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RESUMO 

 

A Geografia lecionada em sala de aula possuiu, em boa parte de sua trajetória, um 

caráter descritivo, onde se buscava guardar um número excessivo de informações, não 

gerando, entretanto, uma reflexão crítica sobre o espaço, objeto de estudo da Geografia. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o professor, deve utilizar 

recursos didáticos que estimulem os alunos, construindo um pensamento crítico e 

reflexivo. Uma boa sugestão para que as aulas se tornem mais dinâmicas e estimulantes 

é a utilização do xadrez como recurso metodológico. Tal elemento proporciona, além de 

uma prática de ensino diferenciada da usualmente empregada nas instituições escolares, 

novas possibilidades de reflexão e concentração para os discentes em suas diversas 

atividades cotidianas, mais explicitamente as relacionadas a sala de aula.  Assim, o 

xadrez pode ser considerado um elemento promotor de um maior desenvolvimento 

cognitivo do sujeito apreendente, facilitando o processo de ensino-aprendizagem. E para 

o ensino de Geografia, o xadrez tem a relevante função de, a partir de seus atributos e 

regras para o seu funcionamento, auxiliar os discentes na compreensão dos objetos de 

estudo da geografia, principalmente os conceitos de Espaço e Território. Desta forma, a 

presente pesquisa, realizada pelos licenciados de Geografia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, vinculados ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), na Escola Estadual Floriano Cavalcanti, demonstram que o uso 
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coerente deste elemento lúdico auxiliou consideravelmente não somente no ensino de 

Geografia, mas em várias disciplinas existentes na grade curricular, pois ampliou as 

possibilidades de concentração dos alunos nas aulas ministradas nas demais disciplinas, 

gerando avanços no desempenho e na aprendizagem dos mesmos. 

 

Palavras–Chave: Xadrez, Ensino, Geografia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ciência geográfica e a sua proposta de ensino possuíram, em boa parte de sua 

trajetória, um caráter descritivo e alienante (Cavalcanti, 1998).  Nesta perspectiva de 

ensino, em geral intitulada como “tradicional”, se buscava muito mais abordar um número 

excessivo de informações, não gerando, portanto, uma reflexão crítica sobre o espaço, 

objeto de estudo da Geografia. 

Para a efetivação dessa reflexão, de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), o professor, ao utilizar recursos didáticos que estimulem os alunos 

(aulas práticas, utilização de maquetes, fotografias aéreas, imagens de satélite, recursos 

lúdicos, entre outros), evitando apenas os recursos “tradicionais” (quadro e giz), pode o 

estimular a compreender melhor o mundo e o contexto vivenciado, construindo um 

pensamento crítico e reflexivo. Uma boa sugestão para que as aulas se tornem mais 

dinâmicas e estimulantes, além de despertar a criatividade, é a utilização de atividades 

lúdicas como recurso metodológico. 

Tais recursos didáticos, quando bem planejados e adaptados à realidade podem 

estimular nos alunos esse desejo de compreender o mundo, especificamente, o contexto 

em que vivem.  Estimulada, a prática de ensino e aprendizagem da Geografia, se torna 

prazerosa, tanto para o próprio professor como para o aluno, consolidando o interesse 

dos discentes em compreender o mundo. Isso é importante, inclusive, para o próprio 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

Desta forma, a presente pesquisa, realizada como atividade integrante do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID ), o qual incentiva à 

formação de professores para a educação básica e a elevação da qualidade da escola 

pública, buscará apontar como as atividades e técnicas lúdicas foram inseridas no ensino 

de Geografia na Escola Estadual Floriano Cavalcanti, em Natal-RN e como estas 



contribuíram  para a melhoria da aprendizagem dos alunos do ensino médio da referida 

escola natalense. 

 

A UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS LÚDICAS NA GEOGRAFIA: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

 

O modelo geralmente proposto para o ensino da Geografia, baseado nas aulas 

tradicionais, baseadas apenas na explanação do professor e na memorização do 

conteúdo pelo aluno, é extremamente desestimulante para os estudantes. Nesse sentido, 

faz-se necessária a utilização de metodologias inovadoras e criativas que auxiliem no 

processo de ensino e de aprendizagem.  

