leva a realizar determinada 

ação, mas é necessário que ele seja consciente do objetivo da 

mesma (PONTELO & MOREIRA, 2008, p. 4). 

 

Barreto Campello (2007) também indica que Leontiev introduziu a 

noção da atividade social como um princípio explanatório dos processos 

mentais. Segundo Campello, na atividade os seres humanos sempre atuam de 

forma a satisfazer alguma necessidade, existindo sempre algum motivo para 

agir de uma forma particular. É ainda comum que a atividade se organize 

através da divisão de tarefas entre seus membros, de maneira que em muitas 

ocasiões, o motivo que gera a atividade não fica diretamente ligado à ação 

que se desenvolve e que esse ato não fica aparente. Porém, Barreto Campello 

(2007) confirma que é o motivo pelo qual se realiza a tarefa que confere 

significado às ações realizadas, criando um esboço psicológico para o 

indivíduo, tornando as ações aparentemente desconectadas do objetivo, 

cheias de significado. O autor argumenta que esta prática social deve ser vista 

como um sistema composto pelos três inter-relacionados níveis de Leontiev: 

Atividade, Ação e Operação. 

O sistema advogado por Leontiev apresenta desdobramentos em seus 

vários níveis, podendo ser visto como uma rede com muitas possibilidades. 

 

 

FIGURA 1 - Representação esquemática da estrutura da atividade humana (PONTELO & 

MOREIRA, 2008). 
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Barreto Campello (2007) chama atenção para o fato de Leontiev indicar 

que uma operação é realizada de forma quase automática, de maneira 

inconsciente. O autor assinala que as operações já foram um dia ações 

conscientes que percorreram um processo de internalização (aprendizagem), 

tornando-se um instrumento para outras ações. 

Portanto, é necessário considerar as relações internas, e ainda, as 

relações entre os elementos da tríade Atividade, Ação, Operação como algo 

que não se deve pesquisar separadamente, pois além de apresentar 

transformações durante o desenvolvimento da atividade, a atividade humana 

está inserida em um sistema de relações da sociedade. Ou seja: 

  

[...] o sujeito realiza atividades em um processo contínuo de 

interação com o meio social. A atividade objetal está 

estreitamente ligada aos papéis vividos em sociedade, pois tal 

atividade é o que consolidará o sujeito no meio social em que 

está inserido (PONTELO & MOREIRA, 2008, p. 4).  

 

É através desse processo de abordagens sistêmicas, que a Teoria da 

Atividade trabalha o conceito de Atividade, envolvendo uma série de 

considerações sobre os elementos que se apresentam no conceito de 

atividade, demonstrando formas de agir de um sujeito direcionado a um 

objeto, ou seja, uma atividade, quando individual, apresenta três elementos: 

sujeito, objeto e ferramenta de mediação. 

Logo:  

 

O sujeito é o agente que atua sobre, o objeto da atividade. O 

objeto é o elemento para o qual as ações da atividade estão 

direcionadas, um objeto pode ser algo material, ou algo menos 

tangível, como um plano ou um conceito qualquer. O 

relacionamento recíproco entre o sujeito e o objeto da 

atividade é sempre mediado por uma ou mais ferramentas 

(também chamadas de artefatos de mediação), que podem ser 

instrumentos, sinais, procedimentos, máquinas, métodos, leis, 

formas de organização de trabalho, que assumem um papel de 
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mediação, usadas no processo de transformação dos objetos.‖ 

(MARTINS, 2007, p.15) 

 

As considerações acima são referentes a uma estrutura individual e 

apesar de útil, representa uma estrutura simples, considerando relações que 

são encontradas em muitas atividades sistemáticas existentes entre o sujeito 

e o seu ambiente.  

Para discutir sobre as relações coletivas e sociais das atividades 

humanas, os autores Pontello & Moreira (2008) baseados em Engeström, 

chamam atenção para a idéia de que os indivíduos são formados em 

―comunidades‖ e é assim que são articuladas as relações entre sujeito-objeto, 

apresentando, portanto, diferentes artefatos mediadores em um grupo. 

Ou seja, ao considerar o conceito de comunidade, é possível notar 

novas formas de mediação, além das proporcionadas pelas ferramentas. De 

acordo com a idéia, outras duas características importantes a se considerar 

são as ―regras‖ e a ―divisão de trabalho‖, já que a comunidade será formada 

por muitos sujeitos que compartilham o mesmo objeto (Figura 2). 

 

 

 

FIGURA 2 - Modelo Sistêmico e Níveis de uma Atividade. 

“Atividades de práticas humanas não são isoladas umas das outras. Situações reais sempre 

envolvem uma teia interconectada de atividades que é especificada através de um diagrama 

de atividades” (NETO et al, 2005 , p. 4). 

 

Portanto, regras são normas implícitas ou explícitas estabelecidas por 

convenções e relações sociais dentro da comunidade como uma forma de 

mediação entre o sujeito e a comunidade. Enquanto divisão do trabalho se 
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refere à forma de organização de uma comunidade, relacionada ao processo 

de transformação de um objeto em um resultado, uma forma de mediação 

entre a comunidade e o objeto:  

 

Todas as formas de mediação (ferramentas, regras e divisão do 

trabalho) possuem um desenvolvimento histórico próprio, com 

características particulares relacionadas ao contexto em que 

foram desenvolvidas. Segundo a Teoria da Atividade, atividades 

não são estáticas, pois evoluem ao longo do tempo. Cada 

atividade tem sua própria história, embutindo ―fases‖ passadas. 

Uma análise histórica do desenvolvimento é freqüentemente 

necessária para o entendimento da situação corrente (MARTINS, 

2007, p.16). 

 

Assim, segundo Barreto Campello (2005), ressalta que Leontiev retira o 

foco de pesquisa relacionada aos estados interiores do indivíduo ou de seu 

mero comportamento externo e o põe sobre a atividade na qual o indivíduo se 

engaja. Em atividade, o indivíduo se apodera das ferramentas psicológicas 

disponíveis e posteriormente as internaliza. 

Neste caso, Atividade, diferente de comportamento, implica intenção, 

decisão e engajamento do sujeito. Não é apenas uma recepção através dos 

sentidos e suas conseqüentes respostas. Nessa perspectiva, observando a 

atividade e seu desenvolvimento ao longo do tempo, é possível analisar 

alterações no processo mental dos indivíduos, fazendo da atividade prática na 

qual o indivíduo se engaja uma unidade de análise científica (BARRETO 

CAMPELLO, 2007). 

 

 

4.2 O Jogo e a Prática Educativa como Sistema de Atividade – Aplicação da 

Teoria da Atividade 

 

Ao incorporar o jogo à Educação, considera-se que este é um artefato 

educativo e que será utilizado numa prática educativa. De acordo com os 
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pressupostos da Teoria da Atividade, pode-se considerar essa prática 

educativa (o jogar) como um sistema de atividade, ou seja, a atividade pode 

ser definida como um conjunto de ações. 

Segundo Pontelo & Moreira (2008), uma prática educativa constitui um 

ambiente de aprendizagem escolar como um lugar previamente organizado 

para promover oportunidades de aprendizagem e que se constitui de forma 

única na medida em que é socialmente construído por alunos e professores a 

partir das interações que estabelecem entre si e com as demais fontes 

materiais e simbólicas do ambiente.  

O jogar, entendido como atividade na abordagem da teoria de 

Leontiev, pode ser definido como um conjunto de ações dedicadas a criar 

oportunidades de aprendizagem. Ou seja, um artefato pode ser considerado 

um ambiente de aprendizagem que promoverá interação social entre os 

indivíduos presentes. Neste caso, o jogo pode ser entendido como o objeto do 

jogar, sendo este um ambiente de aprendizagem composto pelo objeto da 

atividade, as condições, os objetivos das ações e o motivo desta prática 

educativa, apresentando assim, o contexto das interações entre os 

participantes. 

Esse sistema de atividade apresentado, portanto, é constituído por 

vários elementos. Primeiro pelos indivíduos participantes do jogo. As regras 

devem ser claras. São definidas a divisão de materiais, posições e 

procedimentos para iniciar a partida, definidos objetivos e qual plano de ação 

do jogo. Cada jogador, dependendo das regras do jogo, irá traçar estratégias 

de ações, as quais se subdividem em várias operações, tendo como motivo 

principal, vencer o jogo. 

Nota-se aqui, que ao se tratar de uma prática educacional, os objetivos 

almejados pelo professor, não são necessariamente os mesmos que os 

jogadores/alunos. Este fato reflete o conceito de comunidade supracitado, 

onde novas formas de mediação surgem além das ferramentas proporcionadas 

pelo jogo. Nesse caso, devemos considerar que a comunidade é formada por 

muitos sujeitos que compartilham o mesmo objeto (jogo), porém, com 

objetivos diferentes – o professor objetiva utilizar o jogo como ferramenta de 

Ensino/Aprendizagem da Arte; os jogadores/alunos, ganhar o jogo. 
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A atividade jogar (ver tabela 1) envolve várias ações que se desdobram 

em operações, tais como: dispor o jogo; ler as regras; dividir materiais entre 

participantes; iniciar o jogo. Aqui, dependendo do formato e regras do jogo 

vão surgir outras operações, como por exemplo, jogar o dado, puxar carta, 

ler, informar, andar com pino, elaborar estratégia, interagir com jogador, 

decidir, entre outras. 

A primeira ação da atividade jogar, dispor o jogo, pode gerar nova 

atividade, vindo a ser uma nova ação e subdividindo em novas operações 

como, por exemplo, pegar caixa; escolher local para jogar; abrir jogo; abrir 

tabuleiro; arrumar cartas e pinos; ler as regras, entre outras.  

Ou seja, a complexidade da realização das ações que envolvem a 

atividade pode constituir uma variedade de operações, mostrando que toda 

essa dinâmica possibilita analisar alterações no processo mental dos 

jogadores, fazendo da atividade prática, uma unidade de análise na qual eles 

estão engajados.  

Essa relação sujeito-objeto que apresenta modificações contínuas, 

recíprocas e internas tornam cada sistema uma experiência única e traz a 

tona o exercício da voz crítica, da troca e da negociação. 

Por fim, ao analisar um jogo em um ambiente educacional com base na 

Teoria da Atividade evidenciam-se a riqueza e as possibilidades de análise 

partindo dos referenciais desta teoria, podendo ser ampliada a diferentes 

contextos e contribuir ao considerar a questão da atividade como referencial 

teórico-metodológico para a pesquisa em Design da Informação. 

 Ao apresentar em uma tabela todo o sistema de atividade aqui 

discutido, percebe-se melhor a relação e prática entre os níveis: Atividade, 

Ação e Operação. Assim, na tabela a seguir, apresenta-se a sistematização da 

atividade jogar, na coluna da esquerda, tendo ao meio as ações 

correspondentes e por fim, na coluna da direita as operações subdivididas, 

sendo estas, derivada dos estudos e das observações dos experimentos pilotos 

realizados nesta pesquisa.  
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TABELA 1 – Apresentação dos sistemas de Atividades apresentados nos experimentos pilotos. 

ATIVIDADE AÇÃO OPERAÇÃO 

Jogar  Dispor o jogo  

 

Abrir caixa 

Abrir tabuleiro 

Expor cartas RETRATO e INFORMAÇÃO 

Expor pinos 

 Ler as regras Pegar a regra 

  Ler em voz alta 

Interpretar a regra 

 Dividir grupo  

 

Escolha de dois representantes. Um para 

cada grupo 

  Escolha dos outros integrantes do grupo 

  Tirar na sorte para ver qual grupo inicia 

 Iniciar a jogada 

Envolve o processo inicial e 

todo o andamento, até sua 

finalização  

 

Puxar carta RETRATO 

Representar ―pose‖ 

Olhar e identificar RETRATO no tabuleiro 

Se houve acerto, andar uma casa 

Leitura dos dados das cartas RETRATO 

Escolha de um integrante adversário 

Seleção pelo adversário de carta 

INFORMAÇÂO correspondente ao que foi 

lido 

Sobreposição da carta INFORMAÇÃO no 

RETRATO correspondente no tabuleiro 

Se houve acerto, o grupo adversário anda 

uma casa 

 Finalizar o jogo Chegar na casa do tabuleiro ―Chegada‖ 

  Vencer 

Iniciar jogada    
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Neste capítulo descreve-se a elaboração do jogo Quem é? e os 

experimentos pilotos com ele realizados, bem como apresentam-se conclusões 

das atividades de pesquisa relacionadas. O objetivo é levantar discussões em 

relação às questões formuladas neste trabalho. Investiga-se qual a 

contribuição dos jogos educativos no processo de ensino/aprendizagem da 

Arte e se o ato de jogar motiva e torna mais prazerosa o processo de 

apreensão dos conhecimentos, ou ainda, quais articulações são feitas entre os 

usuários de acordo com a mecânica do jogo, utilizando a Teoria da Atividade 

como referencial teórico e aplicando o modelo de investigação de Randy 

Garrisson, Terry Anderson e Walter Archer (1991). 

A proposta inicial da pesquisa pressupunha a existência de um jogo 

voltado para o ensino da Arte que apresentasse conteúdos que estimulassem a 

troca de conhecimentos. Assim, foi projetado um jogo a ser utilizado, sendo 

necessário realizar duas linhas de trabalho, tendo a primeira, caráter 

projetual e a segunda, voltada para pesquisa propriamente dita.  

Na linha de trabalho projetual do jogo Quem é? foram realizados 

estudos e análises gráficas, protótipos e testes. Os primeiros estudos 

resultaram na confecção de dois protótipos do jogo Quem é?, sendo estes, 

testados. As observações realizadas proporcionaram reflexões e reformulações 

para uma nova versão do jogo, sendo este o artefato a ser usado no 

experimento final.  

Na linha de pesquisa, foram realizados dois experimentos piloto, 

fornecendo bases para as observações e refinamento do instrumento analítico. 

Cada um dos pilotos serviu para promover mudanças nos protótipos iniciais do 

jogo e levaram à realização de mais dois experimentos, considerados como 

principais para esta pesquisa. 
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5.1 Protótipo Jogo 1 

 

A construção do primeiro protótipo parte de um estudo da aplicação, 

análise e contribuição da linguagem gráfica verbal e pictórica para esta 

pesquisa, utilizando o acervo do Centro Cultural Benfica.  

A primeira etapa do trabalho foi realizar um projeto gráfico que serviu 

de base para o desenvolvimento do protótipo, estruturado pelas seguintes 

etapas de trabalho: 

 

 

5.1.1 Escolha do Conteúdo e Instituição 

  

O conteúdo da área de Artes foi considerado o objeto para esta 

pesquisa, sendo em seguida, feita uma análise para decidir qual conteúdo 

específico seria trabalhado na elaboração do protótipo. Assim, ficou decidido 

que o conteúdo do jogo apresentaria obras de arte do Acervo do Centro 

Cultural Benfica, instituição vinculada ao Departamento de Extensão Cultural 

- PROEXT da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, localizada na Rua 

Benfica, n°157 no bairro da Madalena, Recife. A opção de trabalhar com o 

acervo da instituição se deu por uma investigação inicial de obras de arte em 

acervos de equipamentos museológicos do Estado de Pernambuco, que 

apresentam relevância em relação à pesquisa e ao ensino da Arte e que 

tenham seu acervo catalogados digitalmente. 

