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RESUMO 

 
O presente trabalho visa apresentar os resultados de pesquisa observacional e de intervenção na 
prática pedagógica do professor de Geografia realizadas através do Programa de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID) na Unidade Escolar Professor Joca Vieira, localizada em Teresina-PI/Brasil. As 
observações da ação professoral mostraram a necessidade do desenvolvimento de aulas com 
linguagem e metodologias mais atrativas relacionadas à realidade dos alunos, especialmente no 
tocante a conteúdos factuais com forte apelo memorístico. A partir dessa necessidade optamos por 
trabalhar com jogos, balizados no aporte teórico socioconstrutivista, construídos junto com os alunos, 
evitando medidas meramente aplicacionistas. Pressupôs-se, assim, que o uso dos jogos possibilita a 
construção de novos conhecimentos, processo no qual o aluno aprende a fazer, relacionar, constatar, 
comparar, elaborar e questionar. O escopo principal da atividade foi o de aumentar o interesse do aluno 
em relação ao conteúdo tempo geológico, instigando o aspecto lúdico e prazeroso propiciado pela 
prática do jogo educativo, um conteúdo geralmente considerado de difícil assimilação devido ao modo 
tradicional como é apresentado nos estudos de geografia. Para a consecução da atividade, inicialmente 
foram feitas observações da prática professoral e a realização de revisão bibliográfica (PCN, 2000; 
UNESCO, 1996; Shon, 2000; Freire, 2005; e Cavalcante, 2002). Na sequencia, ocorreu o planejamento 
e a construção do jogo sobre as eras geológicas, contando com a colaboração ativa dos educandos. 
Por último, realizou-se a intervenção na prática pedagógica executando-se o jogo e a avaliando-se a 
sua contribuição para o processo de ensino-aprendizagem. Assim sendo, verificou-se o êxito do 
trabalho, sobretudo porque as aulas tornaram-se mais interessantes, curiosas e motivadoras, 
envolvendo a totalidade dos alunos, facilitando o aprendizado do assunto abordado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Pedagógicas, Jogos, Lúdico e Geografia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As ideias e questões apresentadas nesse artigo são frutos das reflexões sobre as praticas no 

ensino de Geografia, desenvolvida a partir da observação da dinâmica escolar adquirida através do 



Programa de iniciação a docência na Unidade Escolar Professor Joca Vieira localizada em Teresina-

Piauí-Brasil. A partir dessas observações constatamos a falta de aulas mais dinâmicas, que 

estimulasse a participação e o melhoramento da aprendizagem dos alunos.  

Devido à falta de compreensão pelos educandos por alguns conteúdos, além da dispersão 

desses para com a disciplina de geografia, procuramos abordar novas práticas pedagógicas com o 

intuito de explorar a maior participação em sala de aula, proporcionando o desenvolvimento das várias 

habilidades dos alunos. 

Assim, o que se propõe neste trabalho é uma nova abordagem, que evidencie não apenas a 

necessidade de se superar as práticas convencionais do ensino de Geografia que deixam a desejar 

nos dias atuais, no que diz respeito à aprendizagem efetiva, mas também sanar essa problemática 

através de uma metodologia lúdica.  

O objetivo principal, aqui tratado, é construir o conhecimento juntamente com os alunos de 

forma prazerosa, onde esses se sintam motivados e tenham prazer em aprender fazendo, pois “a 

criança faz bem aquilo que faz com prazer” (CHETEAL, 1987. p.139). Embora Cheteal fale das 

crianças, o ideário se aplica ao individuo em qualquer fase do seu desenvolvimento.  

“É útil justapor práticas que tendemos a ver principalmente como produtos àquela 
que tendemos a ver principalmente como processos, de forma a podermos ver a 
execução mais facilmente nas primeiras e os produtos nas segundas. Isso ocorre 
porque se, em um ensino prático reflexivo, é importante ver o profissional como um 
produtor de objetivos, é igualmente importante vê-lo como um executor de uma 
execução cujo conhecimento-em-ação inclui, como um elemento essencial, a 
capacidade de construir o design de sua execução.” (SCHÖN, 2000, p.160) 

Procurando referências para embasar a importância da problemática aqui discutida, tomamos 

os Parâmetros Curriculares, relatório Educação: Um Tesouro a Descobri (UNESCO), Schon (2000), 

Cavalcante (2002), CPRM, como guiadores de uma nova abordagem, pois esses cumprem um duplo 

papel de difundir os princípios da reforma curricular e orientar o professor, na busca de metodologias 

que atendam as necessidades vigentes, pois o educador atual deve refletir a sua prática e sempre 

estar em busca de renovar, reinventar e aperfeiçoar essa para que se possa ter um processo de ensino 

aprendizagem eficiente e atuante.  

