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Resumo: Este artigo apresenta os resultados parciais do projeto de pesquisa O corpo 

brincante, o uso dos jogos e do portfólio de aprendizagem no processo educativo, financiado 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) em parceria 

com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). O objetivo principal do projeto é 

qualificar os docentes e discentes das escolas participantes para construção de jogos e 

brincadeiras de diferentes formas, registrando as experiências vividas por meio de 

portfólios/webfólios de aprendizagem mediados pela tecnologia.  A discussão que trazemos 

neste texto está alicerçada nos pressupostos da qualificação dos docentes e/ou estudantes das 

licenciaturas, reforçando  o aprendizado em torno do tema em debate  -  educação do corpo e 

do movimento,  brincadeiras, jogos de tabuleiro, jogos digitais, o uso do portfólio/webfólio  

de aprendizagem mediados pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

-  com o intuito de orientar a elaboração de propostas didáticas exitosas, capazes produzir 

novos conhecimentos a serem usados na sala de aula e/ou em outros espaços educativos. 

Nossas principais referências teóricas são: Ambrósio (2013), Ambrósio e Ferreira (2017) 

Villas Boas (2004), Vygotsky(1991), Diretrizes Nacionais de Educação (BRASIL, 1998), 

Brougére (1994), Kishimoto (1999), Almeida & Valente (2011), Sancho (1998), Marinho 

(2016), Jorba & Casellas (1997); Perrenoud (1999). Por meio de uma metodologia qualitativa 

analítico-descritiva, estamos revelando a experiência vivida no projeto, mostrando os jogos 

criados para compor a tessitura dos encontros e pesquisa/formação, apontando os sentidos e 

significados atribuídos pelos proponentes do projeto e participantes.  Os resultados parciais 

apontam que: a) a realização deste projeto está abrindo espaço para novas percepções e 

procedimentos didáticos em torno do tema em debate com o intuito de orientar a elaboração 

de propostas exitosas capazes de produzir novos conhecimentos educativos, alicerçadas nos 

pressupostos da qualificação dos docentes e dos estudantes das licenciaturas; b)  Os jogos de 

tabuleiro criados previamente e os construídos pelos participantes por meio do uma relação 

pedagógica dialógica, têm revelado processos educativos criativos e originais de 

ensino/aprendizagem, que tenham como estratégia importante a metacognição – 

desenvolvendo o raciocínio lógico, a linguagem oral e escrita, os processos históricos etc. 

envolvendo estratégias de revisão e reflexão sobre as atividades, registrando o conhecimento e 

qualificando o resultado portfólios/webfólios; c) o  desenvolvimento de um aplicativo de 

jogos, um site responsivo, incentivando professores a utilizar a plataforma e aproximar os 

conhecimentos contidos no meio digital para o cotidiano da sala de aula.   

 

Palavras-chave: Jogo de tabuleiro/digital; Portfólios/webfólios de aprendizagem; 

Tecnologias. 
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Podemos entender o “corpo brincante” como um corpo lúdico que diante dos 

processos criativos e no espelho dos jogos de tabuleiro podem manifestar diferentes 

experiências de aprendizagem por meio da vivência da ludicidade. A lucidade por ser 

entendida “como uma das dimensões da linguagem humana, uma possibilidade de expressão 

do sujeito criador, que se torna capaz de dar significado à sua existência, ressignificar e 

transformar o mundo” (Debortoli, 2002). A partir deste conceito de Debortoli, podemos 

destacar  que a ludicidade pode-se se revelar nas propostas de ensino/aprendizagem, 

articulada à vivência cotidiana dos seres humanos. Nas diretrizes curriculares nacionais, para 

os diferentes níveis de educação, as orientações são para que os conteúdos curriculares sejam 

desenvolvidos/experenciados de forma lúdica e criativa, sendo capaz de despertar a 

curiosidade dos(as) aprendentes desencadeando com objetivo de desenvolver uma formação 

ampla e humana, capaz de desenvolver importantes valores de cooperação e solidariedade, ou 

seja, viver em sociedade com responsabilidade. 

Destacamos neste artigo a possibilidade de vivenciar os jogos de tabuleiro/digital em 

sala de aula potencializando as múltiplas inteligências -  a linguagem oral, escrita, lógica 

matemática, linguística, musical, espacial, corporal-cenestésica, intrapessoal, interpessoal, 

naturalista, existencialista (GARDNER, 2000), por meio de  uma vivência transdisciplinar 

articulada pela múltiplas linguagens (ANTUNES, 2002).  