O Centro Cultural Benfica além de apresentar em seu acervo, obras de 

arte da ―Coleção de Pintura da Antiga Escola de Belas Artes; Coleção de 

Obras e Objetos referentes à Arte Popular; Coleção de Folhetos de Cordel e 

Obras Representativas do Movimento Armorial” é a única instituição 

pernambucana que disponibiliza seu acervo e informações digitalizadas, 

através do site da Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal de 

Pernambuco – PROEXT, sendo, portanto, de acesso livre pela internet.  O 

acervo é disponibilizado através do Sistema de Catalogação do Acervo 

Museológico – SICAM, o qual foi implantado em 1999, ―[...] com o objetivo de 

organizar o acervo de forma a garantir seu controle e ampliar o acesso e a 
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divulgação das informações nele contidas‖ (PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 1999).  

A instituição apresenta em seu acervo mais de três mil obras 

catalogadas e registradas, o que impôs um recorte para a realização do 

projeto gráfico. Assim, decidiu-se trabalhar apenas com a ―Coleção da Antiga 

Escola de Belas Artes” por sua comprovada relevância histórica que possui 

obras de grandes nomes da Arte pernambucana como, por exemplo, os 

pintores Gil Vicente, Vicente do Rego Monteiro e Murillo La Greca, além de 

sua diversidade estética e técnica onde se podem apreciar pinturas, 

esculturas e gravuras. A multiplicidade dessas informações revelou-se 

fundamental para a construção do conhecimento a ser apreendido através do 

jogo. 

 

 

5.1.2 Seleção das obras e levantamento de informações 

 

A grande quantidade de obras da ―Coleção da Antiga Escola de Belas 

Artes” impôs novo recorte. Este foi realizado a partir das categorias e itens 

apresentados pelo SICAM, ou seja, para a seleção deste recorte, seguiu-se a 

estrutura oferecida pela interface do programa, de acordo com os passos 

descritos a seguir.  

Ao abrir a página do Centro Cultural, além de breves informações sobre 

a instituição e sobre o sistema de catalogação, encontram-se as opções:  

  procurar no acervo;   

 número do registro; ou ainda, 

 pesquisa refinada  

Assim, para esta pesquisa, optou-se pela ―pesquisa refinada‖ que 

apresenta os campos de busca nas seguintes categorias:  

 Classe 

 Sub-Classe  

 Selecione o Autor 

 Ou digite parte do nome do Autor 

 Título 
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 Ano de Execução 

 Tema 

 

Estas categorias apresentam itens diversificados para seleção ou 

espaços para se escrever o que se procura. 

Na categoria ―Classe‖ foi selecionado o item ―Artes Visuais‖ e na 

categoria ―Tema‖, foi selecionado ―Retrato‖. Com tais parâmetros, o SICAM 

apresenta 28 itens, sendo 28 obras que apresentam diferentes ―Sub-Classes‖ 

entre elas, ‗pintura, desenho, gravura e escultura (Figura 3 e 4). 

A escolha pela opção “Retrato” se deu pelo número de obras 

apresentado pelo SICAM – total de 28 obras – o qual foi considerado um 

quantitativo adequado para as regras do jogo. 

 

 

 

FIGURA 3 - Página resultado da “pesquisa refinada”. 
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FIGURA 4 - Página resultado da “pesquisa avançada”. 

 

É importante deixar claro que o SICAM é um programa de catalogação 

que fornece apenas os dados de identificação das obras do acervo, tais como 

―número de registro‖, ―classe‖, ―sub-classe‖, ―autoria‖, ―título‖, ―ano da 

execução‖, ―dimensões‖, não oferecendo informações detalhadas sobre o 

contexto das obras e dos artistas (Figura 5). 

 

 

FIGURA 5 - Página com os dados de identificação de obra do acervo do CCB. 
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 A partir das 28 imagens selecionadas, foi feito uma pesquisa sobre as 

informações que complementassem ou ampliassem os dados de identificação 

das obras, como por exemplo, informações sobre os autores e suas 

contribuições no meio artístico, ou ainda, sobre as técnicas que utilizavam.  

 

 

5.1.3 Elaboração do Jogo – Primeiras Definições e Geração de Alternativas 

 

Nesta etapa, foi determinada a faixa etária do usuário e elaboradas a 

regra e a composição do jogo. Inicialmente foi considerada a hipótese de que 

o protótipo fosse desenvolvido baseado em jogos industriais existentes no 

mercado, porém, pela riqueza do material coletado no Centro Cultural 

Benfica, optou-se pela criação de um novo jogo. 

Após definir a faixa etária do futuro jogo como de crianças a partir de 8 

anos, os fins educacionais e institucionais surgiram como pontos relevantes a 

ser considerados no jogo. Como conseqüência, a dinâmica do jogo foi pensada 

para fazer com que os jogadores reconhecessem o retrato que está 

representado na carta através de uma ―pose‖ feita por um dos jogadores do 

grupo. Estabelecendo como objetivos a observação dos retratos, a reprodução 

das poses e a identificação de qual é o retrato do acervo do Centro Cultural 

Benfica. O intuito é proporcionar aos jogadores a apreciação, a 

representação, o diálogo e o conhecimento sobre as imagens do acervo e um 

pouco da história da arte pernambucana.  

Foram compostos dois tipos de cartas. Uma carta denominada, ―carta 

RETRATO‖ que apresenta apenas as imagens das obras pertencentes ao acervo 

e a outra, ―carta INFORMAÇÃO‖ com as mesmas imagens das obras e contendo 

informações sobre estas e seus autores. 

Para a concepção da regra, ficou determinado que os jogadores se 

dividissem em dois grupos. Cada grupo recebe as 28 cartas RETRATOS e diante 

dos jogadores, ficam as 28 cartas INFORMAÇÃO, embaralhadas e voltadas para 

baixo. Ao decidir qual grupo começa, escolhe-se um jogador para iniciar. Fica 

claro na regra que deve haver um rodízio para que todos participem. O 

jogador escolhido puxa uma carta e olha atentamente para ela, sem deixar 
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ninguém vê-la e deve fazer com que o seu grupo adivinhe qual é o RETRATO 

que está em suas mãos, tendo que imitar ou posar igual, utilizando a mímica 

corporal para sua representação. O grupo, por sua vez, deve observar e 

procurar o RETRATO representado pelo seu colega nas cartas INFORMAÇÃO e, 

feita a identificação, deve ler em voz alta os dados escritos na carta para 

validar o ponto do grupo. Confirmado o acerto, passa a vez para o outro 

grupo, repetindo as ações descritas anteriormente.  

Com a elaboração da regra, previsão dos elementos do jogo e objetivos, 

a partir destas definições, foi realizado o projeto gráfico para as cartas e a 

regra (Figura 6 e 7). Na regra, foram elaboradas notas de atenção e sugestões 

para outras possibilidades de utilização e procedimentos no jogo, como por 

exemplo, a criação de histórias dos personagens dos retratos, ou ainda, em 

sala de aula, inserções de reflexões e conteúdos de Arte entre as jogadas.  

Por fim, considerando a dinâmica de desvendar quem está na carta 

RETRATO que faz parte do acervo do Centro Cultural Benfica, deu origem ao 

nome adotado para o Jogo: Quem é?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 - Primeira Solução Projetual – carta RETRATO, carta INFORMAÇÃO e verso das 

cartas. 
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FIGURA 7 - Primeira Solução Projetual Regra do Jogo. 

 

 

5.1.4 Avaliação e Redesign 

 

Com a finalização da primeira solução projetual, foi possível submetê-

la a análises de graduandos e mestrandos, tendo como base os estudos de 

Linguagem Gráfica Verbal durante disciplina oferecida pela Profa. Dra. 

Solange Coutinho, Departamento de Design da UFPE. As análises indicaram 

que era preciso um redesign pela necessidade de mudanças projetuais tais 

como as cores, a tipografia e a configuração das cartas.  

Foram gerados, assim, novos estudos e alternativas, que resultaram em 

uma nova solução projetual, redefinindo um novo formato para o jogo. 

(Figuras 8 a 11). 
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FIGURA 8 - Alternativa Redesign 1. 

 

 

 

 

FIGURA 9 - Alternativas Redesign 2. 
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FIGURA 10 - Alternativas Redesign 3. 

 

 

 

 

FIGURA 11 - Alternativa Redesign Tabuleiro 3. 
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FIGURA 12 - Segunda Solução Projetual Redesign 4  – Carta e verso. 

 

 

 

 

FIGURA 13 – Segunda Solução Projetual Redesign 4  – Tabuleiro. 
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FIGURA 14 - Segunda Solução Projetual Regra Redesign. 

 

 

5.1.5 Finalização da segunda solução e análises 

 

Após análise das alternativas, se chegou a segunda solução projetual. 

Foi considerado importante manter o conteúdo informacional pesquisado para 

o projeto.  

O surgimento de um tabuleiro foi uma nova proposta adotada e teve 

como principal interferência gráfica, um desenho como forma de uma 

moldura. Embora seja um elemento bastante comum entre obras de arte, a 

moldura tem nos retratos uma identificação estreita. As cores utilizadas 

foram pensadas para dar leveza e as cartas seguiram o padrão cromático do 

tabuleiro, com tamanho compacto para as informações e imagens (Figura 12 a 

14). 
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Assim, na finalização deste estudo, apresentou-se um tabuleiro e houve 

a eliminação de uma das cartas o que, conseqüentemente, proporcionou 

mudanças na mecânica da regra. 

 

 

5.1.6 Confecção do jogo para o experimento – protótipo 1  

 

Foram impressos a primeira e a última soluções projetuais do jogo, com 

a intenção de experimentar seus funcionamentos. Conforme já foi descrito, a 

primeira era composta apenas por cartas e a segunda por cartas e tabuleiro. 

Esses primeiros jogos impressos resultaram no protótipo 1 do experimento 

piloto 1. 

 

 

5.2 Experimento Piloto 1 

 

Em agosto de 2008, o protótipo 1 foi testado por quatro crianças de 

idade entre 8 e 10 anos, com a intenção de verificar a mecânica do jogo. As 

crianças utilizaram as cartas da solução 1 por serem maiores, juntamente com 

o tabuleiro da solução 2. Uma das integrantes leu a regra e jogaram por mais 

de uma hora, apresentando momentos de descontração e diversão, sem 

maiores problemas no andamento do jogo.  

Verificou-se que, quanto a mecânica do jogo, há possibilidade de seu 

uso. No entanto, notou-se a necessidade de ajustes, tanto projetuais, como 

por exemplo o tamanho das cartas, como também em relação às informações, 

no sentido de proporcionar maior troca de conhecimentos e participação 

coletiva.  

 

 

5.3 Protótipo Jogo 2  

 

A partir das conclusões do experimento piloto 1, foram feitas 

considerações sobre o jogo e as versões utilizadas, discutindo-se ajustes na 
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configuração projetual e informacional na intenção de re-configurar o jogo 

para a realização de outro experimento. Nesta fase, pode-se apresentar tais 

considerações e coletar contribuições feitas na disciplina Artefatos 

Educacionais ofertada pelo Prof. Dr. Silvio Barreto Campello, do 

Departamento de Design da UFPE, contribuindo nas discussões sobre como 

aplicar a Teoria da Atividade ao problema de pesquisa. Assim, foi feito um 

novo projeto gráfico e pesquisa de definições e conceitos sobre alguns 

conteúdos de Artes presentes no jogo. Para esta etapa, foram consideradas as 

análises e reflexões obtidas no piloto 1, levantando novas questões de 

avaliação para ser experimentado por um grupo maior e no local da 

Instituição.  

Portanto, juntando todos estes novos dados, para elaboração da 

proposta do novo protótipo, permaneceu a idéia de jogo de tabuleiro 

contendo as imagens das obras do acervo, aumentando o seu tamanho para 

garantir melhor visibilidade e bom agrupamento dos jogadores. Foram 

retirados alguns detalhes gráficos, na tentativa de simplificar e dar destaque 

aos retratos. A cor e a tipografia também foram modificadas.  

Quanto às cartas, diante da necessidade verificada no piloto 1 de 

proporcionar uma troca melhor de informações e conhecimentos, houve 

renomeações e a introdução de uma nova carta, o que, conseqüentemente 

gerou uma mudança na mecânica da regra. A carta com a imagem da obra e 

seus dados de identificação manteve-se, porém foi feita uma pesquisa sobre 

informações mais detalhadas sobre os autores das obras.  

Nota-se que, no decorrer da pesquisa, algumas obras não possuíam 

autoria, ou seja, de autoria desconhecida ou mesmo, apresentava um autor 

de pouco reconhecimento artístico, o que consequentemente tornou mais 

dificil a coleta e aprofundamentos dos dados de identificação para pesquisa, 

obrigando assim, a substituição, nesses casos, dos dados ―Sobre o autor‖ para 

―Sobre a obra‖, direcionando as informações sobre a técnica da obra. Em 

relação a nova carta criada, denominada ―carta INFORMAÇÃO‖ vem a ser um 

diferencial para a troca de informações e adição de conhecimentos ao jogo, 

trazendo definições ou conceitos de conteúdos de Artes que estão 

relacionados aos dados da carta RETRATO (a qual antes era denominada de 
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―carta INFORMAÇÃO‖). A partir disso, foi feito um levantamento de definições 

e conceitos para atender a carta INFORMAÇÃO. 

Portanto, O jogo Quem é? em seu novo protótipo, apresenta 28 cartas 

denominadas carta RETRATO, 56 cartas INFORMAÇÃO, 01 tabuleiro e 02 pinos. 

O jogo foi trabalhado para atender a faixa etária de usuários a partir de 

8 anos de idade, podendo ser jogado por 4 ou mais participantes. 

A carta RETRATO, como supracitado, é composta por uma obra do 

acervo do Centro Cultural Benfica, contendo os dados de identificação da 

obra, tais como: Título, Ano, Autoria, Técnica e informações sobre o autor ou 

sobre a obra. Abaixo dos dados de identificação, apresenta-se o tópico 

―PALAVRA INFORMAÇÃO‖ que apresenta palavras que correspondem e são 

definidas nas cartas INFORMAÇÃO (Figura 15). 

 

  

FIGURA 15 - Carta RETRATO e verso 

 

A carta INFORMAÇÃO, por sua vez, são definições, conceitos e pontos 

históricos relevantes da História da Arte e desta área de conhecimento que 

estão relacionadas às cartas RETRATOS (Figura16). 

 

     

FIGURA 16 - Carta INFORMAÇÃO 
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O tabuleiro apresenta as 28 imagens dos retratos contidos nas cartas 

RETRATOS. Essas imagens são do mesmo tamanho das cartas INFORMAÇÃO, 

permitindo sobrepor no tabuleiro as cartas INFORMAÇÃO ao RETRATO 

correspondente. Há ainda as casas de ―Partida‖ e de ―Chegada‖, que 

determinam o caminho dos pinos (Figura17). 

 

 

FIGURA 17 – Tabuleiro. 

 

O objetivo do jogo é observar os RETRATOS das obras impressas nas 

cartas e fazer mímicas para reproduzir a ―pose‖, fazendo com que o grupo 

identifique Quem é?  que faz parte do acervo do Centro Cultural Benfica, 

provocando a troca de informações entre os jogadores, incentivando a 

apreciação e representação das obras de Arte.  