E a prática de ensino é um passo relevante para que o futuro docente possa 

apontar possíveis contribuições para debater mais profundamente sobre tais 

problemáticas. É o debate que pode apontar caminhos para a resolução dos problemas 

existentes no processo educacional, e isso se torna possível através da utilização de 

recursos pedagógicos inovadores, como é o caso das atividades baseadas em técnicas 

lúdicas. 

É evidente que o professor não deve ser apenas um mero “transmissor” de 

conhecimento, mas também deve saber observar e apreender com as experiências 

vivenciadas pelos estudantes. Não adianta ensinar um conteúdo complexo, vangloriando-

se de ter tal conhecimento se ninguém acompanha ou se o contexto de sua sala é 

limitado. Ele deve participar ativamente da construção social do aluno, possibilitando-o 

estar apto às contínuas mudanças de nosso dia a dia. 

 

          As técnicas lúdicas são recursos complementares e relevantes para o ensino em 

sala de aula. Porém, para que tais ferramentas manifestem um bom resultado, torna-se 

necessário relacionar estas com os conceitos geográficos, afim de que o discente se sinta 

motivado a aprofundar seu conhecimento científico. 

A técnica, por si só, é um meio. É a partir do fenômeno técnico, que se entende “a 

produção e a transformação de um meio geográfico, assim como, por outro lado, as 

condições de organização social e geográfica, necessárias à introdução de uma nova 

técnica. (...) o objeto técnico define ao mesmo tempo os atores e espaço”, como afirma 

Santos (1996, p.33). 



Desta forma, a técnica, deve ser definida como “um conjunto de meios 

instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo 

tempo, cria espaço” (SANTOS, 1996, p.23).  

No atual período histórico em que vivemos, percebe-se uma grande 

simultaneidade, onde cada momento “é compreendido em todos os lugares, eventos que 

são independentes, incluídos em um mesmo sistema de relações. Os progressos técnicos 

permitem a fotografia do planeta, permitem-nos uma visão empírica da totalidade dos 

objetos instalados na Terra” (SANTOS, 2008, p.117). 

Como afirma Santos (2008, p.117), é necessário criar a consciência de uma época, 

tendo como fator decisivo para tanto, “a interdependência da ciência e da técnica em 

todos os aspectos da vida social, situação que se verifica em todas as partes do mundo e 

em todos os países”.  

Completando tal afirmação, percebe-se, segundo o mesmo autor, que o próprio 

espaço geográfico pode ser chamado de “meio técnico-científico, onde o espaço 

geográfico, agora mundializado, redefine-se pela combinação desses signos. O período 

atual é marcado por uma unicidade técnica” (SANTOS, 2008, p.117). 

Dentro deste contexto de uma unicidade técnica, percebe-se que a mesma é 

essencial para explicitar a transformação ocorrida na atualidade, gerando, assim, a 

produção de um “meio técnico-cientifico-informacional, num mundo dominado pela 

técnica, pela ciência e pela informação,” (SANTOS, 1996, p.190). 

Complementando tais ideias, Lévy (1996, p.43) afirma que a era atual das 

tecnologias da informação e comunicação estabelece uma nova forma de pensar sobre o 

mundo que vem substituindo princípios, valores, processos, produtos e instrumentos que 

mediam a ação do homem com o meio. 

Logo, percebe-se que estas novas técnicas, influenciam enormemente na atual 

configuração da sociedade global, muito embora nem toda esta possua plenamente à sua 

disposição de tais recursos, pois, boa parte destes estão nas mãos de uma pequena 

parcela da humanidade, no âmbito do perverso processo globalizante. Contudo, os 

profissionais da educação devem utilizar plenamente as técnicas que estiverem ao seu 

alcance, a fim de tornar o ensino mais dinâmico, não se esquecendo, contudo, possibilitar 

aos alunos uma consciência crítica e um discurso que demonstrem, claramente, as 

fábulas e perversidades existentes no período atual (SANTOS, 2000). 