São objetivos deste trabalho: a) refletir sobre o aspecto lúdico e transdisciplinar dos 

jogos de tabuleiro; b) analisar a temática do projeto e suas ações baseando-nos nas referências 

bibliográficas selecionadas; descrever as experiência dos jogos como recurso didático e o seu 

impacto de produção entre os jogos criados e os jogos desenvolvidos; c) desenvolver um do 

aplicativo para docentes como produto final do projeto. 

 

Referencial teórico 

 

Os impactos dos resultados desta pesquisa vão ao encontro das proposições previstas 

na Base Nacional Comum Curricular nas proposições de trabalhar os conteúdos considerados 

básicos por meio da ludicidade, interdisciplinaridade, registrados em portfólios de 

aprendizagem, garantindo as habilidades essenciais aos quais todos os estudantes brasileiros 

têm o direito de ter acesso na Educação Básica.  Segundo Vygotsky (1991) o 

desenvolvimento humano se dá nas trocas entre parceiros sociais   por meio de  processos de 

interação e mediação. 



 

Segundo Brougére (1997),  a brincadeira  nos permite a capacidade de criar, 

independentemente da idade.  As brincadeiras e a forma de brincar vão mudando à medida 

que o ciclos da vida vão mudando,  mas quem brinca buscará sempre uma forma de  inovar, 

criar, fazer humor, brincar com as ideias, com as palavras, com as figuras, com as cores, com 

os sons, ou com o  próprio corpo (KISHIMOTO, 1999). A contribuição relevante para áreas 

de conhecimento é a criação de práticas exitosas em que protagonismo dos estudantes diante 

da produção das brincadeiras e jogos agrega teoria e prática em que forma é conteúdo 

considerando contexto, revelando o  processo,  instigando a investigação,  a  criatividade e  a 

sistematizando em portfólios de aprendizagem.  Com o impacto, serão  instigadas novas 

concepções   no processo de ensinar, aprender e avaliar por meio de pedagogia diferenciada 

que provoque novas metodologias, reorganizando os tempos e espaços escolares, 

procedimentos didáticos. Tal proposição deve ser parte integrante dos Projetos Pedagógicos 

dos cursos  de formação inicial, em nível superior, como  licenciatura, formação pedagógica 

para graduados e segunda licenciatura e  também  para a formação continuada, segundo as 

orientações da Resolução CNE/CP n. 02/2015 (BRASIL, 2015).  

 

Metodologia 

 

O projeto está sendo desenvolvido por meio de uma pesquisa exploratória de caráter 

experimental, uma vez que estamo introduzindo um novo procedimento didático num espaço 

interativo. Por meio de um enfoque teórico-metodológico qualitativo, estamos desenvolvendo 

de uma pesquisa-ação, articulando análise bibliográfica e pesquisa empírica, por meio de 

observação participante com experimentação de jogos de tabuleiro transpassados futuramente 

em softwares educativos. Em pararelo, a análise documental, grupo focal, fotografias e 

entrevistas.  

O objetivo de fazer esta escolha metodológica é aprofundar nas tramas experiência 

investigativa docente e discente para desvendar o resultado da pesquisa em que propomos 

sobre o uso das brincadeiras, dos jogos e do portfólio no processo educativo. Os instrumentos 

de coleta e análise de dados buscam apresentar uma coerência interna com os pressupostos 

metodológicos eleitos para esta pesquisa direcionando o olhar da pesquisadora e 

possibilitando rigor na construção do processo de conhecimento e realidade que nos 

propomos investigar. 

Tais características refletem aspectos fundamentais do desenvolvimento deste projeto 

de pesquisa, pois, durante sua realização, buscaremos desvelar as visões de mundo, 

concepções, crenças, valores que  docentes e discentes estão construindo a partir das cenas 



 

vividas nas aulas: o processo e o produto do ato de brincar, jogar, aprender e  avaliar (os 

procedimentos colocados em evidência durante a pesquisa).  