De acordo com a regra (Figura18), para jogar, os participantes devem 

formar dois grupos, onde cada grupo é representado por um pino, posicionado 

na casa ―início” do tabuleiro. Os grupos devem decidir quem irá começar o 

jogo (pode-se decidir ―tirando-se a sorte‖ - par ou ímpar). Assim, diante dos 

jogadores e próximo ao tabuleiro, que está aberto entre todos os jogadores, 

ficam as 28 cartas RETRATO embaralhadas e voltadas para baixo. Em outro 

monte, ficarão as cartas INFORMAÇÃO voltadas para cima. O grupo que irá 

iniciar escolhe um integrante para puxar uma carta RETRATO. Ao olhar e 

observar a carta atentamente, sem deixar seu grupo ver, o jogador deve fazer 

gestos e mímicas para se chegar à pose contida naquela carta. Assim, seu 

grupo deve observar a representação e buscar no tabuleiro o RETRATO 
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representado. Ao identificar a imagem representada, o grupo deve apontar no 

tabuleiro a imagem correspondente, e se a afirmação estiver correta, o grupo 

anda uma casa. 

Nesta hora, abre-se espaço para um desafio ao grupo adversário, 

proporcionando um momento de troca de informações e a possibilidade dos 

grupos caminharem juntos no jogo. 

Após a representação e confirmação da imagem no tabuleiro, o jogador 

que fez a pose deverá ler os dados escritos na carta RETRATO e irá indicar 

uma pessoa do grupo adversário para escolher uma carta INFORMAÇÃO. O 

jogador adversário deve procurar nas cartas INFORMAÇÃO uma que 

corresponda aos dados lidos para assim colocá-la sobre o RETRATO 

representado no tabuleiro. Nesta seleção da informação, seu grupo pode 

ajudar, trocando idéias. Caso esteja correto, andará uma casa também. Para 

a confirmação do acerto sobre a carta INFORMAÇÃO, em todas as cartas 

RETRATO se encontra um tópico intitulado Palavra INFORMAÇÃO com as 

palavras correspondentes as cartas INFORMAÇÃO.  

Inicia-se assim uma nova rodada, repetindo as ações descritas 

anteriormente, finalizando o jogo quando um dos grupos alcança a casa 

―chegada” de acordo com a regra, vencendo, portanto quem chegar primeiro.  

Na regra impressa, os participantes são chamados a atenção para 

quatro pontos sobre a mecânica do jogo. 

1. Sobre a importância da participação de todos, devendo haver um 

rodízio; 

2. Sobre a ―hora do desafio‖, pois na leitura dos dados da carta 

RETRATO todos devem prestar atenção, por ajudar na escolha da carta 

INFORMAÇÃO; 

3. Sobre a palavra INFORMAÇÃO, tópico na carta RETRATO que não 

deve ser lida pelo jogador, já que elas são guias para verificar se o grupo 

adversário acertou na escolha da carta INFORMAÇÃO;  

4. Sobre a ajuda do grupo em relação ao jogador selecionado para 

escolher a carta INFORMAÇÃO, sendo permitida a troca de idéias sobre as 

informações. 



85 

 

 

 

Quanto às possibilidades de erros, é considerado na regra que em caso 

de um dos grupos, na sua rodada, não acertar o RETRATO representado, o 

grupo adversário poderá opinar e caso acerte, avança uma casa. 

 

 

FIGURA 18 - Regra do jogo Quem é? 

 

Após os ajustes propostos, foi impressa esta versão do jogo para 

realização de mais um experimento piloto com o objetivo de aprofundar as 

discussões e questões sobre os problemas e hipóteses a serem investigados, 

além de lançar um olhar sobre como a Teoria da Atividade pode ser usada nas 

diferentes formas de jogar, visto que ela proporciona várias operações 

(pensar, trocar, agir, elaborar, discutir, etc), resultando em soluções que 

estimulam a relação entre o jogo e os jogadores a partir do artefato, que 

neste caso proporciona a interatividade entre os usuários, a troca de 
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informações e estratégias de pensamento para se atingir os objetivos 

propostos pelo jogo.  

 

 

5.4 Experimento Piloto 2   

 

Neste experimento, fez-se o uso do protótipo 2, do jogo Quem é? com a 

intenção de investigar e apontar pontos reflexivos sobre questões deste 

procedimento de pesquisa aqui já apontadas. 

Por se tratar de um jogo baseado nas obras do Centro Cultural Benfica, 

considerou-se a possibilidade de realizar o experimento na própria instituição, 

levando um grupo de crianças a partir dos 8 anos para jogar in loco. Situação 

que se imaginou propiciar aos usuários uma forma de vivenciar uma atividade 

prática diferenciada em contato com as obras reproduzidas no jogo, tornando-

se um processo mais investigativo de caráter participativo entre os sujeitos 

envolvidos. 

Este experimento foi registrado em vídeo no intuito de tornar-se um 

auxiliar na apreciação dos dados apresentados na pesquisa e suas análises, já 

que os participantes fazem uso de gestos e mímicas, pontos importantes nesta 

prática.  

Um grupo de 8 crianças com idades entre 8 e 13 anos, foram convidados 

a visitarem e jogar Quem é? no Centro Cultural Benfica. 

Ao chegarem à instituição, dispôs-se o jogo no chão do espaço 

expositivo (tabuleiro, cartas e pinos). Em exposição se encontrava Gravuras 

de Samico e duas obras que constam no jogo, sendo Moça com Vestido de 

Baile de autoria de Fédora do Rego Monteiro e Retrato Masculino de autoria 

de Murillo La Greca (solicitadas com antecedência ao setor educativo do 

espaço). 

Sentados ao redor do jogo, uma integrante leu a regra para todos. Após 

a leitura, parte do grupo não entendeu a regra, gerando uma discussão e 

fazendo com que a integrante que fez a leitura, interpretasse a regra de 

maneira livre. Posteriormente, percebeu-se que no desenrolar do jogo, as 

dúvidas se dissiparam. 
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Em seguida, foram formados dois grupos, decidindo-se as cores dos 

pinos e quem iniciaria a partida, dando assim o seu início. A partir deste 

ponto, as ações serão basicamente as mesmas, repetidas de acordo com a 

regra, como por exemplo, puxar a carta e representar através de mímica, 

gerando uma pose de acordo com a imagem da obra. O grupo do integrante da 

vez deve identificar e apontar no tabuleiro a imagem referente. Assim, o 

integrante que fez a mímica, lerá as informações da carta puxada e escolherá 

um integrante do grupo adversário para escolher uma carta INFORMAÇÃO 

correspondente a imagem. Acertando, anda uma casa e passa a vez para o 

outro grupo, repetindo as ações até o término do jogo. 

A idéia inicial para a realização deste experimento em relação ao 

posicionamento do pesquisador seria a de intervir o mínimo na atividade do 

grupo, apenas observando e anotando questões relevantes ao processo da 

pesquisa, porém no decorrer do jogo demonstrou-se a necessidade em alguns 

momentos da intervenção e mediação, como pode ser visto no registro em 

vídeo (ANEXO), ao tirar dúvidas sobre a regra ou auxiliando na apreciação da 

imagem na carta RETRATO para a realização da mímica pelo jogador.   

 Estes experimentos pilotos serviram de base para se perceber alguns 

pontos que poderiam ser agregados aos andamentos da pesquisa tais como as 

possibilidades investigativas da usabilidade do protótipo, ou ainda, se as 

informações contidas nas cartas são adequadas ao conteúdo e idades 

propostas, se indicavam processos de aprendizagem, de socialização, enfim, 

revelaram meios de verificações das questões levantadas, ajudando assim nas 

análises e conclusões do experimento final. 

Por fim, a partir dos pilotos, pode-se ainda apontar algumas questões a 

serem consideradas, como por exemplo, sobre a necessidade de se jogar em 

espaços que se relacionam com a temática do jogo e se é necessário a 

presença do mediador/professor durante a atividade, observações 

importantes que serão consideradas na conclusão deste trabalho. 
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TABELA 2 - Sistematização das etapas dos protótipos e experimentos pilotos. 

1º Etapa Escolha do conteúdo e Instituição   

 Acervo 

 Centro Cultural Benfica – UFPE 

 ―Coleção da Antiga Escola de Belas Artes”. 

2º Etapa Seleção das obras e levantamento das informações 

 Recorte na “Coleção de Pintura da Antiga Escola de Belas   
            Artes” 

 ―Pesquisa Refinada‖ – seleção das categorias 
―Classe‖: Artes Visuais 
―Tema‖: Retrato 

 Resultado: 28 obras divididas em ―Sub-Classes‖:  
Pintura, desenho, gravura e escultura 

 Levantamento de informações: dados da obra e 
           sobre o autor 

3ª Etapa Elaboração do Jogo – Primeiras Definições e Soluções Projetuais 

 Faixa etária do usuário – 8 anos 

 Objetivos do jogo 

 Regra do jogo  

 Alternativa 1  

 Outras soluções projetuais 

 Redesign – Nova carta, surgimento do tabuleiro e 
conseqüentes mudanças na mecânica da regra 

4ª Etapa Finalização do estudo da configuração projetual e informacional  

 Análises da aplicação e contribuição da Linguagem Gráfica 
Verbal 

5ª Etapa Protótipo 1  

 Confecção do jogo para o experimento - Impressão  

6ª Etapa Piloto 1 

 Verificação da mecânica do jogo 

7º Etapa Protótipo jogo 2 

 Ajustes projetuais e informacionais 

 Novo protótipo 

8ª Etapa Confecção do jogo  
 

9ª Etapa Experimento piloto 2 

 Avaliações e verificações da metodologia proposta  
          através do protótipo 

 

 

5.5 Jogo Quem é? Finalizado  

 

Com base nos protótipos e experimentos pilotos, verificaram-se as 

necessidades de modificações para a realização de uma última versão do jogo 

para os experimentos principais desta pesquisa. 
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O tamanho dos textos escritos nas cartas, a linguagem utilizada, a 

quantidade de informações e conceitos utilizados, questões projetuais e 

informacionais foram novamente modificados. Ao observar nos pilotos a 

leitura extensa dos jogadores, decidiu-se diminuir os textos sem o 

comprometimento da qualidade das informações, sendo realizada uma revisão 

nos textos das cartas RETRATO e nas cartas INFORMAÇÃO. A quantidade de 

repetições de cartas INFORMAÇÃO também foi revista e a linguagem dos 

textos foi retrabalhada, aproximando-se da linguagem apropriada para faixa 

etária do jogo, sem termos técnicos.  

Mesmo tendo a mímica como uma expressão corporal que provoca o 

―olhar‖ dos participantes como artifícios educacional de Artes, decidiu-se 

promover mais uma opção que dialogasse com conteúdos de Artes, sendo 

introduzido o desenho como opção no jogo, e por fim, uma mudança no 

tabuleiro, onde a imagem da obra que era impressa, fixa, virou uma nova 

carta, a ―carta ACERVO‖, trazendo a possibilidade de futuramente se 

trabalhar com todas as obras do acervo da instituição. É necessário deixar 

claro que para esta pesquisa, manteve-se o recorte dado no acervo, sendo 

essa mudança realizada para contribuir em possíveis estudos futuros. Assim foi 

intensificado os estudos gráficos, dando início à um novo projeto do jogo 

Quem é?.  

Para este novo projeto, foi pensado um conceito para a identidade 

visual do jogo, no qual a idéia é a de retirar o estigma de que a Arte está 

quase sempre relacionada a elementos clássicos, antigos e/ou rebuscados, 

tornando a aparência do projeto gráfico mais divertida.  

Logo, o jogo se torna mais acessível para crianças e adolescentes, 

usando o mínimo de ilustrações, deixando tudo mais simples para não 

interferir nas imagens das cartas. Ainda sobre a identidade visual, a 

interrogação do "Quem é?" foi trabalhada, sugerindo a "lâmpada da idéia", o 

que lembra o sobressalto de saber a resposta, a expectativa entre outras 

emoções que são estimuladas com o jogo. O tabuleiro teve seu formato 

arredondado em dois cantos. Desse modo o tabuleiro deixa de chamar a 

atenção, que antes encobria os retratos que são a parte essencial do jogo. 

Enfim, em sua última versão, o jogo se apresenta da seguinte maneira: 
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Manteve-se a faixa etária, sendo destinado para crianças a partir de 8 

anos, podendo ser jogado por 4 ou mais participantes, divididos em dois 

grupos. Os objetivos praticamente permaneceram os mesmos, apenas 

ampliando a questão do desenho, ou seja, observar os RETRATOS e fazer 

mímicas ou desenhos para reproduzir a ―pose‖, identificando Quem é? que faz 

parte do acervo do Centro Cultural Benfica. 

Em seu novo formato, ficou composto por 28 cartas ACERVO (Figura 

19), 28 cartas RETRATO (Figura 20) 59 cartas INFORMAÇÃO (Figura 21), 01 

tabuleiro (Figura 22) e 02 pinos. A carta ACERVO é a imagem da obra a ser 

colocada no tabuleiro para identificação. A carta RETRATO é a imagem de 

uma obra do acervo com informações da obra, como por exemplo, seu título, 

o ano em que foi feita, técnica, autor. Nesta carta ainda constam as palavras 

INFORMAÇÕES que ligam ao conteúdo das cartas INFORMAÇÃO. E por fim, a 

carta INFORMAÇÃO que são os conteúdos, definições e assuntos artísticos.   

 

  

FIGURA 19 - Carta ACERVO e verso. 

 

  

FIGURA 20 - Carta RETRATO e verso. 
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FIGURA 21 - Carta INFORMAÇÃO e verso. 

 

FIGURA 22 – Tabuleiro. 

 

 Nesta nova versão, a regra (Figuras 23 e 24) foi preparada com duas 

opções de jogo. Em seu texto inicial, há uma preparação em comum para as 

duas opções, onde os jogadores devem ser divididos em dois grupos.  Assim, 

cada grupo escolhe um pino e o coloca no ―início‖ do tabuleiro e que, segundo 

um critério qualquer, as equipes devem estabelecer qual grupo irá começar e 

qual será a ordem de rodízio, para que, a cada vez de jogar, os grupos 

alternem seus jogadores. As cartas ACERVOS devem ser arrumadas nos 

espaços próprios do tabuleiro e posteriormente, embaralhadas e voltadas para 

baixo para que fiquem entre os grupos e as cartas INFORMAÇÃO devem estar 

próximas do tabuleiro e podem estar voltadas para cima. 
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FIGURA 23 - Regra Capa. 

 

 

FIGURA 24 – Regra. 

 

Na opção 1, a mímica é a base da brincadeira. O jogador escolhido para 

iniciar puxa uma carta RETRATO e olha atentamente sem deixar ninguém vê-

la. Ele deve fazer com que o seu grupo adivinhe Quem é? que está no 

RETRATO, tendo que fazer mímicas e movimentos que levem a ―pose‖ final da 

carta RETRATO. Seu grupo deve observar e procurar no tabuleiro (Cartas 

ACERVO), o RETRATO representado pelo seu colega e, feita a identificação, 

apontar para a imagem. Se a afirmação estiver correta, o grupo anda uma 
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casa. Em seguida, o jogador que fez a pose deve ler os dados escritos na carta 

RETRATO (nesta parte da regra, pede-se atenção, pois essa leitura contém 

INFORMAÇÕES que podem valer pontos). É informado também que em todas as 

cartas RETRATO existem ―palavras informações‖ que não devem ser lidas em 

voz alta pelo jogador, sendo estas, para verificação se o grupo adversário 

acertou. Esse momento é definido como a ―Hora do desafio‖.  