E no ensino de Geografia, o uso das técnicas, especialmente as ligadas a um 

caráter mais lúdico, tornam-se cada vez mais recorrentes em sala de aula, pois fica cada 



vez mais evidente que as mesmas podem contribuir consideravelmente para a melhoria 

do ensino, como atesta Banhara (2008, p.15): 

 
Através da aplicação da intervenção e pela análise da participação dos 
alunos e resultados obtidos na aprendizagem dos mesmos, conclui-se 
que a utilização da tecnologia apoiada por várias mídias sendo um 
recurso que os jovens convivem diariamente e que gostam muito, 
produzindo grandes resultados na educação, acompanhado as 
mudanças que ocorrem na sociedade. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) tornam evidente a utilização destas 

técnicas, pois os discentes devem “saber utilizar diferentes fontes de informações e 

recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos”. (PCNs MEC/SEF, 1998). 

É importante enfatizar, contudo, que nesta utilização de técnicas lúdicas, seria 

importante que o docente possuísse domínio ou orientação técnica necessária para 

inovação das aulas, contudo, sabemos que muitos professores encontram-se a margem 

do uso da tecnologia. Daí a importância da atuação do PIBID nas escolas proporcionando 

um complemento metodológico e enriquecedor nos conteúdos da ciência geográfica, 

disponibilizando a fundamentação teórica, apresentando materiais e recursos disponíveis, 

mostrando exemplos do uso dessa tecnologia na educação básica e apresentando 

algumas sugestões de atividades dentro do conteúdo programático, de forma a ajudar os 

professores para o uso da ferramenta como recurso didático. 

Apesar de algumas reservas a esta prática de ensino, particularmente por parte de 

pedagogos mais ligados às práticas tradicionais, o uso de técnicas lúdicas se tornam algo 

cada vez mais presente no dia-a-dia das escolas de ensino fundamental e médio 

brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, uma vez que a agravante situação 

atualmente existente no contexto educacional brasileiro obriga os docentes e a gestão 

escolar a buscarem alternativas urgentes, a fim de ampliar, cada vez mais, o 

conhecimento dos alunos sobre os valores para a compreensão e interpretação do mundo 

e seus fenômenos. 

E a Geografia, através da compreensão do espaço como um sistema de objetos e 

ações (SANTOS, 1996), tem nas técnicas um relevante elemento contribuinte deste 

sistema. E o professor de Geografia, a partir desta compreensão, deve direcionar as 

práticas educativas, como o uso das técnicas educacionais, de forma a auxiliar o discente 

na sua compreensão e reflexão do mundo. Desta forma, pode-se afirmar que “as técnicas 



lúdicas são ferramentas educacionais importantes para a compreensão do aluno sobre o 

mundo em que o mesmo vive” (CAVALCANTI, 1998, p.43). 

 

A UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS LÚDICAS NA GEOGRAFIA: A APLICAÇÃO NA 

ESCOLA FLORIANO CAVALCANTI 

 

Dando prosseguimento às atividades orientadas pelo PIBID, as quais iniciaram-se 

em 2010 pelos discentes do curso de Geografia Licenciatura da Universidade federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) na Escola Estadual Floriano Cavalcanti, localizado no 

Conjunto Mirassol, Zona Sul da capital potiguar. 

A escola conta com mais de 1300 alunos dos ensinos fundamental II e médio, mas 

é nesta última que se concentram a maior parte dos alunos, oriundos de várias regiões da 

capital potiguar e até mesmo de cidades vizinhas, como Parnamirim e Macaíba. Com 

relação ao contexto socioeconômico da escola, percebeu-se a presença de uma clientela 

com grandes limitações socioeconômicas. Há a presença de discentes oriundos dos 

bairros mais humildes da capital potiguar entre eles Felipe camarão, Guarapes e Salinas. 

Sobre a instrução destes, também se notou que o nível de aprendizado reflete a 

triste situação vivida na atualidade pela educação brasileira, na qual os alunos chegam às 

séries finais do ensino fundamental e do ensino médio com acentuadas carências na 

leitura, escrita e compreensão dos assuntos abordados, fruto de dificuldades ocorridas 

desde o início de sua vida escolar.  