A pesquisa em seu primeiro momento, foi realizada na Escola dos Sonhos, que situa-

se no município de Florianópolis - SC e é referência em educação plural/transdisciplinar. Seus 

estudantes são estimulados constantemente em debates sobre os temas mais diversos e 

mergulham em projetos de trabalho que paralelamente ao conteúdo padrão (MEC), 

desenvolvem conceitos e atitudes dos mais diferentes focos do conhecimento escolarizado.              

Uma das escolas parceiras ao projeto e que disponibilizou uma de suas turmas para 

uma atividade de 6 (seis) encontros de duas horas cada, utilizando os jogos como recurso 

didático e os seus desdobramentos na produção da avaliação qualitativa. Para aplicação dos 

jogos junto aos sujeitos de pesquisa a experiência metodológica baseou-se em utilizar três 

jogos com naturezas e temas diferenciados, que foram registrados por meio do caderno de 

campo, fotografias, vídeos, autoavaliações, que são ricas fontes para novas produções 

didáticas - vídeos, manuais, livros, artigos, jogos -  o entorno do debate das práticas em sala 

de aula, na formação continuada dos docentes. 

No contexto específico de cada encontro tivemos à prova de três jogos distintos – 

FeudoWar, Entre Gêneros, Revisionando - possuindo cada um deles temas diferentes e 

formatos diversificados (desenvolvido e híbrido).  Nos dois primeiros jogos, a escolha do 

formato de jogo foi o contexto desenvolvido, já na segunda etapa, discutimos a proposta de 

um jogo híbrido.  

No jogo desenvolvido, por exemplo, o FeudoWar e Entre Gêneros, o professor é 

responsável por organizar toda a prática jogada. Durante o jogo, ele é que revela o jogo, leva 

seus estudantes para dentro da proposta e já consigo: as cartas, o tema, o tabuleiro e as regras 

do jogo. Desta maneira, os jogadores (estudantes) são ouvintes da prática criadora, mas são 

atores do ato lúdico e empírico do jogar. Já no jogo híbrido, o professor é responsável por 

construir o conhecimento conjuntamente aos estudantes. Neste tipo de jogo o professor traz 

algumas ferramentas para interagir com o saber-fazer. Como exemplo, o docente trás o 

tabuleiro da partida sem nenhuma informação e por meio de um projeto de pesquisa e 

confecção os estudantes e o mediador debatem os temas que irão compor o jogo e produzem o 

material jogável. Este exemplo citado é o mesmo que iremos destacar neste texto com a 

prática do jogo Revisionando.    

 

Resultados e Discussão 

 



 

Tendo em vista que este projeto é uma ação que percorrerá todo os anos de 2018 e 

2019, apresentaremos de maneira parcial, os resultados obtidos até então sobre a prática 

envolvendo os jogos como recursos didáticos para sala de aula; sua avaliação via grupo focal 

buscando a realização do portfólio como meio de interpretação/interação da proposta do jogar.  

A análise dos dados dispostas neste onde destacaremos apresentamos os resultados 

parciais das experiências exitosas dos jogos já vivenciadas – as metodologias tanto de jogos 

reproduzidos, quanto dos jogos criados junto aos sujeitos, destacando os conhecimento das 

práticas vivenciadas e a forma de registro avaliativos em portfólios/webfólios de 

aprendizagens. 

 

Os eixos da cooperatividade nas experiências dos jogos de tabuleiros “Entre 

Gêneros, Ilha Esmeralda e Revisionando” 

 

Para exemplificar o trabalho do uso dos jogos já experimentados durante a pesquisa, 

destacaremos as seguintes propostas de jogos: Entre Gêneros, Ilha Esmeralda e 

Revisionando. Em todos estes jogos utilizamos os conceitos interdisciplinares no 

conhecimento das ciências biológicas, ciências sociais, ciências humanas e ciências exatas em 

um encontro de troca de experiências e formação cidadã. 

 

Jogo 1: Entre Gêneros 

Como o próprio jogo sugere o jogo “Entre Gêneros” desempenha ação fundamental no 

debate sobre educação, diferença entre  as escolhas de sexualidade e convívio social com a 

mudança dos padrões,  de relacionamento com o outro e com o seu corpo etc. Como joga-lo? 