Depois de ler as informações, ele deve escolher um jogador do grupo 

adversário para que selecione uma carta INFORMAÇÃO correspondente ao que 

leu. O jogador adversário deve escolher no monte das cartas INFORMAÇÃO 

uma que corresponda às informações lidas e ao selecioná-la, deve ler em voz 

alta a carta INFORMAÇÂO, colocando-a sobre o RETRATO no tabuleiro. O 

jogador inicial verifica se a carta escolhida corresponde a uma das ―palavras 

informação‖ de sua carta RETRATO. Caso o grupo adversário esteja correto, 

andará uma casa também para dar início a uma nova rodada, repetindo as 

ações descritas anteriormente. 

Na opção 2, a base da brincadeira é o desenho. Para esta opção, é 

necessário que se providencie papel e lápis para os grupos (ou outro suporte 

adequado à proposta, como por exemplo, um quadro negro de sala de aula). 

Também é necessário um relógio ou cronômetro para marcar o tempo de 

realização do desenho para não virar uma cópia apresentando questões 

técnicas de desenho do RETRATO. A idéia é incentivar o desenho sem 

preocupações, ou seja, não é necessário deter-se em ―fazer desenhos bonitos 

ou realistas‖. Basicamente a regra é a mesma da opção 1, mudando a situação 

da mímica para desenho. A diferença está no tempo de elaboração do 

desenho, que deve ser no máximo de 1 minuto, para que o grupo do jogador 

em questão aponte no tabuleiro a carta correspondente. O restante da regra 

se aplica da mesma forma que a opção anterior. 

Por fim, na regra constam algumas sugestões, alertas de atenção e 

dicas gerais, como por exemplo, caso os grupos queiram elevar o nível de 

dificuldade nesta opção, pode-se determinar que o desenho seja apenas de 

um elemento presente na imagem da carta, podendo assim, aumentar o 

tempo da realização do desenho, ou ainda, alerta que todas as cartas 

RETRATO, contém abaixo as informações referentes às palavras INFORMAÇÕES 
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que correspondem as cartas INFORMAÇÃO, servindo de guias para verificar se 

o grupo adversário acertou na escolha da carta INFORMAÇÃO e que não deve 

ser lida em voz alta, e por fim, ressalta que o jogador selecionado para 

escolher a carta INFORMAÇÃO pode ser ajudado pelo seu grupo, podendo 

conversar e trocar idéias sobre as informações, estimulando a troca e 

participação de todos.  

Após todas estas mudanças, foi confeccionado o jogo Quem é? em seu 

novo formato para servir ao experimento principal deste trabalho. 
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Após a confecção do jogo com os estudos finalizados, foram realizados 

os dois experimentos finais deste trabalho. O primeiro experimento foi 

realizado numa escola da rede particular, na 4ª série do ensino fundamental, 

numa turma de 30 alunos com idades entre 10 e 11 anos e teve como base a 

utilização da opção de se jogar com a mímica, de acordo com a regra do jogo. 

Foi decidido, juntamente com a professora de Artes da escola que o 

experimento seria realizado em duas aulas, uma em cada semana, dividindo a 

turma em dois grupos.  

O segundo experimento foi realizado em residência, com um grupo de 

08 participantes, com idades entre 12 e 13 anos, para jogar com a opção 

―desenho‖, de acordo com a regra. A idéia inicial era a de realizar este 

experimento no Centro Cultural Benfica para propiciar aos jogadores a prática 

da atividade em contato com o acervo e obras do jogo, no intuito de avaliar 

se a situação contribuiria no processo de aprendizagem, porém, a instituição, 

neste período se encontrava em reforma, sendo este ponto proposto para 

avaliações futuras, não sendo possíveis de serem investigadas neste trabalho. 

Os experimentos foram registrados em vídeo, servindo para a análise 

dos dados apresentados. 

 

 

6.1 Experimento 1 – Regra Mímica 

 

Como este experimento foi realizado em dois momentos, serão aqui 

descritos como ―Experimento 1A" e ―Experimento 1B‖. Ressalta-se aqui que 

por motivos descritos a seguir sobre o Experimento 1A, aconteceram fatos 

inesperados decorrente de não se ter por direito o controle do tempo 

disponível para a finalização do experimento. Iremos mesmo assim descrevê-
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lo, sendo considerado nesta pesquisa como mais um experimento piloto que 

contribuiu com o Experimento 1B, o qual será analisado mais detalhadamente. 

 

 

6.1.1 Experimento 1A 

 

Para este experimento foi utilizada uma aula, com duração de 45 

minutos, onde participaram 10 alunos da 4ª série. A escola disponibilizou uma 

sala ampla, sem móveis, para a realização do jogo. 

A partir das contribuições dos experimentos pilotos foi decido que 

houvesse a mediação da pesquisadora, tanto em relação ao fato da 

participação, principalmente no início do jogo, para a interpretação da regra, 

quanto no decorrer do processo, caso fosse preciso. 

Primeiramente foi apresentado o jogo Quem é?, informando que seria 

utilizado a mímica para a brincadeira. Formaram-se dois grupos com cinco 

alunos, cada. Foram apresentadas as cartas acervos e conversado sobre o que 

é um acervo e sobre as obras presentes no jogo, deixando-se claro que o jogo 

apresenta obras que fazem parte do acervo do Centro Cultural Benfica, 

realizadas por artistas que fizeram parte da Escola de Belas Artes de 

Pernambuco. Logo após, foi explicada a regra do jogo, sem lê-la. Na medida 

em a regra ia sendo explicada, eram apresentadas as cartas ACERVO e as 

cartas INFORMAÇÃO que logo eram colocadas em seus locais devidos. Assim 

deu-se início ao jogo. Percebe-se que nas duas primeiras rodadas, surgem 

dúvidas e cautela quanto à mecânica do jogo o que nas rodadas subseqüentes 

se desfaz, pois já existe um melhor entendimento desta mecânica, fazendo 

fluir o jogo como se espera. Em sua continuidade, os jogadores seguiram a 

regra, ou seja, puxar a carta RETRATO, fazer a mímica, seu grupo observa, 

discute e aponta no tabuleiro, caso haja acerto, anda uma casa e lê as 

informações da carta para em seguida, escolher um jogador do grupo 

adversário para escolher uma carta INFORMAÇÃO, todo o seu grupo participa 

ajudando este integrante. Caso ele acerte, anda uma casa e dá início a uma 

nova rodada, ou seja, as rodadas seguem a mecânica da regra.  
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Alguns ajustes no percurso do jogo tiveram que ser feitos, como por 

exemplo, quando um grupo demonstrava muita inquietação na escolha da 

carta INFORMAÇÃO, foi necessário combinar que cada grupo só iria procurar 

esta carta, quando o integrante do grupo adversário terminasse de ler, ou 

seja, foi feito um acordo que não estava na regra.  

Neste experimento, não foi possível finalizar o jogo, pois o tempo da 

aula foi insuficiente, sendo solicitado, portanto, para que no próximo 

experimento, fossem disponibilizadas duas aulas. 

 

 

6.1.2 Experimento 1B 

 

Na semana seguinte ao experimento 1A, foi dada seqüência ao 

experimento, agora com o restante do grupo. O experimento contou com 15 

alunos e foi realizado na mesma sala da semana anterior, sendo formados dois 

grupos, um com 8 e o outro com 7 participantes.  

Desta vez, foi lida a regra e paralelamente, eram exemplificadas as 

ações propostas e mostradas todas as cartas do jogo e seus conteúdos. Sobre a 

procura da carta INFORMAÇÃO, motivo de confusão do experimento anterior, 

já ficou estabelecido que a mesma só pudesse ser consultada após a leitura 

inteira da carta, além de que foi estabelecido qual era o local para se fazer a 

mímica e a ocupação dos grupos em relação ao tabuleiro.  

Assim, deu-se início ao jogo, que aconteceu de acordo com o esperado, 

sem maiores diferenças da semana anterior, demonstrando a seqüência da 

regra de puxar a carta RETRATO, fazer a mímica e assim por diante, como na 

descrição acima, seguindo, portanto, a mecânica da regra com grande 

participação e troca coletiva (Figura 25 e 26). O que se constata em relação 

ao experimento anterior é que, embora o grupo fosse maior, a participação e 

concentração foram mais intensas (Figura 27). O tempo também foi ampliado 

para duas aulas, tendo 90 minutos de duração, podendo assim, ser concluído 

todo o processo do jogo. 
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FIGURA 25 – Mímica a partir da carta RETRATO. Experimento 1B. 

 

 

 

FIGURA 26 – Quem é? que faz parte do acervo do Centro Cultural Benfica. 

Experimento 1B. 

 

 

 

FIGURA 27 – Discussão entre os grupos. Experimento 1B 
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6.2 Experimento 2 – Regra Desenho 

 

Este segundo experimento foi realizado em residência com um grupo de 

crianças e teve a duração de 80 minutos. Participaram 8 crianças entre 12 e 

13 anos, portanto, foram formados dois grupos de 4 jogadores. A ação 

diferencial deste experimento em relação aos anteriores foi o uso do desenho, 

sendo esta outra opção da regra.  

Foi feita a leitura da regra e, paralelamente, eram dados exemplos e 

explicações sobre as cartas do jogo e seus conteúdos. Após a leitura, foi feita 

a divisão dos grupos e decidido que haveria o tempo de 1minuto para se fazer 

os desenhos. É importante registrar que nesse experimento, participaram 3 

crianças que tinham participado do experimento piloto 2, realizado no Centro 

Cultural Benfica, no qual foi utilizada a opção da mímica. Foram tiradas 

algumas dúvidas sobre o andamento do jogo, sendo escolhido qual grupo 

iniciaria o início da partida, seguindo a mecânica da regra, ou seja, um 

integrante puxa a carta RETRATO e faz o desenho no tempo de 1 minuto. Seu 

grupo aponta no tabuleiro a carta ACERVO correspondente e caso tenha 

acertado, anda uma casa.  

Assim o integrante que fez o desenho, lê as informações da carta 

RETRATO e escolhe alguém do grupo adversário para escolher uma carta 

INFORMAÇÃO. O escolhido faz a seleção com a ajuda do seu grupo, lê em voz 

alta e coloca no tabuleiro em cima da carta que foi representada pelo 

desenho. O jogador que fez o desenho verifica se tem a palavra informação 

em sua carta (Figura 28, 29 e 30). Caso esteja certa, o grupo adversário anda 

uma casa também. Assim, inicia-se uma nova partida, repetindo-se os passos 

anteriores. Vence o grupo que atravessar todo o tabuleiro, parando na casa 

―chegada‖, conforme a regra.  

Por fim, neste experimento percebe-se que o jogo transcorreu de 

acordo com sua regra, ou seja, com a mecânica prevista, proporcionando a 

integração e troca de informações, servindo assim para a análise dos dados 

que se apresentam neste trabalho de acordo com o problema a ser 

investigado, contribuindo para as reflexões finais. 
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FIGURA 28 – Desenho a partir da carta RETRATO. Experimento 2. 

 

 

 

FIGURA 29 – Leitura da carta RETRATO. Experimento 2. 
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FIGURA 30 – Jogada. Experimento 2. 

 

 

6.3 Entrevistas 

 

Após a realização dos experimentos, foram realizadas entrevistas com 

11 crianças que participaram do jogo Quem é? registradas em vídeo. 

As oito primeiras entrevistas foram feitas quinze dias após a realização 

do primeiro experimento. Foram selecionados 4 jogadores do experimento 1A 

e 4 do experimento 1B. O critério da seleção foi pela participação e 

integração apresentada pelos jogadores, moderado pelos extremos, sendo os 

mais participativos, quanto os que menos mostravam interesse. As três outras 

crianças entrevistadas, participaram dos pilotos e do segundo experimento. 

Assim, os jogadores foram chamados individualmente e foi pedido que 

sentassem em frente ao jogo, sendo realizadas as seguintes perguntas: 

 

1-Por favor, diga seu nome e idade 

2-O que você lembra do jogo? 

3-Lembra o nome de algum artista que foi visto no jogo? 

4-Diga alguma técnica que foi dita pelos seus colegas 

5-Lembra de alguma informação que foi lida ou procurada no jogo? 
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6-Se eu pedir para você descrever alguma imagem ou retrato, você se 

lembraria de alguma? 

(caso sim) De onde você lembra? No tabuleiro ou de alguma mímica que 

foi feita? 

Em seguida era pedido para que o jogador abrisse a caixa do jogo e 

mexesse nas peças e cartas para assim fazer uma última pergunta: 

7-Depois que você olhou e mexeu no jogo, você se lembra de algum 

fato ou informação que queira acrescentar? 

   

Estas entrevistas foram realizadas com o objetivo de acrescentar 

informações às análises de conteúdo observadas nos experimentos. Os relatos 

pretendem averiguar se houve algum indicativo de aprendizagem na utilização 

do jogo Quem é?, estando eles registrados em vídeo e constando no Anexo. 

 

 

 

TABELA 3 – Sistematização do jogo Quem é? e dos experimentos. 

1º Etapa Jogo Quem é? 

 Modificações 

o Revisão nos textos 

o Adequação ao tamanho dos textos 

o Linguagem adequada para faixa etária 

o Verificação da quantidade de ―cartas INFORMAÇÃO‖ 

o Introdução do ―desenho‖ na regra 

 Nova identidade visual 

o Mudanças projetuais – cor, tipografia e grafismos 

 Nova carta – ―carta ACERVO‖ possibilita futuras pesquisas com outras 

obras do acervo. 

 Regra e jogo definitivo 

o 02 opções para jogar – mímica e desenho 

o 28 cartas ACERVO 

o 28 cartas RETRATO 

o 59 cartas INFORMAÇÃO 

o 01 tabuleiro 

o 02 pinos 
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2º Etapa Experimentos 

 Experimento 1A 

Uso da mímica 

Escola Particular 

4ª série 

Idades entre 10 e 11 anos 

10 participantes – 2 grupos de 5 

45 minutos 

(tempo insuficiente) 

 Experimento 1B 

Uso da mímica 

Escola Particular 

4ª série 

Idades entre 10 e 11 anos 

15 participantes – 2 grupos, com 7 e 8 participantes   

respectivamente   

90 minutos 

(tempo suficiente) 

 Experimento 2 

Uso do desenho 

Residência – grupo de crianças amigas 

Idades entre 12 e 13 anos 

08 participantes – 2 grupos de 4 

80 minutos 

(tempo suficiente) 

3ª Etapa Entrevistas 

 Verificação de indicativos de aprendizagem 

 11 jogadores participantes dos experimentos 

4  jogadores do experimento 1A 

4 jogadores do experimento 1B 

3 jogadores do experimento 2 
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A análise de conteúdo é um método de investigação que permite aos 

pesquisadores fazer uso em sua investigação de dados qualitativos ou 

quantitativos que apresentem formas discursivas (BARDIN, 1977). 

Sabe-se que não existe um único método para a análise de conteúdo. 

Existem muitos autores e estilos diferentes com enfoques variados e diversos 

conhecimentos teóricos que trabalham tradicionalmente com materiais 

textuais escritos, podendo estes, serem construídos no processo da pesquisa 

através de entrevistas e registros de observações, ou ainda, a partir de textos 

já existentes, tais como jornais, relatórios ou memorandos. O que se vê em 

comum ao utilizar o discurso como objeto de análise é a noção de que a 

linguagem é fonte de estudo que reflete ou descreve o mundo, tendo 

importância central o discurso na construção da vida social. 

Ao analisar o discurso, o pesquisador necessita definir um método de 

análise a que indique as atividades e processos cognitivos do locutor, 

permitindo o estudo de aspectos subjacentes e implícitos nas mensagens, 

considerando as condições contextuais do mesmo. Assim, a mensagem é o 

ponto de partida para interpretar o sentido que um indivíduo atribui às 

mensagens. A análise e a interpretação dos conteúdos obtidos são codificados 

em passos ou processos a serem seguidos com o objetivo de verificar a 

hipótese questionada de cada conteúdo (BARDIN, 1977). 