Assim, dentro desses desafios, tornava-se evidente que havia a grande 

necessidade de realização de atividades que buscassem despertar nos alunos um senso 

crítico maior sobre o seu mundo, e também gerasse maior interação com os docentes, 

mesmo com este quadro complexo. 

Dessa forma, foi colocada em pauta a proposta de utilização das técnicas lúdicas, 

compreendida como os “procedimentos tecnológicos utilizados didaticamente para 

ampliar o aprendizado dos discentes” (CAVALCANTI, 1998, p.42). 

Assim, as atividades ligadas às técnicas lúdicas surgiram, então, como relevante 

alternativa para ampliar o interesse dos alunos pelas aulas de Geografia. Inicialmente, 

torna-se claro a grande resistência dos docentes que já trabalhavam na escola a tais 

atividades, pois para estes as atividades propostas comprometeriam o calendário escolar 

e o cumprimento de obrigações com o livro didático.  



Porém, fica claro que tais atividades só ajudam o docente a encontrar formas 

ainda melhores para o aprendizado, através da “realização de atividades que realmente 

chamem a atenção do aluno para as grandes questões a serem discutidas pelo docente e 

pela sua disciplina” (CAVALCANTI, 1998, p.49).  

Assim, mesmo com tal dificuldade inicial colocada, as atividades ligadas às 

técnicas lúdicas foram sendo realizadas na peridiocidade de uma aula por semana, a fim 

de reduzir maiores conflitos com os professores da disciplina, além de só ocorrerem em 

uma única turma, a fim de avaliar como seria o possível desempenho dos discentes após 

as atividades propostas. 

Desta forma, duas turmas do 1° ano do ensino médio, as quais estavam 

discutindo o conteúdo “o mundo pós- 2° Guerra” foram contempladas. A estratégia 

utilizada, então, foi a de dividir a sala em dois grupos, um de possíveis países alinhados 

ao capitalismo e outro de países alinhados ao socialismo. Através de um jogo de 

perguntas e respostas, os alunos eram estimulados a discutirem sobre a Guerra Fria, 

principal fato do pós-guerra, além da modernização econômica e até mesmo a 

globalização. Ficou evidente a melhoria da aprendizagem dos alunos após a atividade 

proposta, além da melhoria do desempenho deles. Contudo, pudemos perceber que tal 

atividade, mesmo sendo utilizadas as mesmas metodologias em ambas as turmas, trouxe 

resultados distintos, pois a primeira turma não obteve um interesse significativo pela 

citada atividade, diferentemente da segunda que obteve mais sucesso em sua execução. 

Outra atividade proposta foi o uso de um jogo de tabuleiro composto por “casas”, 

onde os alunos também respondiam perguntas sobre diversos temas ligados à 

constituição espacial mundial e brasileira. Tal atividade também era dividida em grupos 

temáticos em sala de aula e também contou com a participação dos alunos do 1° ano do 

ensino médio, sendo igualmente proveitosa e estimulante para estes. 

O resultado foi tão positivo, que esta técnica lúdica deverá ser direcionada para 

outras turmas havendo uma adequação do conteúdo proposto, o qual deverá sofrer 

modificações de acordo com o assunto ministrado pelo professor e a faixa etária dos 

alunos. Para complementar tal quadro, é importante frisar que tal atividade também serviu 

como importante auxilio no trabalho do livro didático, estimulando ainda mais os alunos ao 

um aprendizado condizente e eficaz, quebrando os paradigmas impostos pelo ensino 

tradicional de Geografia e colocando as técnicas lúdicas num patamar adequado. 

Uma das principais atividades realizadas pelo PIBID - Geografia foi o jogo de 

xadrez, que além de incentivar a aprendizagem da Geografia, possibilita um maior nível 



de cognição, percepção, raciocínio e paciência em pensar, o referido jogo proporciona 

toda essa gama de vantagens para os discentes, pois além de proporcionar os benefícios 

acima citados, traziam ludicidade para a sala de aula. O resultado foi bem expressivo, que 

jogo de xadrez passou a ser usado por todas as turmas do ensino fundamental e médio, 

demonstrando o sucesso da atividade. 