O jogo que tem estrutura em formato de tabuleiro e com movimento de peças, onde as 

mesmas são responsáveis por diversos conflitos e aprendizagens. Deve sempre ser jogado em 

grupo -  10, 20 ou 30 estudantes. É portanto, um jogo coletiva  que instiga o debate sobre o 

gênero, sexualidade e preconceito. A intencionalidade das cartas: As cartas têm uma dupla 

função: proporcionar estratégias para o cumprimento dos objetivos do jogo e promover o 

debate sobre tempos que se ligam entre gênero, sexualidade e quebra de preconceito. Neste 

sentido, a unificação da construção de jogadas estratégicas, acompanhados de uma 

organização de cartas ‘intensivas’ a reflexão, o jogo Entre Gênero quer trazer a discussão para 

dentro da sala de aula e perguntar a si mesmo: o quanto deste tema sobre gênero ainda existe 

hoje? Como podemos aprender com as relações com esta temática? As Cartas “Pergunta”:  

Cada pergunta de uma carta tem a intenção de provocar reflexões sobre o tema e dão 

dinamicidade para o jogo -  pensar o presente à luz de questões do cotidiano e na perspectiva 



 

novas reflexões para o presente/futuro. Propomos um total de 10 cartas e elas podem ser 

obtidas no símbolo (P) que se encontra dentro tabuleiro. Para cada pouso de uma das equipes 

sobre este símbolo, remete na reflexão sobre uma questão do dia a dia sobre o tema de gênero 

que repercute no chamado “combate de ideias”. Haverá uma relação com o presente, 

colocando os jogadores em uma discussão coletiva. A tentativa não é de achar uma resposta 

exata para a questão, mas, colocar ideias capazes de instigar questionamentos que podem ser 

compartilhados entre todos(as) os(as) jogadores(as). As cartas “Tempo” são marcadas com 

um [T] no tabuleiro, tem o intuito de colocar o jogador em um momento de raciocinar a 

temporalidade dos fatos. Cada carta tempo conta um fato do cotidiano da luta pela igualdade e 

reconhecimento da diferença entre gêneros. Os jogadores precisam montar a linha do tempo e 

refletir sobre questões relacionadas a episódios recorrentes dos bancos escolares.  Esse fato 

permite o jogador completar uma linha do tempo, rolando os dados. Mesmo que a jogada não 

saia como a planejada há sempre mais uma carta tempo esperando por você. A perspectiva 

do Tabuleiro: Este tabuleiro tem uma perspectiva diferente dos outros jogos, pois não há 

ordem de movimentos, indo ao encontro da perspectiva dos jogos eletrônicos – a liberdade de 

movimento. Portanto, para alcançar uma carta sobre um fato histórico da luta de gêneros ou 

debater um problema o jogador precisará posicionar seu personagem sobre as letras P ou T, 

mas, para isso, poderá pensar infinitas jogadas com o dado.  

 

Foto 1 - Jogo Entre Gêneros - Prática jogada para reflexões das questões de sexualidade 

e escolha de gênero - 18.06.2018 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

O jogo é simples em termos de jogabilidade com a proposta de levar questões do 

cotidiano - a luta de gênero na história – por meio de pequenos movimentos, mas de grandes 

reflexões em um mapa interativo. Tal trama, promove o conhecimento e reorganiza a 

transformação do tipo de visão relacionada ao mundo da discussão de Gênero. 



 

Durante a prática, conforme figura 1, as opiniões dos(as) estudantes vimos aflorar 

diferentes opiniões dos(as) participantes, revelando que os jogos podem potencializar novos 

formatos de ensino/aprendizagem e ser uma ferramenta de promoção dos talentos estudantis, 

conforme apresenta Rezende (AMBRÓSIO, 2015). 

 

Jogo 2: Ilha Esmeralda 

No jogo Ilha “Esmeralda” é uma cidade como qualquer outra que você já conheceu: 

tem luz elétrica, centro da cidade, bairros de moradores, rede de esgoto, casarões antigos, 

prédios modernos, ou seja, uma estrutura de cidade convencional. O jogo é dividido em áreas 

de atuação: secretaria de energia, secretaria de atos sustentáveis, secretaria de saneamento, 

secretaria de obras, etc. Cada uma das equipes seus papeis definidos:  resolver os problemas 

da cidade causando menor impacto a população e mantendo o orçamento do município. 