Após a escolha do método a ser utilizado é preciso definir a unidade de 

análise que é o indicador nos dados que apresenta características definidoras, 

apontando respostas aos problemas e hipótese da pesquisa. Estas unidades 

podem ser palavras, temas, personagens, itens, dando base para um processo 

de procedimentos bem documentados, onde o pesquisador apresenta um 

conjunto de resultados através da seleção, criação de unidades e 

categorização de dados. 
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Portanto, essa pesquisa ao apresentar a Teoria da Atividade de 

Leontiev, a Experiência de Dewey e conceitos da Arte/Educação de Barbosa 

como referenciais teóricos, orientam o desenvolvimento dos experimentos 

realizados como um recurso para avaliar os níveis e relações articuladas à 

práticas sociais inter-relacionadas. Acrescenta-se a contribuição da análise do 

processo de Ensino/Aprendizagem aplicado ao modelo teórico elaborado por 

Randy Garrison, Terry Anderson e Walter Archer (1991), denominado  

Community of Inquiry 5 (Comunidade de Investigação). 

O modelo teórico proposto por Randy Garrison, Terry Anderson e Walter 

Archer apresenta uma tabela para aplicação e interpretação de resultados dos 

dados coletados, de acordo com uma perspectiva construtivista da 

aprendizagem e do conhecimento, baseada na interação e no trabalho 

colaborativo. No próximo tópico apresenta-se todo o procedimento dessa 

pesquisa centrada nos aspectos mais relevantes para as discussões, cujo 

objetivo foi o de interpretar questões relevantes do Ensino/Aprendizagem 

levantados na etapa anterior, identificando os indicativos de como esse 

processo é articulado entre os usuários no jogo e se o jogo Quem é? pode ser 

considerado um artefato mediador de conhecimento em Arte. 

 

 

7.1 Procedimentos de Análise 

 

Assim, a metodologia de análise desta pesquisa se baseia na análise 

qualitativa do discurso, onde utiliza o modelo teórico de Garrison, Anderson e 

Archer (1991). Este modelo de comunidade de investigação teve como base os 

estudos de John Dewey em seu livro How We Think, a restatement of the 

relation of reflective thinking to the educative process traduzido no Brasil 

para Como Pensamos – Como se relaciona o pensamento reflexivo com o 

processo educativo: uma reexposição, servindo de base para que os 

pesquisadores desenvolvessem um método de análise que permite avaliar a 

                                         
5
 Tradução nossa adotada nesta pesquisa. “Comunidade de Inquirição”, “Comunidade de 

Aprendizagem” e “Comunidade de Questionamento” também são expressões encontradas em 
outras pesquisas e que se referem ao modelo teórico de Garrison, Anderson e Archer (1991). 

http://communitiesofinquiry.com/


108 

 

 

 

presença de três elementos essenciais para uma operação educacional, os 

quais classificam em, presença social, cognitiva e pedagógica. Os indicadores 

desses elementos apresentam-se a partir da análise de transcrições escritas e 

representam um modelo ou ferramenta para codificar a pesquisa como meio 

de aplicação, investigação e verificação das operações educacionais ocorridas 

na pesquisa. 

Entretanto, mesmo apresentando 03 experimentos pilotos e 02 

experimentos principais do Jogo Quem é?, a análise final apresentada neste 

capítulo, se detém aos experimentos principais identificados como 

Experimento 1 e Experimento 2. Os experimentos pilotos serviram como 

base de estudos, tanto para ajustes projetuais e informacionais, sendo 

importante para a realização dos experimentos principais, inclusive para 

elucidar a metodologia de análise.  

O intuito de usar dois experimentos principais é o de avaliar as duas 

opções apresentadas na regra do jogo, ou seja, no Experimento 1 fez-se o uso 

da mímica e no Experimento 2, do desenho, considerando que são duas 

expressões artísticas distintas, porém, apresentam o mesmo objetivo diante 

da regra do jogo. Neste caso, as análises aqui apresentadas entre o 

experimento 1 e 2 não são comparativas. 

No decorrer dos experimentos, foram registradas em vídeo toda a 

participação e atuação dos jogadores, assim como as jogadas, suas falas e 

gestos, sendo analisados os discursos apresentados em todo o processo, 

considerando os gestos também como discursos. 

Ao considerar o jogo Quem é? diante de um contexto educacional, 

considera-se portanto, que ele é um artefato educativo e que está sendo 

utilizado numa prática educativa. Assim, ao utilizar os pressupostos da Teoria 

da Atividade e da Experiência de Dewey, conjuntamente com as questões 

apresentadas por Garrison, Anderson e Archer (1991), pode-se considerar essa 

prática educativa (o jogar) como um sistema de atividade.  

Neste caso, reforça-se que a teoria de Leontiev e a abordagem da Arte 

como experiência de Dewey, são importantes referenciais teóricos 

norteadores para utilização da análise a partir do modelo de investigação. 
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Assim, o jogo Quem é? pode ser entendido como um ambiente de 

aprendizagem, onde o contexto das interações entre os participantes é 

composto pelo objeto da atividade, as condições, os objetivos das ações e o 

motivo da prática educativa. O sistema de atividade, neste caso, é constituído 

pelos participantes do jogo, onde se define a divisão de grupos e posições 

para iniciar a partida, segundo os objetivos e o plano de ação, acompanhando 

a regra do jogo. Percebe-se, portanto que cada jogador, ao tomar 

conhecimento da regra, traça estratégias de ações, as quais se subdividem em 

várias operações, tendo como objetivo principal o motivo que, neste caso, é 

vencer o jogo. A atividade jogar Quem é? portanto, envolve ações que 

proporcionam subdivisões, apresentando várias operações.  

É possível notar que a complexidade da realização das ações que 

envolvem a atividade pode constituir uma variedade de operações, mostrando 

que existe uma dinâmica constante, possibilitando analisar alterações no 

processo mental dos jogadores, fazendo da atividade e experiência prática, 

uma rede de possibilidades e variedades que podem ser investigadas e na qual 

os jogadores estão engajados.  

A exemplo da sistematização citada no capítulo 5 que apresenta o sistema 

de atividade que envolve o jogo Quem é? percebeu-se que na ação iniciar a 

jogada, as operações se repetem para cada jogador, em cada jogada, 

concentrando indicadores importantes de aprendizagem que permitem avaliar 

a presença dos elementos essenciais para que se estabeleça uma operação 

educativa, de acordo com Garrison, Anderson e Archer (1991) (ver a tabela 4). 
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TABELA 4  – Apresentação dos sistemas de Atividade utilizados no protótipo Quem é? 

ATIVIDADE AÇÃO OPERAÇÃO 

Jogar Quem é? Dispor o jogo  

 

Abrir caixa 

Abrir tabuleiro 

Expor cartas RETRATO e INFORMAÇÂO 

Expor pinos 

 Ler as regras Pegar a regra 

  Ler em voz alta 

Interpretar a regra 

 Dividir grupo  

 

Escolha de dois representantes. Um para 

cada grupo 

  Escolha dos outros integrantes do grupo 

  Tirar na sorte para ver qual grupo inicia 

 Iniciar a jogada 

Envolve o processo inicial e 

todo o andamento, até sua 

finalização  

 

Puxar carta RETRATO 

Representar ―pose‖/Desenho 

Olhar e identificar RETRATO no tabuleiro 

Se houve acerto, andar uma casa 

Leitura dos dados das cartas RETRATO 

Escolha de um integrante adversário 

Seleção pelo adversário da carta 

INFORMAÇÂO correspondente ao que foi 

lido 

Sobreposição da carta INFORMAÇÃO no 

RETRATO correspondente no tabuleiro 

Se houve acerto, o grupo adversário anda 

uma casa 

 Finalizar o jogo Chegar à casa do tabuleiro ‗Chegada‘ 

  Vencer 

Iniciar jogada    

 

 

A partir dessa observação, definiu-se que a unidade de análise desta 

pesquisa seria cada jogada por ser considerada adequada aos estudos e 

investigações dos problemas e hipóteses levantados e concentrar dados 

importantes para aplicação do modelo investigativo. 
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Portanto, a análise dos discursos apresentados nos vídeos tem como 

objetivo verificar até onde esse jogo educativo auxilia na compreensão do 

conhecimento em Arte diante do conteúdo que se apresenta; qual a 

contribuição desse artefato educacional para o conhecimento pretendido, e 

ainda, de acordo com a mecânica do jogo, como o processo de 

Ensino/Aprendizagem é articulado entre os usuários no jogo.  

Os registros totalizam um período médio de 2 horas e 20 minutos, sendo 

mais de 1 hora para cada e foram gravados com o auxílio de uma câmera 

portátil não profissional, sendo observados e transcritos os diálogos e gestos, 

reforçando que nesta pesquisa, os experimentos não serão analisados 

comparativamente.  

 

 

7.2 Comunidade de investigação: Presenças Cognitiva, Social e Pedagógica 

 

Uma das contribuições importantes do modelo, apresentado por 

Garrison, Anderson e Archer (2000), foi a criação de um quadro conceitual que 

identifica elementos que são requisitos para uma experiência educacional. 

Estes elementos e suas inter-relações são descritas no artigo Critical Inquiry 

in a Text-Based Enviroment: Computer Conferencing in Higher Education 

(2000). Os trabalhos desses autores voltam-se para analisar esses elementos e 

como eles, apresentando uma experiência de ensino, podem ser mantidos em 

um ambiente de Conhecimento Mediado por Computador (CMC). 

Porém, mesmo que os autores apresentem foco em estudos de CMC, a 

base de suas pesquisas volta-se para uma experiência de valor educacional, 

não ficando as considerações restritas aos ambientes que apresentem CMC. Os 

autores pressupõem que a aprendizagem ocorre através da interação de três 

elementos, denominados de: presença cognitiva, presença social e presença 

pedagógica, podendo ser aplicado a qualquer ambiente que proporcione uma 

experiência educacional. Ou seja, segundo Garrison, Anderson e Archer 

(2000), uma experiência de valor educacional está inserida dentro de uma 

comunidade de investigação que é composta por professores e alunos, sendo 

estes os participantes principais no processo educativo, pressupondo que a 
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aprendizagem ocorre no interior da Comunidade através da interação desses 

três elementos (Figura 31). 

 

 

FIGURA 31 - Exemplo dos três elementos: presença cognitiva, presença social e 

presença pedagógica, presentes em Critical Inquiry in a Text-Based Enviroment: Computer 

Conferencing in Higher Education (2000) tradução nossa. 

 

Nos tópicos seguintes, será feita breves descrições sobre os elementos 

e os indicadores de cada categoria do modelo de comunidade de investigação.   

 

 

7.2.1 O Modelo  

 

O modelo de comunidade de investigação é classificado como um 

conjunto de indicadores das três presenças consideradas fundamentais para 

uma comunidade educacional, onde os indicadores são agrupados em 

categorias e subdivididos de acordo com os três elementos.  

Assim, Garrison, Anderson e Archer (2000), organizam e sistematizam o 

modelo, através da tabela a seguir, agrupando os indicadores e as categorias.  
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Assim, ao agrupar os indicadores em categorias, demonstra-se 

claramente a fase ou aspecto de cada elemento, facilitando o processo de 

análise. (ver tabela 5) 

 

TABELA 5 - Modelo de comunidade de investigação (Garrison, Anderson e Archer, 2000, 

tradução nossa). 

ELEMENTOS CATEGORIAS INDICADORES (EXEMPLOS) 

Presença 

Cognitiva 

Evento de disparo – gatilho da 

comunicação 

Sentimento de dúvida, incerteza 

Exploração Troca de informação 

Integração Conexão de idéias 

Resolução Aplicação de novas idéias 

Presença 

Social 

Expressão emocional Expressão de sentimentos de apoio 

sócio-emocionais (humor e auto-

revelação) 

 Comunicação aberta Expressão livre de risco 

Coesão de grupo Encorajamento de colaboração 

Presença 

Pedagógica 

Gerência Instrucional Definindo e iniciando tópicos de 

discussões 

 Construção de significado ou 

compreensão 

Partilhando significados válidos 

 Instrução direta Mediação - focando nas discussões 

 

 

7.2.2 Os Elementos 

 

O primeiro elemento do modelo é a presença cognitiva que é entendida 

como o grau em que os participantes de uma comunidade de investigação são 

capazes de construir significado através da comunicação dialógica. A Presença 

cognitiva é um elemento importante para o pensamento crítico, sendo este, 

um processo e resultado freqüentemente apresentado como objetivo de 

ensino.   

O segundo elemento do modelo é a presença social que se entende 

como a capacidade dos participantes da comunidade de investigação de 

projetar as suas características pessoais, apresentando-se aos outros 
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participantes como pessoas atuantes e presentes na comunidade. Esse 

elemento serve indiretamente como um apoio à presença cognitiva, 

facilitando o processo de reflexão crítica realizada por uma comunidade de 

aprendizes.   

O terceiro elemento do modelo, a presença pedagógica pode 

apresentar duas funções que podem ser realizadas por qualquer participante 

em uma comunidade de investigação, no entanto, em um ambiente 

educacional, essas funções geralmente são consideradas como principal 

responsabilidade de um professor.  A primeira destas funções é o projeto da 

experiência educacional, incluindo a seleção, organização e apresentação 

preliminar do conteúdo, bem como a concepção e o desenvolvimento de 

atividades de aprendizagem, como também de sua avaliação.  A segunda 

função, denominada pelos autores de facilitação, é a ‗responsabilidade‘ 

compartilhada entre o professor e alguns ou todos os outros participantes do 

grupo.  Esta partilha contribui no processo de Ensino/Aprendizagem e em 

ambos os casos, o elemento da presença pedagógica reforça a presença social 

e cognitiva, colaborando com os resultados educacionais.  

 

 

7.2.3 Os Indicadores e as Categorias 

 

De acordo com o modelo da comunidade de investigação, o primeiro 

elemento - presença cognitiva - apresenta quatro categorias classificadas 

como: evento de disparo ou gatilho da comunicação, exploração, integração e 

resolução. Para cada categoria, os autores oferecem exemplos de indicadores 

do elemento em questão. 

Antes de descrever sobre as categorias e indicadores desse elemento, 

vale considerar que Garrison, Anderson e Archer (2000) defendem que a 

presença cognitiva de um ambiente educacional pode ser melhor entendida a 

partir de um modelo de pensamento crítico ou investigativo, integrado a um 

processo de várias etapas, sendo associado a um desencadeamento de 

eventos, neste caso, a percepção, deliberação, concepção e ação.  
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Ou seja, os autores assumem uma abordagem em que aprender a 

pensar é incorporado a ação de pensar e ao contexto. O pensamento crítico, 

neste caso, não é meramente um processo reflexivo interno de uma mente, e 

sim, a integração entre deliberação e ação. Segundo os autores, pensar e agir 

são essenciais para o processo educacional.  

Portanto, o modelo apresenta uma interatividade e relação recíproca 

entre o mundo individual e compartilhado, deflagrando uma sinergia entre a 

reflexão e ação comunicativa. Desta relação dinâmica entre o significado 

pessoal e compreensão compartilhada, é que os autores apontam a ocorrência 

de aprendizagem e conhecimento.  