E para consolidar ainda mais as atividades e técnicas lúdicas, foram utilizados 

recursos mais aproximados aos atuais avanços técnicos, como a rede mundial de 

computadores (internet) e programas voltados ao geoprocessamento, utilizando, para 

tanto, os microcomputadores existentes no laboratório de informática da escola. Nesta 

atividade foram demostrados páginas da internet voltadas para a Guerra Fria e vídeos 

disponibilizados na rede mundial de computadores sobre a temática. 

Além disso, também foi utilizada uma importante ferramenta de compreensão 

espacial: os mapas. Este recurso didático, essencial para o trabalho docente, tornou-se 

fundamental para que os alunos pudessem visualizar as diversas mudanças territoriais no 

mundo durante o período compreendido entre os anos de 1945, com o fim da II Guerra 

Mundial e o início da Guerra Fria até o final dos anos 1980, com o progressivo processo 

de esfacelamento do bloco socialista e da própria União Soviética.  

Através de mapas impressos em papel e mapas virtuais, existentes em larga 

escala na rede mundial de computadores (há uma notável quantidade de materiais 

didáticos sobre a temática), os alunos consolidaram a compreensão territorial da Guerra 

Fria, refletindo e com isso tendo uma compreensão mais aprofundada sobre esse 

assunto. 

Destarte, com a utilização destes recursos didáticos, ficou evidente uma melhor 

compreensão do aluno sobre o espaço Geográfico ao redor e sobre as suas interações, 

contribuindo para uma aprendizagem mais crítica e reflexiva, quebrando também a 

resistência da equipe escolar sobre a eficácia destas atividades ligadas as técnicas 

lúdicas. Houve, também, a quebra da resistência em ampliar as metodologias com 

equipamentos acadêmicos inovadores, que rompem com as metodologias obsoletas, 

ainda utilizadas por diversas instituições de ensino, bem como por muitos docentes, que 

insistem na tradicionalidade do ensino. 

Diante dos fatos acima mencionados, afirma-se que o trabalho desenvolvido foi 

imensamente proveitoso, mesmo com momentos de dificuldades encontrados pela falta 

de equipamentos na escola, pela falta de interesse de alguns alunos, pelas greves 

ocorridas no estado as quais aconteceram num período de realização das atividades, 



impossibilitando em alguns meses a concretização das mesmas. Fica em cada bolsista do 

PIBID a sensação de dever cumprido, por realizarmos na prática nossas atividades de 

futuros licenciados e por auferir experiência em sala de aula.   

 

 

 

 

          O xadrez na Geografia: A Geografia é uma ciência que estuda o espaço, 

relacionando de maneira a determinar a organização das pessoas sobre o espaço. 

Ao se fazer uma análise das regras do xadrez pode-se observar que há uma 

relação com os conceitos da Geografia, as duas estudam e analisam um determinado 

espaço para melhor atuar sobre ele, e há também a relação das peças com o território (as 

casas), cada peça tem o seu território delimitado, (movimentos das peças), assim surge à 

relação de poder que tanto se estuda nas disciplinas de Geografia política e geopolítica. 

Diferentes espaços possuem distintas normas, regras e formas, que fazem diferentes 

sentidos para as pessoas. Há essas peculiaridades nos espaços, as quais são chamadas 

de lugar. O lugar é a parte do espaço no qual vivenciamos nosso cotidiano. No lugar 

estabelecemos relações de apego. Portanto, para a geografia esse domínio exercido por 

pessoas ou grupo de pessoas sobre um determinado espaço, a geografia chama de 

Território. Todo espaço definido e delimitado por/ e a partir de relações de poder é um 

território. Nasce, deste sentido de relações, domínio e poder, a correlação da Geografia 

com o xadrez. 

Esta relação de espaço, lugar, território e poder, pode ser melhor compreendida 

pelos alunos, se aliados ao exercício do jogo do xadrez, que o faz o  pensar, refletir e 

correlacionar a prática do jogo com os conceitos chave da geografia. 