Assim os(as) estudantes, que estão dispostos na mesa (tabuleiro)  são inseridos em um 

primeiro desafio: articular uma gestão pública de qualidade, por meio de um mapa de uma 

cidade carregada de problemas sociais, estruturais e políticos. O desafio parece instigante nos 

primeiros momentos, mas se torna acionador de saberes múltiplos ao passar das rodadas. Via 

de regra, o jogo é simples.   

A sala é dividida em sete gestões (cada uma   gerida por um secretário), e  cada gestão, 

de forma conjunta, deverá encarar dez problemas estruturais da cidade, resolvendo-os como 

uma gestão pública, de forma coletiva, atendendo critérios solicitados no jogo. Os critérios 

são estipulados pela própria relação de saber que o jogo instiga com as ciências e a promoção 

das experiências trazidas  por cada um dos integrantes em relação às suas memórias e 

narrativas (GALZERANI,1999). Desta forma, as questões são  estabelecidas  da seguinte 

maneira: a gestão terá em seu caixa C$ 100.000.000 moedas esmeraldas totais, tendo o 

desafio para resolver os dez problemas da cidade.  

Em contrapartida, as equipes em suas gestões públicas, terão que se preocupar com 

três índices que se articulam entre as sete secretárias como um objetivo comum: manter a 

cidade sustentável, agradar a população e resolver o problema. Ao   interagirem com o jogo 

Ilha Esmeralda, os participantes  colocam para nós a simulação de desafios do cotidiano de 

uma gestão pública que, incansavelmente, criticamos, ignoramos, ressaltamos negativamente 

ou nem ao menos conhecemos.  

Neste sentido, a prática do jogo Ilha Esmeralda é uma reação a todas as nossas 

posições políticas e sociais que, de toda forma, são amplamente debatidas em nosso cotidiano 

e dentro de nossa própria sala de aula quando nos tornamos professores. Para além disso,   

torna-se uma reflexão dos modelos avaliativos informais  e formais (VILLAS BOAS, 2004), 



 

que direcionamos aos nossos estudantes no momento de práticas avaliativas cercadas de 

subjetividades e posições autoritárias, pois, quando o jogo está sobre a mesa, definimos que 

posicionamentos, opiniões, relações de conhecimento e reflexão são diferentes em suas 

instâncias e necessitam ser   encarados como a “pergunta inesperada” e não necessariamente 

padronizarmos aquilo que é estimulado como “certo” ou “errado”.  

Desta forma, a ciência exata, por meio de   cálculos, porcentagens, soma e lógica,  se 

alia  ao jogo,  assim como  as ciências sociais e as ciências biológicas se aliam a problemas 

direcionados às questões ambientais, sociais e estruturais de uma cidade como a Ilha 

Esmeralda,  se direcionando  como processos interdisciplinares de saberes e práticas.  

 

O jogo híbrido: Revisionando 

A plataforma do jogo “Revisionando” é um espaço de debate promovido pela ação da 

criação docente e discente. A proposta deste jogo é baseada em escolha de 16 temas diferentes 

que são formulados em conjunto (docente/discente) e que na sequência são pesquisados e 

transformados em peças de tabuleiros. Por sua vez, o tabuleiro já tem sua organização pré-

definida: é dividido em 4 partes e contendo 4 temas em cada uma das partes, os(as) estudantes 

escolhem uma das partes e em grupo começam um projeto de pesquisa para compor as cartas 

que irão fazer parte daquela plataforma. Para problematização temática usamos  pedagógica 

de projetos definida por Hernández (1998) como uma “trilha” para o conhecimento onde 

apresenta os seguintes passos: 1. problematização: levantamento de questões - o que os 

alunos sabem e o que não sabem sobre o tema,  os conhecimento prévio do grupo,  a 

expectativas/objetivo do grupo, organização do projeto do tabuleiro; 2. Desenvolvimento – a 

criação de estratégias para respostas as questões e hipóteses levantadas pelo  grupo,  a 

estratégias para atingir objetivos (a criação do tabuleiro, a perguntas, as estratégias); 3. 