Os autores citados, ao discutirem sobre práticas de ensino, destaca-se a forma lúdica de se 

trabalhar na sala de aula, estimulando o aprendizado, despertando a curiosidade, a criatividade, a 

reflexão e o talento artístico de cada aluno. É com essa abordagem que essa discussão insere os 

jogos, objetos de entretenimento, para contribuírem no processo de ensino aprendizagem tornando-se 

um elemento possibilitador da ocorrência de aprendizagem significativa e gerador de conhecimento. 



Em algumas áreas da Geografia, os jogos ainda são pouco utilizados, através dessa 

observação construímos um jogo com e pelos alunos com a temática escolhida, Eras Geológicas, 

contribuindo para o um Ensino de Geografia mais eficiente, no tocante à assimilação dos alunos. 

Ressaltamos ainda que na construção procurou também atender a discussão tão presente nos dias 

atuais sobre sustentabilidade, fato que nos levou a elabora-lo com materiais recicláveis (papelão, 

tampas de garrafas pet). 

 

2. A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS EDUCATIVOS 

 

Segundo A Reforma Curricular e a Organização do Ensino Médio (PCNs, ano 2000, p. 15), o 

currículo como instrumento para cidadania democrática deve conter conteúdos e estratégias de 

aprendizagem capazes de transformar o ser humano. 

Nessa perspectiva, a UNESCO aponta quatro propostas curriculares para a educação na 

sociedade contemporânea, o Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a viver e Aprender a 

ser. O aprender a conhecer tem como objetivo o aumento dos saberes, através de uma melhor 

compreensão do mundo, desenvolvendo a curiosidade intelectual, a criticidade e compreendendo o 

conteúdo. O aprender a fazer propõe o desenvolvimento das diversas habilidades e o estímulo a novas 

experiências, na medida em que criam as condições necessárias para o enfrentamento das novas 

situações que se colocam. O aprender a viver trata do aprender a viver em conjunto, desenvolvendo o 

conhecimento e o respeito pelo outro.  Aprender a ser estar comprometido com o desenvolvimento total 

da pessoa, constituindo assim para a formação do educando como pessoa e como cidadão atuante na 

sociedade. 

Com base no relatório da UNESCO, propomos a utilização de um jogo lúdico como um recurso 

didático que permite o desenvolvimento dessas habilidades. A construção e a execução do jogo 

permite o domínio sobre o conteúdo, o despertar da curiosidade e da criatividade. Além de proporcionar 

uma troca dinâmica de conhecimento entre educador e educando, um fazer e conhecer significativo, 

onde esses possam ter contato com novas experiências e construam um processo de socialização 

entre os colegas participantes.  

Pensando nos objetivos do jogo didático nos embasamos na literatura do socioconstrutivismo, 

que defende a interação do sujeito com o objeto do conhecimento, contato que permite a 

aprendizagem dentro de um processo, caracterizado no aprender fazendo. Assim, comungamos com o 

pensamento de Cavalcanti em relação às atividades didáticas balizadas pelo o socioconstrutivismo. 

 



A perspectiva socioconstrutivista [...] concebe o ensino como uma intervenção 
intencional nos processos intelectuais, sociais e afetivos do aluno, buscando sua 
relação consciente e ativa com os objetos de conhecimento [...]. Este entendimento 
implica resumidamente, afirmar que o objetivo maior do ensino é a construção do 

conhecimento pelo aluno [...]. (CAVALCANTI, 2002 p 31-32) 
 

 

 Para a maioria dos docentes seguir essa teoria se torna um desafio, pois nas observações da 

prática professoral realizadas no Pibid diagnosticamos o predomínio do uso de práticas tradicionais que 

trabalham em dissonância com as diretrizes do socioconstrutivismo.  

Na contemporaneidade, as práticas na Geografia escolar necessitam de novos olhares 

sobre ferramentas que sejam capazes de minimizar as dificuldades encontradas em seu exercício. É 

considerando isso que o uso do jogo em sala de aula mostra-se oportuno por ser atrativo, instigador e 

facilitador do conhecimento. A partir de metodologias alternativas os alunos sentem-se motivados a 

participar do processo ensino aprendizagem, desenvolvendo o ser artista, criativo e critico. Santos 

(2006, p. 08) escreve que  

 

O jogo pode ser um grande aliado para o desenvolvimento da arte escolar, pois as 
atividades lúdicas possibilitam que a criança esteja constantemente ativas, gera 
mente alerta e curiosa [...] Assim, o lúdico pode ser um fio condutos para 
desenvolver o processo criativo e artístico dos alunos. 