É importante ressaltar que o modelo de investigação de Garrison, 

Anderson e Archer (2000) é baseado nas idéias fundamentais de Dewey, 

envolvendo uma prática reflexiva, sendo um método de investigação baseado 

na experiência. 

Assim, de acordo com o modelo, a primeira categoria da presença 

cognitiva, classificada como um evento desencadeante de disparo ou gatilho 

de comunicação indica um estado de desarmonia ou sensação de desconforto, 

ou ainda, de dúvida, resultante de uma experiência, desencadeando 

comunicação. Essa categoria é apontada por uma ação que pode ser 

confortável ou não, entre os participantes de um grupo ao se comunicarem 

para construção de novos conhecimentos e é indicada também pelo interesse 

em participar e trocar idéias. 

A segunda categoria, a de exploração, indica a busca de informações, 

conhecimentos e alternativas que possam ajudar a fazer sentido  

da situação ou do problema. Essa categoria é apresentada como a de busca de 

esclarecimento, de conhecimento e atenção à tentativa de uma orientação 

aos membros do grupo.  

A terceira categoria é descrita pela busca de ―idéias‖ ou insights para 

ganhar algum entendimento da informação e do conhecimento adquirido. Ou 

seja, indica a integração das informações e conhecimentos em uma idéia ou 

um conceito coerente.  

A quarta e última categoria da presença cognitiva é descrita como uma 

aplicação de uma idéia ou hipótese para se apresentar a resolução da questão 
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ou do problema, ou ainda apresentar novas sugestões. A confirmação ou o 

bom desempenho da aplicação da idéia determinará a continuidade do 

processo de investigação realizada pelo grupo. 

O segundo elemento da comunidade de investigação apresenta três 

categorias que indicam a presença social, são elas: Expressão emocional, 

Comunicação aberta e Coesão do grupo. 

A primeira categoria, expressão emocional, indica que as emoções 

estão inseparavelmente ligadas à motivação e persistência da tarefa, e, 

portanto, à investigação crítica. No modelo, a expressão emocional é 

apontada pela capacidade e confiança de expressar sentimentos relacionados 

à experiência educacional, onde o pensamento crítico é facilitado pelo apoio 

sócio-emocional do grupo. 

Garrison, Anderson e Archer (2000) descrevem em suas pesquisas dois 

exemplos de expressão emocional que se apresentam em uma comunidade de 

investigação e que contribuem para o desenvolvimento de presença social 

entre os indivíduos, sendo a expressão de humor e a auto-revelação.  

O humor, nesse caso, é apontado como um fator que contribui para a 

presença social e posteriormente para a aprendizagem, sendo considerado um 

convite para iniciar uma conversa, que visa diminuir a distância social e 

transmite boa vontade. Assim, ele indica uma conexão entre o humor e o 

discurso crítico construído pelo grupo que envolve as estratégias de 

conversação como, por exemplo, as brincadeiras bem humoradas e 

provocantes.  

O outro exemplo, a auto-revelação, é vista como uma partilha de 

sentimentos, atitudes, experiências e interesses que resulta no incentivo dos 

outros ficarem mais próximos e retribuírem com mais confiança, ou seja, 

quanto mais se deixa claro as ―informações‖ pessoais, mais os outros serão 

recíprocos, fazendo com que os indivíduos saibam mais sobre si, 

estabelecendo confiança na busca de apoio, trazendo resultados satisfatórios 

entre o grupo. 

A comunicação aberta, segunda categoria de indicadores de presença 

social no modelo, indica o intercâmbio de comunicação recíproca e 

respeitosa. Como exemplos de comunicação aberta, Garrison et al.(2000) 
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aponta a consciência e o reconhecimento mútuo das contribuições entre uns e 

outros.  

Nesse caso, a consciência mútua das contribuições entre o grupo 

constrói a coesão do mesmo, confirmando a presença e correspondência dos 

outros. Apresentam-se como aspectos da consciência mútua questões de auto-

estima e gerenciamento de impressões, atendendo as observações e 

contribuições dos outros com respeito. Assim a consciência mútua ajuda a 

moldar as atividades de aprendizagem de cada participante, ou seja, este 

indicador mostra respeito pela contribuição individual na elaboração e 

comentários construtivos com bases nas colaborações anteriores. 

O segundo exemplo de comunicação aberta é o processo de 

reconhecimento mútuo das contribuições entre o grupo que alimenta o 

desenvolvimento e manutenção de relações de troca. Mesmo que o discurso 

seja aberto, apresenta-se a necessidade de se reconhecer as contribuições 

individuais em relação a um conteúdo específico de uma mensagem. 

Afirmações e atitudes explícitas de agradecimentos, elogios, sorrisos e 

encorajamento são ferramentas de reconhecimento e apoio ao grupo. 

A coesão de grupo é a terceira e última categoria de presença social 

sendo indicada por atividades que mantém um sentido de compromisso de 

grupo. A categoria parte do princípio de que a qualidade do discurso e a 

investigação crítica são facilitadas e otimizadas quando os estudantes se vêem 

como parte de um grupo e não como indivíduos, ou seja, a construção da 

coesão e o sentido de pertencer ao grupo são importantes para a partilha do 

significado pessoal. Assim, esta categoria pode apresentar uma comunicação 

colaborativa que constrói empatia e participação. 

Finalizando a descrição do modelo de comunidade de investigação, 

chegam-se aos indicadores da presença pedagógica, classificados em três 

categorias, gerência instrucional, construção de significado ou compreensão e 

instrução direta. 

Percebe-se que a presença pedagógica é importante para equilibrar as 

questões cognitivas e sociais, e está ligada aos resultados educacionais. 

Mesmo que estes resultados surjam da liderança ativa de um professor, a 
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presença pedagógica pode se apresentar além deste indivíduo, através de 

qualquer participante da comunidade de investigação. 

A categoria gerência instrucional indica questões estruturais e de 

planejamento, antes e durante a experiência educacional. A categoria 

abrange referências para fixar parâmetros explícitos e implícitos de estruturas 

e diretrizes organizacionais.  

Já a construção de significado ou compreensão vinculada a um contexto 

educacional se preocupa com a validade da aquisição de conhecimento. Esta 

categoria está preocupada com o processo de criação e consciência no grupo 

de compartilhar significados, identificando áreas de concordância e 

discordância, buscando chegar a um consenso e entendimento geral. O 

professor nesse caso, através de uma intervenção ativa, reforça contribuições 

adequadas, focaliza discussões, chama para participação os menos ativos, 

reconhece as contribuições individuais e facilita uma transação de ensino. 

Por fim, a instrução direta é a última categoria de presença pedagógica 

e apresenta indicadores que avaliam o discurso e a eficácia do processo 

educativo, tendo o professor o papel de facilitar a reflexão e o discurso 

apresentado para compreensão de conteúdos, orientando ativamente e 

resumindo a discussão. Dessa maneira, o professor, através de vários meios de 

avaliações e respostas, confirma a compreensão do grupo. Esse processo, ao 

oferecer respostas construtivas e explicativas, é decisivo na construção de 

idéias e comunicação. Garrison, Anderson e Archer (2000) deixam claro que 

essa comunicação instrutiva é mais fácil de ser observada em um contexto de 

maior presença social, como por exemplo, em sala de aula, onde se precisa de 

conhecimento do conteúdo trabalhado, proporcionando as ligações entre 

idéias, diagnosticando os equívocos e dispondo conhecimentos provenientes 

de diversas fontes. 

 

 

7.3 Aplicação 

 

Dando continuidade ao processo de análise de conteúdo desta pesquisa, 

o modelo de Garrison, Anderson e Archer (2000), como antes dito, possibilita 
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agrupar as categorias dos três principais elementos de uma comunidade de 

investigação, que apresente uma experiência educacional, através de 

indicadores específicos que permitem uma codificação objetiva e consistente 

das transcrições e observações dos discursos/mensagens apresentados na 

comunidade. 

 De acordo com o modelo, a associação do discurso/mensagens de cada 

categoria, atrelada à presença cognitiva, social e pedagógica, confere uma 

maior confiabilidade no processo de análise.   

Ao perceber que na ação ―iniciar a jogada‖ (ver tabela 6 e 7), todas as 

operações se apresentam em uma ordem, obedecendo a uma mecânica e 

regra do jogo e para cada jogador, se repetem as operações, em cada jogada. 

Portanto, nesta ação e operações correspondentes, concentram-se 

indicadores importantes de aprendizagem, apresentando diferenças nos 

processos cognitivos e gestuais.  

Diante disto, define-se, que a unidade de análise desta pesquisa são as 

―jogadas‖ por apresentarem possibilidades de observar e codificar 

objetivamente os dados coletados, sendo adequado aos estudos e 

investigações dos problemas e hipóteses levantadas. 

Com o intuito de refinar a aplicação dos indicadores das categorias do 

modelo de Garrison, Anderson e Archer (2000), foi realizada a sistematização 

de uma nova tabela, de acordo com os pressupostos da Teoria da Atividade 

discutidos no capítulo 4, no que se refere a possibilidade de que a ação de 

uma atividade pode vir a ser uma nova atividade, desdobrando-se em novas 

ações, se subdividindo em novas operações.  

Neste caso, a unidade de análise ―iniciar jogada‖, passou a ser a 

atividade, suas operações, passaram a ser as ações, que se subdividiram em 

várias operações, de acordo com as tabelas que seguem. 
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TABELA 6 – Sistematização da unidade de análise a partir dos sistemas da Teoria da Atividade 

(Regra Mímica). 

ATIVIDADE AÇÃO OPERAÇÃO 

Iniciar a 
jogada 
(regra 
mímica) 
 

Puxar carta RETRATO O Jogador 1 do grupo 1 observa a carta e faz gestos corporais 
para remeter à imagem da pose final da carta RETRATO. 

 Pensa e elabora gestos que o aproximem da pose final da carta. 

 Os dois grupos observam atentamente. 

Representar ―pose‖ O Jogador 1 apresenta a pose final de acordo com a imagem da 
carta RETRATO puxada. 

 Todos olham simultaneamente para a pose e os retratos do 
tabuleiro buscando semelhanças entre o que se vê. 

 Alguns integrantes do grupo 1 pedem para refazer gestos que 
remetam a roupas, cabelos, detalhes da imagem para se 
certificarem e discutem entre eles as possibilidades. 

 Antes de apontarem no tabuleiro a imagem correspondente, 
confirmam se todos estão de acordo. 

Olhar e identificar RETRATO no 
tabuleiro 

O grupo 1 aponta no tabuleiro a carta que acham ser a 
correspondente da mímica do jogador 1. 

 O jogador 1 olha para tabuleiro e afirma se a afirmação está 
correta ou errada. 

 Se houve acerto, o grupo 1 anda uma casa. 

 Se não houve acerto, o grupo 2 pode apontar no tabuleiro a 
imagem correspondente e caso acertem andam uma casa. 

Leitura dos dados das cartas 
RETRATO 

O jogador 1 lê os dados da carta que representou. 

 Lê informações sobre o nome da obra, ano em que foi feita, 
técnica utilizada e dados sobre o autor ou a obra. 

 O grupo 2 ouve atentamente. 

Escolha de um integrante 
adversário 

O jogador 1 ao final da leitura escolhe jogador do grupo 2 para 
escolher uma carta INFORMAÇÃO que corresponda ao que leu. 

 O escolhido e todos os participantes do grupo 2 começam a ler 
as cartas INFORMAÇÃO. 

 Todos dialogam com o jogador selecionado sobre a carta que 
deve ser escolhida. 

Seleção pelo adversário da carta 
INFORMAÇÃO correspondente ao 
que foi lido 

O jogador do grupo 2 escolhe a carta INFORMAÇÃO e lê em voz 
alta. 

 O jogador 1 confirma se está correto ou não, de acordo com 
lista de palavra INFORMAÇÃO contida na carta RETRATO. 

 Se houve acerto, o grupo 2 anda uma casa 

 Se não houve acerto, se mantém na mesma casa em que se 
encontra. 

Sobreposição da carta 
INFORMAÇÃO no RETRATO 
correspondente no tabuleiro 

O jogador do grupo 2 sobrepõe a carta INFORMAÇÃO na imagem 
do tabuleiro que foi representada pelo jogador 1. 
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TABELA 7 – Sistematização da unidade de análise a partir dos sistemas da Teoria da Atividade 

(Regra Desenho). 

ATIVIDADE AÇÃO OPERAÇÃO 

Iniciar a 
jogada 
(regra 
desenho) 
 

Puxar carta RETRATO O Jogador 1 do grupo 1 observa a imagem da carta RETRATO. 

 Pensa e elabora como iniciará o desenho, sem preocupações 
em desenhar ―bonito‖ e que se aproxime da imagem da carta. 

 Os dois grupos observam atentamente. 

Desenhar O Jogador 1 tem o tempo de um minuto para desenhar a 
imagem da carta RETRATO puxada. 

 Todos do grupo 1 observam o jogador desenhar e pede para 
colocar detalhes de roupas e acessórios que se apresenta na 
imagem. 

 Termina-se o tempo de desenhar. O desenho fica disponível 
para ser visto por todos. Abre-se o diálogo entre o grupo 1 
sobre as possibilidades. 

 A observação é simultânea entre o desenho e o tabuleiro, 
abrindo-se diálogo para as possibilidades. 

 Antes de apontarem no tabuleiro a imagem correspondente, 
todos do grupo 1 confirmam se estão de acordo. 

Olhar e identificar RETRATO no 
tabuleiro 

O grupo 1 aponta no tabuleiro a carta que acham ser a 
correspondente ao desenho do jogador 1. 

 O jogador 1 olha para tabuleiro e afirma se a afirmação está 
correta ou errada. 

 Se houve acerto, o grupo 1 anda uma casa. 

 Se não houve acerto, o grupo 2 pode apontar no tabuleiro a 
imagem correspondente e caso acertem andam uma casa. 

Leitura dos dados das cartas RETRATO O jogador 1 lê os dados da carta que representou. 

 Lê informações sobre o nome da obra, ano em que foi feita, 
técnica utilizada e dados sobre o autor ou a obra. 

 O grupo 2 ouve atentamente. 

Escolha de um integrante adversário O jogador 1 ao final da leitura escolhe jogador do grupo 2 
para escolher uma carta INFORMAÇÃO que corresponda ao que 
leu. 

 O escolhido e todos os participantes do grupo 2 começam a ler 
as cartas INFORMAÇÃO. 

 Todos dialogam com o jogador selecionado sobre a carta que 
deve ser escolhida. 

Seleção pelo adversário da carta 
INFORMAÇÃO correspondente ao que 
foi lido 

O jogador do grupo 2 escolhe a carta INFORMAÇÃO e lê em voz 
alta. 

 O jogador 1 confirma se está correto ou não, de acordo com 
lista de palavra INFORMAÇÃO contida na carta RETRATO. 

 Se houve acerto, o grupo 2 anda uma casa. 

 Se não houve acerto, se mantém na mesma casa em que se 
encontra. 

Sobreposição da carta INFORMAÇÃO no 
RETRATO correspondente no tabuleiro 

O jogador do grupo 2 sobrepõe a carta INFORMAÇÃO na 
imagem do tabuleiro que foi representada pelo jogador 1. 
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Em seguida, foram observados os registros e a partir das transcrições e 

observações dos diálogos de cada jogada, selecionaram-se segmentos dos 

discursos, expressões e gestos articulados entre os participantes para 

identificar os indicadores relacionados a cada presença cognitiva, social e 

pedagógica, sendo agrupadas de acordo com suas categorias. Assim, pode-se 

perceber e indicar mais claramente aspectos, freqüências e a relação entre os 

três elementos essenciais em uma comunidade de investigação, verificando se 

houve uma experiência de valor educacional, ao assumir os pressupostos de 

Garrison, Anderson e Archer (2000), pois segundo ele, a aprendizagem ocorre 

através da interação dos três elementos, inserida em uma comunidade de 

investigação. 