Síntese - revisão das convicções iniciais, elaboração de outras mais complexas que serão 

sendo construídas sendo registradas em seus porfólios/webfólios de aprendizagens 

(AMBRÓSIO, 2013/2017/2018). Durante a reflexão dos temas e criação do tabuleiro, o 

mediador pode promover diferentes ações reflexivas, instigar a busca de variadas fontes de 

informações, problematizar os temas que podem fazer nexo com diferentes as áreas de 

conhecimento ou se relevar na transdisciplinaridade (ZABALA, 1998) 

 

Formulário de avaliação acumulativa do portfólio brincante 

 

O formulário de avaliação acumulativa é um importante instrumento sugerido por 

Ambrósio (2013, p. 74) para que o participante vá anotando suas produções, sendo apto  a  



 

permitir a visibilidade das ações realizadas  sinteticamente, mostrando também  o caráter 

processual da aprendizagem. No formulário abaixo  damos um exemplo de como organizamos 

o portfólio brincante.  

 

FOMULÁRIO DE AVALIAÇÃO CUMULATIVA DO PORTFÓLIO BRINCANTE 

Jogos/Períodos 
Data do início do 

trabalho 

Data da 

finalização 
Local Participantes 

Ilha Esmeralda     

Entre Gêneros     

Revisionando     

Encontro: Organizando os dados finais 

do porfólio/webfólios 

 
    

Encontro: Grupo focal “Autoavaliação” 

 
    

Fonte:  Proposta de formulário elaborado por Ambrósio (2013, p. 74). 
 

Segundo Ambrósio (2013), o formulário de avaliação cumulativa vem seguido de 

questões para uma autoavaliação como um convite aos estudantes a se autoavaliarem em 

relação a cada jogo e que escolheu colocar no portfólio/webfólio realizado.  

 

Também têm os participantes a oportunidade para refazer as atividades quando 

necessário. Segundo Larrosa (1994), o discurso pedagógico é basicamente 

interrogativo e regulatório quando conduz os estudantes por meio de perguntas 

dirigidas a fazê-los falar sobre a experiência de aprendizado e a produzir seus 

próprios textos de identidade. Nesse sentindo, constrói-se a experiência de si – uma 

gramática para autointerpretação  para a expressão do eu e uma gramática para uma 
interrogação pessoal do outro. Analisando por este prisma,  buscar-se-á  superar 

processos de mera memorização pelo desenvolvimento de situações de 

aprendizagem que estimulem o protagonismo do participante na gênese ativa de 

conceitos, procedimentos, práticas, novas atitudes profissionais significativas 

(AMBRÓSIO, p. 2013, p.77). 

 

O uso do portfólio como procedimento avaliativo se insere numa perspectiva de 

formação-reflexão e colabora para revelar o processo ensino/aprendizagem e organizar os 

resultados e avaliações do estudante a serviço das aprendizagens dos estudantes (VILLAS 

BOAS, 2004 e AMBRÓSIO, 2017). Por meio do portfólio, conteúdos e atividades 

pedagógicas são integrados ao permitirem o desenvolvimento de reflexões voltadas para as 

múltiplas dimensões das práticas. Sujeito e coletivo (indivíduo e grupo) são  focalizados na 

medida em que o autor do portfólio seja estimulado a debater suas críticas, impressões e 

comentários em torno  ou sobre  as atividades. 

 

Jogos cooperativos: aprendendo a compartilhar o mundo. 

 



 

Os jogos no seu caráter físico  assim como  concepções de elaboração de avaliações 

por meio de portfólios  foram criados pelos autores desta pesquisa. Em detrimento da 

qualidade das exposições, cada jogo foi cuidadosamente elaborado em todas as suas etapas, 

registrados de maneira efetiva na jogabilidade dos participantes envolvidos e ampliados nas 

reflexões do cotidiano docente, assim como  na produção de materiais didáticos de incentivo à 

prática mais qualitativa na avaliação e no uso de recursos didáticos interdisciplinares como os 

jogos. Entre os já criados jogos, citamos: Entre as trincheiras, Trilha da Sustentabilidade, 

FeudoWar
3
, Mapa Afetivo: Patrimônio Histórico, Ilha Esmeralda, Curinga do Tempo: Povos 

pré-colombianos. 

Esse turbilhão de saberes se dispõe por meio das relações intersubjetivas em que o 

jogo se promove, por meio das relações pedagógicas afetivas (AMBRÓSIO, 2013) e da 

prática de jogos, que envolvem relações cooperativas (GALZERANI,1999). No entanto, de 

que forma podemos percebê-lo por meio de suas ferramentas de ensino compartilhadas e 

necessariamente efetivas? Vamos apresentar o subitem a seguir, por meio de um relato de 

experiência da prática já observada e em análise.  