Tais recursos didáticos, quando bem planejados e adaptados à realidade podem 

estimular nos alunos esse desejo de compreender o mundo, especificamente, o contexto 

em que vivem.  Estimulada, a prática de ensino e aprendizagem da Geografia, se torna 

prazerosa, tanto para o aluno como para o próprio professor, consolidando o interesse 

dos discentes em compreender o mundo, havendo, com isso, um importante 

desenvolvimento cognitivo dos mesmos. 

As escolas têm no jogo de xadrez, uma ferramenta poderosa para desenvolver as 

potencialidades das crianças e adolescentes, como concentração, memória, lógica, 

abstração, determinação, disciplina e capacidade de análise. 



O xadrez é uma técnica facilitadora, mas para iniciar uma partida, os jogadores 

devem entender seus movimentos básicos. Durante uma partida, cada enxadrista controla 

dezesseis peças que podem ser de cor clara ou escura (normalmente brancas e negras), 

sendo que as brancas devem sempre fazer o primeiro lance. É necessário um tabuleiro 

com oito fileiras e oito colunas composto por sessenta e quatro casas.  Inicialmente as 

regras podem parecer complicadas, contudo, ao iniciar o entendimento da partida, o aluno 

sente-se instigado a aprimorar o jogo e buscar novas estratégias de jogadas, e esta busca 

exige raciocínio e consequentemente concentração.   

O Xadrez é, sem dúvidas, uma ferramenta didática facilitadora, pois não depende 

de novas tecnologias e materiais inovadores e caros, necessita apenas de um pequeno 

tabuleiro, 32 peças e o ensinamento de um dos jogos mais antigos da humanidade. É 

uma atividade que não precisa de uma infra estrutura ampla (o xadrez é adaptável a 

qualquer ambiente que estivermos), o material é simples e fácil de transportar, tem uma 

vida útil longa. Além do mais proporciona ao aluno uma melhor condição de raciocínio e 

consequentemente concentração, gerando, com isso, um avanço no nível escolar e 

apreensão dos temas escolares. 

Desta forma, a presente pesquisa, realizada como atividade integrante do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o qual incentiva à 

formação de professores para a educação básica e a elevação da qualidade da escola 

pública, teve bastante êxito em sua execução bem como uma grande aceitação do 

público a que se destinava (alunos do 2° ano do ensino médio e 8° ano do fundamental). 

Observou-se nos alunos, após as sucessivas partidas de xadrez, um melhor rendimento 

para com os conteúdos da citada disciplina, bem como uma melhora de comportamento 

durante as aulas e maior concentração na execução de trabalhos e provas. Pode-se 

concluir com relevância, que o xadrez é uma ferramenta poderosa para o professor, bem 

como para a melhoria na qualidade de ensino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estímulo do desenvolvimento, do raciocínio e da aprendizagem, é a 

adequação dos recursos didáticos de uma melhor forma possível. E esta utilização 

totalizante e coerente dos recursos didáticos torna-se fundamental num período acelerado 

e alienante como o de hoje, onde um trabalho reflexivo por parte do docente poderá 



auxiliar, de uma maneira coerente, na melhoria da educação de nossa gente e de nosso 

país. 

O compromisso com a aprendizagem de todos os alunos só se efetiva com uma 

escola que ensina e, que oportuniza e potencializa espaços de formação condizentes com 

as necessidades de todos os sujeitos aprendizes. Na escola não só o aluno tem o que 

aprender, o professor, também, precisa aprender a ensinar a cada um de seus alunos, ou 

seja, deve-se refletir sobre a construção dos saberes profissionais  necessários aos 

educadores, que se comprometem com a aprendizagem de todos os alunos. Só aprende 

a ensinar aqueles que aprendem a aprender. 

Sobre o processo de aprendizagem, como afirmou o grande Geógrafo brasileiro 

Milton Santos (2008, p.115), para o mesmo ter eficácia “é necessário partir da consciência 

da época em que vivemos, sabendo o que o mundo é e como ele se define e funciona. É 

somente assim que se podem formar cidadãos conscientes e capazes de atuar no 

presente, ajudando a construir o futuro”. 
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