 

 

7.4 Principais Resultados 

 

TABELA 8 – Sistematização dos dados coletados dos experimentos principais. 

DADOS EXPERIMENTO 1 EXPERIMENTO 2 

Regra  Mímica Desenho 

Locais Escola particular Residência 

Nº de participantes 15 8 

Idade 10/11 12/13 

Tempo de duração 1:20:05 1:06:09 

Grupo 1- pino vermelho –  

n° de participantes 

7 4 

Grupo 2 - pino amarelo –  

n° de participantes 

8 4 

N° de jogadas (unidades de 

análise 

14 13 

 

Diante dos dados coletados (ver tabela 8) e das observações da unidade 

de análise desta pesquisa, verificou-se que em todas as jogadas apresentam-

se os indicadores dos três elementos, sendo possível notar a interação entre 
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as presenças cognitivas, sociais e pedagógicas desta experiência educacional, 

segundo o modelo teórico.  

A interação entre os elementos e suas respectivas categorias, foram 

verificadas a partir dos indicadores apontados pela análise dos registros, 

identificando-se que na comunidade de investigação do jogo Quem é? 

confirma-se a presença da aprendizagem na comunidade. 

Ou seja, de acordo com a ferramenta de análise do modelo teórico de 

Garrison, Anderson e Archer (2000), pressupõe-se que a aprendizagem ocorre 

através da interação dos três elementos (presença cognitiva, social e 

pedagógica) aplicados a um ambiente educacional e, neste caso, constata-se a 

presença da ocorrência de aprendizagem nos experimentos da atividade jogar 

Quem é? A aprendizagem ocorre no interior dessa comunidade de 

investigação. 

A freqüência com que os elementos acontecem não se apresenta em 

uma ordem seqüencial e de mesma intensidade em cada jogada. Um elemento 

pode se apresentar mais do que outro ou se intercalarem sucessivamente. 

Conseqüentemente, as categorias também se alternam sem uma ordem 

seqüencial.  

Observa-se também que a presença cognitiva e social se apresenta em 

maior alternância e cadência, já que o elemento cognitivo está diretamente 

ligado a comunicação dialógica e pensamento crítico; o elemento social está 

ligado diretamente à presença do jogador atuante e presente em seu grupo, o 

que pela regra do jogo, há necessidade permanente da presença dos 

elementos para o andamento do jogo.  

Quanto a presença pedagógica, quando exercida pela pesquisadora, 

apresentou indicadores de organizações e desenvolvimento da atividade ou 

facilitação de transição do ensino pretendido. A presença pedagógica é mais 

constante no início do jogo para confirmações da regra e como diretriz 

organizacional, ou seja, um exemplo que aponta a ―gerência instrucional‖, de 

acordo com o modelo. Quando, esta mesma presença ocorre entre os 

membros dos grupos, se apresenta na intenção de confirmação da carta 

RETRATO e das cartas INFORMAÇÕES para validar o ponto daquela jogada, 

amparadas pela afirmação de um participante de atuação destacada no grupo.  
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Com o intuito de aproximar os pressupostos de Garrison et al (2000) e 

Leontiev para refinar os resultados obtidos, percebeu-se a relação possível de 

se estabelecer dos indicadores das expressões e gestos que definem as 

categorias das presenças cognitiva e social entre a atividade ―iniciar jogo‖.  

Observa-se neste caso, que as ações e operações da atividade 

correspondem a indicadores e categorias específicos, como por exemplo, a 

ação ―puxar carta RETRATO‖ ou ―desenhar carta RETRATO‖, pode ser 

relacionada com a categoria, evento de disparo ou gatilho da comunicação, já 

que as operações, quando transcritas seus discursos, apresentam co-relações 

com exemplos de indicadores das categorias dos dois primeiros elementos 

apontados por Garrison, Anderson e Archer (2000), pois nesse caso, o gatilho, 

segundo o modelo é algo desencadeante da comunicação, sendo estas ações 

motivos e exemplos para disparar momentos de comunicações entre o grupo. 

A análise dos dados dos discursos apresentados nos experimentos 1 e 2 

do jogo Quem é? foi basicamente descritiva para todas as jogadas, por se 

tratar de uma investigação qualitativa, no entanto, sempre que se revelou 

necessário, apresentou-se uma quantificação dos dados recolhidos. 

Assim, os resultados, os exemplos, as categorizações e codificações das 

unidades de análise serão discutidas primeiramente na tabela abaixo (ver 

tabela 9), apresentando uma visão geral.  

Foram escolhidas duas jogadas, a 9ª jogada do Experimento 1 (regra 

mímica) e a primeira jogada do Experimento 2 (regra desenho) para 

exemplificar a sistematização através das transcrições e observações, 

contribuindo também na análise geral. Segue em anexo nesta pesquisa todos 

os registros das jogadas para, se necessário, verificar outras unidades de 

análises e exemplos. 
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TABELA 9 – Sistematização da categorização e codificação das unidades de análise. 

ELEMENTOS 

Presença Cognitiva 

  
Envolve os jogadores de uma comunidade de investigação proporcionando a construção 
de significados através de uma comunicação dialógica; desenvolve o pensamento crítico. 

Categorias 
 

Indicadores 
do modelo 

Indicadores no Jogo Quem é? Exemplos e discursos 

Evento de 
disparo ou 
gatilho da 
comunicação 

Sentimento de 
dúvida, 
incerteza, 
resultante de 
experiência;  
Algo 
desencadean- 
te de 
comunicação; 
 

Na ação “puxar carta” e “fazer mímica ou 
desenho” para representar o RETRATO, 
apresenta-se o indicador do primeiro contato 
de comunicação entre o grupo, 
apresentando-se dúvidas e desencadeando 
uma comunicação corporal, gestual ou 
visual. 

Experimento1:  
-Renata puxa uma carta e faz a mímica  
-Natalia: “Ah...eu sei”(menciona „apontar‟ 
-Artur: “não...calma...calma” 
-Rafaela: “faz a roupa” 
-Renata faz mais mímicas indicando o modelo 
da roupa... 
 
Experimento 2: 
-Martina puxa carta e faz o desenho. É marcado 
o tempo de um min para desenhar. 
-Martina: “meu desenho não vai sair perfeito”... 
-risos 

Exploração Troca e busca 
de informação, 
conhecimen-
tos e 
alternativas 
para fazer 
sentido ao 
problema; 
Orientação aos 
membros do 
grupo. 
 

Ao intensificar o “olhar” entre a 
mímica/desenho entre o jogador e o 
tabuleiro há uma busca de reconhecimentos 
visuais e trocas de informações entre os 
participantes, que procuram indicativos que 
levem ao sentido de reconhecimento do 
RETRATO; 
Há também a busca e troca de informações, 
em dois momentos do jogo: nas leituras das 
cartas RETRATO e INFORMAÇÃO;  
O momento de atenção aos dados lidos e 
discussões entre os membros sobre 
detalhes e informações que aproximem dos 
resultados que garantam acertos; Momentos 
que pedem confirmações gestuais sobre 
roupas, cabelos e a posição final encontrada 
na carta RETRATO. 

Experimento 1: 
 
Natalia: “tô achando que é esse”... (ao olhar 
para o tabuleiro e a mímica feita por membro de 
seu grupo) 
 
Experimento 2: 
 
Martina termina o desenho e seu grupo observa 
o tabuleiro e conversa. 
-Manu:” tô achando muito esquisito”... 
-risos 
 

Integração Conexão de 
idéias; 
Integração das 
informações; 
Entendimento 
de uma idéia 
ou conceito 
coerente. 
 

No momento entre a identificação e a 
confirmação dos dados, há uma espécie de 
convenção entre os membros do grupo e, 
antes de apontarem e decidirem a 
finalização desta etapa. Todos confirmam a 
resposta que será dada, indicando uma 
integração e entendimento do grupo. 

Experimento 1: 
-Os integrantes discutem sobre a 
representação. 
-Natalia: ...“a gente está achando que é esse”... 
(olhando para quem fez a mímica) 
-Natalia: (falando para o restante do grupo) “o 
vestido...assim”... 
 
Experimento 2: 
-Clarice: “vai Manu”... 
-Manu: “vai tu...eu vou apontar viu?” (esperando 
a confirmação do grupo) 
 

Resolução Aplicação de 
idéias ou 
hipótese para 
resoluções do 
problema; 
Confirmação 
ou boa 
aplicação da 
idéia determina 
a continuidade 
de 
investigação.  
 

No jogo, há dois momentos que indicam 
uma resolução e que está ligada a categoria 
anterior. Ao apontar a carta RETRATO que 
foi mimetizada/desenhada e ao escolher a 
carta INFORMAÇÃO correspondente a carta 
RETRATO que será colocada no tabuleiro. 
Em jogadas que geraram dúvidas, foram 
pensadas alternativas que diminuíssem o 
risco de erros, como por exemplo, repetição 
de gestos e detalhes de cabelos. Por se 
tratar de ações decisivas para se marcar 
pontos e dar continuidade ao jogo, o grupo 
discute muito antes de tomar a resolução 
final, onde apenas um jogador poderia ser o 
porta voz da resolução e apontar o 
resultado. 

Experimento 1: 
 
-Artur: “é esse”... (apontando para o tabuleiro 
após Renata repetir a mímica, solicitada pelo 
seu grupo, fazendo gestos que indicava a roupa 
e posição da imagem). 
 
Experimento 2: 
 
-Manu: “É esse aqui?” (apontando no tabuleiro 
após observar desenho de Martina) 
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ELEMENTOS 

Presença Social 
 

Capacidade dos participantes da comunidade de investigação de projetar as suas 
características pessoais, assim apresentando-se aos outros participantes como pessoas 
atuantes e presentes na comunidade. 

Categorias Indicadores do modelo Indicadores no Jogo Quem é? Discursos 

Expressão 
emocional 

Expressão de sentimentos de 
apoio sócio-emocionais (humor e 
auto-revelação); Humor – convite 
para iniciar conversa; envolve as 
estratégias de conversação. 
Auto-revelação – partilha de 
sentimentos que incentivam os 
outros. 
 

Os indicativos desta categoria envolvem as 
ações da mímica/desenho, onde se demonstra 
uma colaboração do grupo para partilhar o 
desempenho do jogador em questão;  
Há risos que não demonstram desqualificação da 
ação, e sim, diversão compartilhada pelo grupo; 
Quando um integrante demonstra algum tipo de 
timidez ou impossibilidade de representação, há 
o incentivo através de perguntas ou indicações 
de atitudes e gestos que podem indicar mais 
facilidade na interpretação do resultado. 

Experimento 1: 
 
-Luisa é selecionada 
para escolher uma carta 
INFORMAÇÃO e seu 
grupo vai ajudá-la. 
Conversam. 
- Luisa: “Pintura 
figurativa”... 
-Renata olha para carta 
RETRATO e diz: “tem”... 
- seu grupo: ...“êêêê”... 
 
Experimento 2: 
 
- todo o grupo se diverte 
apresentando risos para 
ações compartilhadas.  
-Martina seleciona Lara 
para escolher a carta 
INFORMAÇÃO 
-risos  

Comunicação 
aberta 

Expressão livre de risco; 
Intercâmbio de comunicação 
recíproca e respeitosa; 
Consciência mútua – constrói 
coesão, Reconhecimento mútuo 
– reconhecer contribuição dos 
outros;  
 

No jogo, os indicadores desta categoria se 
apresentam no momento das leituras das cartas 
RETRATO e INFORMAÇÕES que apresenta 
uma atenção e intercâmbio de comunicação, já 
que são passos importantes para ações que 
ainda irão acontecer. Percebe-se que em alguns 
grupos, há uma dispersão, por existir mais de um 
integrante do grupo que assuma uma liderança 
em escutar a leitura e assim, diminui o risco de 
erros do grupo. 

Experimento 1: 
 
No exemplo acima, o 
grupo de Luisa, ao 
correr para ajudá-la, 
trocam conversas para 
certificarem se a escolha 
está correta. 
 
Experimento 2: 
 
-Manuela: “peraí...agora 
vamos conversar”... (ao 
Martina terminar o 
desenho e seu grupo ter 
que observar e decidir a 
carta ACERVO 
correspondente) 

Coesão de 
grupo 

Encorajamento de colaboração e 
o sentido de pertencer ao grupo. 
 

Um dos indicadores desta categoria no jogo é 
decorrente da regra, onde se pede que todos 
participem, sendo visto esse rodízio pensado e 
programado pelos integrantes do jogo Quem é?.  
Outro indicador de coesão observado no jogo é 
na hora em que se escolhe um jogador para 
escolher a carta INFORMAÇÃO correspondente 
a carta RETRATO representada, pois mesmo 
apenas sendo um jogador escolhido, todos do 
seu grupo se envolvem na busca da carta 
INFORMAÇÃO e discutem qual a melhor opção, 
encorajando o jogador selecionado na escolha da 
carta. 

Experimento 1: 
 
-Ao selecionarem Luisa 
para escolher a carta 
INFORMAÇÃO, antes 
do anúncio da carta, há 
uma aprovação de seu 
grupo para confirmar a 
escolha. 
 
Experimento 2: 
-Maria Eduarda: “tia, a 
gente pode ajudar?” (ao 
Lara ser escolhida para 
selecionar carta 
INFORMAÇÃO) 
-o grupo de Lara vai 
ajudá-la e há várias 
trocas de informações e 
discussões sobre as 
cartas INFORMAÇÃO. 
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ELEMENTOS 

Presença Pedagógica Relação com professor - funções com o projeto da experiência educacional-  seleção, organização 
e apresentação preliminar do conteúdo, desenvolvimento de aprendizagem. Outra função - 
facilitação pode ser compartilhada entre o professor e alguns ou todos os outros participantes do 
grupo.  apropriada para o processo de ensino/aprendizagem. 

Categorias Indicadores do 
modelo 

Indicadores no Jogo Quem é? Discursos 

Gerência 
Instrucional 

Definindo e iniciando 
tópicos de 
discussões, 
estruturas e diretrizes 
organizacionais. 
 

Os indicadores desta categoria se apresentam 
em todas as jogadas em momentos intercalados. 
Nas primeiras jogadas, se apresenta por muitas 
vezes, pois exerce a função de confirmação de 
regra quando há dúvidas dos jogadores e reforça 
as diretrizes a serem seguidas, também de 
acordo com a regra. Lembra as diretrizes 
organizacionais do jogo, como por exemplo, 
“andar uma casa, caso o grupo tenha acertado”, 
“leitura das cartas em voz alta”, hora da escolha 
do adversário para escolha da carta 
INFORMAÇÃO, estruturar possíveis 
desentendimentos entre jogadores, utilização do 
tempo da jogada, entre outras questões 
estruturais e organizacionais. 

Experimento 1: 
 
-Pesquisadora:  
 “...deixa eu fazer uma 
coisa...pintura e pintura à óleo já foi 
muito...já saiu...não vai valer 
mais...” (Ao perceber que antes do 
término da leitura da carta 
INFORMAÇÃO, um integrante se 
apressa em selecionar a carta 
pintura à óleo como garantia de 
acerto. 
 