O que mais nos chama a atenção após a prática do jogo é um segundo item trabalhado 

pela autora que merece destaque: "Apostar na diversidade (uma condição): trabalhar 

articulando igualdade e diferença; maximizar a pluralidade de vozes, estímulos e sujeitos 

socioculturais”. (AMBRÓSIO, 2013, p. 49).  

A ampliação de vozes e os estímulos provocados por estes jogos, aliados à relação 

pedagógica repercutida pelo professor, causaram em todos os participantes uma posição de 

reflexão acerca das próprias exigências gerenciadas a seus estudantes, assim como  a 

aproximação de diálogos referentes às próprias inserções sociais e a seu papel como cidadão. 

Com isso, foi possível perceber por meio de tal relato de experiência que os jogos 

cooperativos que se envolvem em temas sociais em diálogos com as outras ciências de 

aproximação podem diagnosticar que jogos como este  são estímulos necessários para 

professores e estudantes  em busca de uma pedagogia  mais ampla, leve, coberta de sentido e  

de novas aprendizagens. Inicialmente para que se possa criar o estímulo por meio da criação 

de jogos, um questionamento é dado a respeito da representação dos jogos em sala de aula.  

Para vivenciar os jogos os seguintes passos metodológicos
4
: 1) Problematização contextual: 

2) Elaboração metodológica junto com os participantes; e 3) Síntese e registro da experiência 

em portfólios/webfólios de aprendizagens. 

                                                             
3“Feudo War” é um jogo criado em 2014 para trabalhar conceitos do feudalismo e a ótica de nossa política 
atual, relacionando classes, poder e sociedade como um todo. 
4Os passos metodológicos não serão detalhados devido a limitação do texto. 



 

 

Considerações finais 

 

O projeto encontra-se em processo de estruturação de seu modelo inicial de produção 

e análise de fontes empíricas/bibliográficas -  fazendo reflexões sobre origens do projeto que 

estabelece relação entre o uso dos jogos, a criatividade, das tecnologias e o registro em 

portfólios de aprendizagem no sentido de aprimorar os processos didáticos de 

aprender/ensinar/avaliar. A vivência de desenvolvimento e criação dos jogos tem trazido 

contribuições relevantes no sentido de ressignificar a  prática pedagógica  e auxiliar os 

docentes para implementação de  processos didáticos  brincantes e criativos nas escolas da 

Educação Básica.  Destarte,  trazemos algumas observações frequentes: 

 

1. A experiência dos jogos tem sido capaz de inserir o aprendente em um processo de  

reflexão  consciente do jogador brincante no "mundo da sua experiência, um mundo 

carregado de conotações, valores, intercâmbios simbólicos, correspondências afetivas, 

interesses sociais e cenários políticos"(GÓMEZ, 1995, p. 103). 

2. Os experiência dos jogos de tabuleiros já experimentados tem mostrado 

desencadeamentos processos educativos e  práticas avaliativas que instigam a 

criatividade e a originalidade na elaboração de atividades de ensino/aprendizagem, 

que tenham como estratégia importante a meta-avaliação em atividades pedagógicas 

acadêmicas;  

3. O ato de jogar, de criar seu próprios jogos e registrá-los em  portfólios brincantes de 

aprendizagens colabora para que os  participantes se apropriaram de múltiplas 

linguagens, desenvolvam o raciocínio lógico, a linguagem oral e escrita, envolvendo 

estratégias de revisão e reflexão sobre as atividades, registrando o conhecimento e 

qualificando o resultado. 

4. Os jogos de tabuleiros estão sendo transformados em jogos digitais, junto com outros 

processos em elaboração -  vídeos dos jogos (o que são, como jogar e 

recontextualizar?) os depoimentos dos(as) jogadores(as) aprendizes - são material 

didático a serem veiculado por meio um site responsivo e aplicativo para uso no 

smartfhone,  possibilitando aos  usuários uma série de materiais para download e uso 

na sala de aula e/ou outros espaços educativos. 

Destarte, os resultados previstos farão a articulação entre educação, tecnologia e 

formação docente, jogos e ludicidade, registros/avaliação e portfólio sendo veiculados por 

meio das redes sociais, aplicativos e sites de multiplicação em massa. 
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