Experimento 2: 
 
-Pesquisadora: “Não pode ter 
palavras...” (ao ser questionada por 
jogadora se podia falar alguma dica, 
enquanto desenhava) 

Construção de 
significado ou 
compreensão 

Partilhando 
significados válidos;  
Validando o 
conhecimento 
apresentado;  
Chamar para 
participação os 
menos ativos;  
Facilitar transação de 
ensino 

No momento em que o mediador principal, neste 
caso, a pesquisadora, chama atenção para as 
informações lidas e para os gestos e desenhos, 
há indicadores da construção de compreensão 
da importância da atenção naquele momento. 
Outro indicador presente nesta categoria é o fato 
da facilitação na transação entre a comunicação 
corporal, gestual ou visual entre os grupos, como 
por exemplo, nas indicações de fazer gestos que 
antecedam a imagem final do RETRATO. 
Quanto à validade dos conteúdos apresentados, 
entre as jogadas há poucos indicadores, tendo 
sido reforçado em outro momento. 

Experimento 1: 
 
Pesquisadora: “Atenção...Renata 
começou...” 
(No início da partida, percebendo a 
desatenção e conversa de alguns 
jogadores) 
 
 
Experimento 2: 
 
-Pesquisadora: “Martina agora lê as 
informações que estão na carta 
RETRATO...tudo que está...em 
cima de amarelinho...nome do 
retrato...o ano em que foi feito...” 
(dando andamento para facilitar a 
troca de informações) 

Instrução direta Mediação - foco nas 
discussões;  
Facilitação da 
reflexão e do discurso 
para compreensão de 
conteúdo.  
 

Ao considerar a unidade de análise cada jogada, 
os indicadores desta categoria se apresentam 
muito mais pelas discussões apresentadas pelos 
participantes, quando discutem e pensam 
maneiras de identificarem as respostas mais 
próximas do acerto. Trocam conversas sobre o 
que viram e ouviram, facilitando assim, uma 
reflexão e um melhor entendimento de 
compreensão do conteúdo apresentado, seja a 
mímica, o desenho ou a leitura das cartas 
RETRATO e INFORMAÇÃO. 

Experimento 1: 
 
-Enquanto Renata faz leitura da 
carta RETRATO, Ederaldo 
seleciona a carta INFORMAÇÃO 
pintura. 
-Ederaldo troca idéias com Eduardo 
e confirma a escolha. 
-Ao término da leitura de Renata, 
Ederaldo diz: “já sei...é pintura...” 
 
Experimento 2: 
 
-Lara e seu grupo discutem qual 
melhor opção...trocam cartas e 
conversam fazendo considerações. 
Em seguida, Lara escolhe e lê: 
pintura figurativa. 
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Ao buscar verificar se o jogo, considerando-o um artefato educacional 

de conteúdos de Artes, apresenta possibilidade de potencializar o processo de 

Ensino/Aprendizagem de maneira prazerosa e que envolva o interesse e o 

raciocínio dos usuários, foi necessário aplicar os dados coletados para se 

discutir e codificar os resultados, utilizando os indicadores do modelo teórico 

de Garrison, Anderson e Archer (2000).  

Foi utilizado um método para identificar, avaliar e facilitar o 

reconhecimento da presença cognitiva, social e pedagógica nos diálogos, 

indicando reflexões válidas sobre os elementos da comunidade educacional, 

permitindo que os índices encontrados possam ser utilizados e replicados com 

bases nas informações por educadores e pesquisadores.  

Constata-se, por exemplo, que é possível que o jogo, obedecendo a 

mecânica a partir de sua regra, mantém certa repetição a ser seguida pelos 

participantes. Assim, aplicadas a tabela de Garrison, Anderson e Archer (2000) 

apresenta uma cadência e ordem em todas as jogadas, de acordo com os 

indicadores e categorias da presença pedagógica, cognitiva e social.  

Porém a freqüência com que os indicadores e categorias ocorrem não 

se apresenta em uma ordem seqüencial. Percebe-se que um elemento pode se 

apresentar mais do que outro e neste caso, a presença cognitiva e social se 

apresenta em maior alternância e ritmo, já que o elemento cognitivo está 

diretamente ligado a comunicação dialógica e pensamento crítico.  

O elemento social está ligado diretamente à presença do jogador 

atuante e presente em seu grupo, como foi citado anteriormente. Já a 

presença pedagógica, se apresenta mais constante no início do jogo para 

confirmações da regra facilitando suas informações e andamento. 

Observa-se, portanto que de acordo com a mecânica do jogo, o 

processo de Ensino/Aprendizagem é articulado entre os usuários no artefato 

de maneiras interativas e múltiplas, envolvendo os elementos presentes na 
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comunidade de investigação, apresentando um ambiente com objetivos 

voltados à apreensão de conhecimento. 

 Neste caso, é importante deixar claro que se identifica que o objetivo 

dos participantes em um jogo é o de ―vencer‖, que neste caso, não é o 

mesmo objetivo do mediador, podendo, assim, apresentar uma rede 

diversificada de atividades, ações e operações, ou seja, ao se tratar de uma 

prática educacional, os objetivos almejados pelo mediador não são os mesmos 

que os jogadores/alunos, apresentando, portanto, um campo vasto de 

pesquisa e análises. 

No que se refere aos resultados apresentados nos experimentos do jogo 

Quem é? percebe-se que de acordo com a Teoria da Atividade, apresenta-se 

uma rede de ações e operações envolvendo as questões cognitivas que 

proporcionam uma rede de integrações. Assim, o modelo teórico de 

investigação de Garrison, Anderson e Archer (2000), serve como referência 

para codificar as ocorrências de aprendizagem em um recorte de uma 

atividade. 

Considerando o que foi dito acima, especula-se que a teoria em seu 

aspecto estrutural, apresenta ainda níveis de interesse e motivações em 

alcançar metas, podendo apresentar operações específicas para se atingir um 

objetivo dependendo da situação ou das condições existentes. Ou seja, a 

estrutura da teoria apresenta três níveis, em que a maior unidade é uma 

atividade regulada por sua motivação, resultando em ações regidas por 

objetivos distintos, porém, compartilhados socialmente. Nesse caso, todos os 

envolvidos no jogo Quem é?, realizam ações que conseqüentemente se 

subdividem em várias operações, e que também serão regidas por condições 

específicas.  

Um aspecto importante da atividade e seus níveis estruturais é a 

reflexão, onde uma atividade reflete a sua intenção, uma ação reflete a sua 

meta e uma operação reflete as condições da ação.  

Ao observar as ações e operações realizadas a partir da atividade jogar, 

percebe-se que mesmo que as ações dos jogadores se repitam de acordo com 

a regra, ocorrem diferenças nas estratégias de observação, raciocínio e 

atuação entre os participantes. O jogo contribui na participação e na 
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integração, fazendo com que os participantes, discutam sobre as estratégias a 

serem tomadas em favor do grupo, como por exemplo, na escolha de cartas e 

confirmações das mímicas ou desenhos, apresentando sentido de coletividade 

na discussão do reconhecimento das imagens. Outro exemplo da contribuição 

do jogo é percebido quando um jogador é indicado para escolher a carta 

INFORMAÇÃO, onde os outros participantes podem ajudá-lo, percebendo-se a 

troca de informações entre os mesmos, denotando o caráter participativo do 

experimento. 

Assim, é possível apontar a relação do conceito de comunidade no 

processo de Ensino/Aprendizagem, pois, de acordo com a Teoria da Atividade, 

em uma comunidade surgem novas formas de mediação do conhecimento, 

além das ferramentas proporcionadas pelo jogo que, como no exemplo citado, 

a comunidade é formada por muitos sujeitos que compartilham o mesmo 

artefato (neste caso o jogo Quem é?), porém, com meios diferentes. Para 

Garrison, Anderson e Archer (2000), é em uma comunidade que se apresenta 

uma atividade prática educacional podendo ser apresentados os indicadores 

de um processo de aprendizagem. 

Constata-se também, que o jogo como artefato educacional mediador 

da Arte promove maior facilidade no processo de Ensino/Aprendizagem, 

proporcionando assim, um aprendizado que desafia a observação, a 

gestualidade e a verbalização. À exemplo disso percebe-se a apreensão das 

características dos RETRATOS do acervo e conteúdos sobre artistas e técnicas 

apresentadas durante o jogo Quem é? por parte dos jogadores/alunos, 

desenvolvendo um ―olhar‖ que atua de maneira operativa, sendo um 

elemento facilitador da apreciação e observação estética. Esta constatação 

fica clara nos discursos apresentados nas entrevistas (ver capítulo 6), 

realizadas após os experimentos. 

É possível notar o que acima foi dito, ao exemplificar através da 

entrevista com o jogador 2 (em anexo), já que em seu discurso apresentam-se 

indícios de apreensão do conteúdo presente no jogo. O jogador, ao ser 

questionado sobre se lembrava de alguma imagem ou retrato, e solicitado 

para descrevê-la, respondeu:  
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- ―...(riso)...lembro...a de um cara que tava com um bigode...uma 

mulher que tava com uma roupa meio...molhada e um cara de chapéu.(...) 

mas não sei demonstrar‖.  

Na seqüência, foi feita a pergunta:  

- ―Lembra o nome de algum artista que foi visto no jogo?‖  

- ―Pedro...de alguma coisa...(riso)...‖ 

A entrevista continua e pergunta-se ao jogador se há lembrança de 

alguma técnica que foi lida pelos seus colegas. Ele responde: 

- ― Pintura à óleo...tem pintura...tinha retrato também...‖ 

Ao ser solicitado que abrisse a caixa do jogo e olhasse as cartas, o 

jogador fez vários comentários observando e mexendo nas cartas, como por 

exemplo,  

- ―essa aqui eu lembro‖ (virando a carta, deixando-a visível). ―Essa aqui 

também‖...Essa aqui me lembro pouco...essa aqui não...essa não lembro...  

 

No final da entrevista, foi feita a pergunta: 

- ―Você lembra mais (das imagens) por causa da mímica? Ou por que 

estava olhando no tabuleiro?‖  

- ―Por causa mais das mímicas‖... 

- ―Depois que você olhou e mexeu no jogo, você se lembra de alguma 

informação ou algum artista?‖ 

- ―informação?!...eu lembro de Baltazar...que ele...que os meninos até 

leram...que parece que ele foi fazer um curso no Rio de Janeiro...(lendo a 

carta que está na mão)...sua  formação artística se deu em Recife e no Rio de 

janeiro...praaa aprimorar(...).  

Ou seja, a experiência do jogo Quem é? reafirma as discussões de 

Dewey, Ana Mae Barbosa e Eisner sobre as contribuições da Arte no processo 

educativo ao considerar a experiência como um argumento cognitivista, 

proporcionando assim, uma densidade cultural e social à pesquisa. 

Percebe-se, nesse caso, que se apresenta tanto o sentido expressivo do 

fazer individual através de uma expressão corporal, no caso da mímica ou do 

desenho, e também no sentido cultural, onde a Arte se apresenta como parte 

de uma cultura, revelando acervos, artistas, informações e conteúdos de 
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artes, despertando nos participantes, além da apreciação, o conhecimento e a 

crítica da herança artística, motivando o usuário a aprender Arte de uma 

forma mais prazerosa. 

Outras questões que se revelaram no processo e que não eram para a 

pesquisa, de caráter investigativo, dizem respeito a presença do professor 

como mediador da atividade e da necessidade da utilização de espaços que se 

relacionam com o conteúdo do jogo. 

 Inicialmente, nesta pesquisa, era considerada a idéia da não 

necessidade do mediador para a articulação do conhecimento na utilização de 

um artefato educacional. Porém, ao realizar os experimentos pilotos, 

surgiram indícios da necessidade da presença do mediador/professor durante 

a atividade.  

A partir dos experimentos finais, das bases teóricas e ao adotar o 

modelo de investigação através da utilização do jogo, levanta-se aqui a 

importância da mediação pedagógica que proporciona a integração com os 

objetivos educacionais e informacionais almejados, sendo o 

mediador/professor, parte ativa da comunidade de investigação, dando 

validade ao conhecimento apresentado, facilitando a transação do ensino e 

partilhando significados válidos para os participantes da comunidade.  

Outro ponto apontado no decorrer do processo de pesquisa está ligado 

a necessidade de se jogar em espaços que se relacionam com a temática do 

jogo. De acordo com o cronograma inicial, existia o intuito de realizar o 

experimento final no Centro Cultural Benfica para investigar se a prática em 

contato com o acervo contribuiria no processo de aprendizagem. Como citado 

anteriormente, a instituição se encontrava em reforma, impossibilitando esta 

investigação, porém foi constatado que o processo de Ensino/Aprendizagem 

pretendido, não apresentou déficits por conta deste fato. 

 Por fim, ao retomar os índices iniciais desta pesquisa, assumindo que 

os jogos são artefatos mediadores no processo de ensino/aprendizagem da 

Arte, a partir da hipótese de que o jogo se apresenta como uma possibilidade 

de potencializar esse processo de Ensino/Aprendizagem é possível apontar 

para respostas, reflexões e contribuições dos jogos educativos no processo de 

ensino/aprendizagem da Arte. 
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A pesquisa, ao buscar investigar como motivar o usuário a aprender Arte de 

uma forma mais prazerosa?; Qual a contribuição dos artefatos educacionais 

para o conhecimento pretendido?; Até onde os jogos educativos auxiliam na 

compreensão do conhecimento artístico?; De acordo com a mecânica do jogo, 

como o processo de ensino/aprendizagem é articulado entre os usuários pelo 

artefato?; Ou ainda, de que maneira os artefatos educacionais podem ser 

investigados, tendo a Teoria da Atividade como referencial teórico, 

objetivando contribuir no processo de aprendizagem na área da 

arte/educação?; aponta para indicadores que respondem estas questões a  

partir da experimentação de uma prática educacional, apresentando um 

campo vasto de pesquisa e análises. 

Todas as análises apresentadas partiram das discussões sobre a Teoria 

da Atividade, do jogo e da Arte como experiência cognitiva.  

É possível afirmar que de acordo com os pressupostos da Teoria da 

Atividade, pode-se considerar essa prática educativa (o jogar) como um 

sistema de atividade ou um conjunto de ações que constituem um ambiente 

de aprendizagem, promovendo interação social entre os indivíduos envolvidos.  

A pesquisa, portanto, ao apresentar a Teoria da Atividade de Leontiev 

como referencial teórico, juntamente com conceitos da Arte/Educação 

orientou o desenvolvimento dos experimentos realizados como um recurso 

para avaliar os níveis e relações articuladas à práticas sociais inter-

relacionadas aplicadas ao modelo de comunidade de Investigação de Randy 

Garrison, Terry Anderson e Walter Archer (1991,2000). Reforça-se assim, que 

o modelo teórico serve de base para desenvolver um método de análise 

permitindo avaliar a presença dos três elementos essenciais de uma operação 

educacional (presença social, cognitiva e pedagógica) e seus indicadores, 

através da análise de transcrições, representando assim um modelo ou 

ferramenta para codificar, aplicar, investigar e verificar as operações 

educacionais ocorridas na pesquisa. 

Assim, conclui-se que a atividade jogar, pode ser entendida como um 

conjunto de ações dedicadas a criar oportunidades de aprendizagem em um 

ambiente que promove a interação social entre os indivíduos presentes e 

dessa maneira, o artefato educacional, neste caso o jogo Quem é?, apresenta-
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se como uma prática educativa que contribui no processo de aprendizagem na 

área da Arte/Educação.  
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