 

O professor deve ter conhecimento de que ao utilizar atividades lúdicas na prática do ensino de 

Geografia isso permite uma interação entre sujeito e objeto, criando assim um ambiente instigador para 

a aprendizagem. Para tanto, o saber escolar deve ser valorizado socialmente e o ensino através de 

jogos deve ser um processo dinâmico e criativo. Para Kishimoto, (2008, p. 95) “O jogo não pode ser 

visto, apenas, como divertido ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o 

desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral”. 

A construção de jogos se justifica pela necessidade de materiais atrativos, instigantes que 

despertem a curiosidade e a vontade de aprender de forma prazerosa. Dessa forma, o jogo tem sua 

parcela de contribuição no ensino, como afirma Silva (2006): 

 

[...] o jogo confere ao aluno um papel ativo na construção dos novos conhecimentos, 
pois permite a interação com o objeto a ser conhecido incentivando a troca de 
coordenação de ideias e hipóteses diferentes, além de propiciar conflitos, 
desequilíbrios e a construção de novos conhecimentos fazendo com que o aluno 
aprenda o fazer, o relacionar, o constatar, o comparar, o construir e o questionar 

(SILVA, 2006, p. 143). 
 
 



Piaget (1964), também discute a questão do jogo, entretanto com uma abordagem diferente. 

Enquanto Silva (1998) aborda sobre o jogo no ensino, Piaget trabalha com o jogo na formação da 

inteligência pela arte. Para ele, o uso do material permite o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e 

moral. “[...] a educação artística deve ser, acima de tudo, a educação dessa espontaneidade estética e 

dessa capacidade de criação [...]” (PIAGET, 1964, p. 190). 

Espera-se que o professor utilize práticas pedagógicas capazes de motivar e interagir com o 

aluno. O jogo é uma dessas práticas, sendo ela uma alternativa como material para o professor, 

permitindo ao aluno por meio de regras e métodos construir por si mesmo a descoberta, o 

conhecimento além de dinamizar a aula, já que o jogo é uma atividade prazerosa, ao passo que a 

atividade séria tende a um resultado útil e independe de seu caráter agradável. Para Araújo (1990, p. 

27) “os jogos de regras são jogos de combinações sensório-motor ou intelectuais, fazendo com a regra 

seja necessária”. 

Para que se obtenha êxito na construção de jogos em sala de aula é necessário que o 

educador tenha conhecimento sobre o tema que deseja abordar, como também, ter conhecimentos 

sobre o funcionamento do jogo aplicado, nunca se desprendendo dos reais objetivos traçados. 

O jogo exige um esforço do aluno para cumprir seus objetivos. Nele o aluno busca ser 

desafiado pelo difícil, sendo desafiador instigar a vontade de vencer obstáculos e dificuldades, ficando 

evidente que não é apenas uma diversão, passa a ser um desafio que estimula sua inteligência 

exigindo do participante o cumprimento de suas regras, adquirindo assim, uma disciplina exigida pelo 

jogo. 

Deve-se evitar, por exemplo, que a atividade possa se tornar um material que substitua o livro 

didático, bem como  desperte uma competição conflituosa, pois está tem que acontecer num clima de 

trocas cognitivas entre os alunos, buscando assim, superar os obstáculos surgidos na atividade.  

Para Freire (2005, p.148) ”a competição em si almeja a superação [...] percebendo que, ao 

competir, o aluno também aprende.” Assim, este estimulo pode gerar uma motivação, pois o fato do 

jogador buscar a vitória, leva a um esforço “prazeroso” e instigador para superar dificuldades, 

possibilitando uma aprendizagem dinâmica. 

O jogo, no Ensino de Geografia, pode despertar no aluno um interesse espontâneo e que 

facilita o processo de ensino aprendizagem dentro ou fora da sala de aula, sendo, portanto uma 

diversão para a aprendizagem, aprendendo de forma lúdica e criativa.  

Na geologia as Eras geológicas têm sua complexidade por não se ter data especifica para cada 

surgimento, tendo apenas suposições. Segundo Branco (2012), ‘É importante lembrar que os limites 

que marcam o início e fim de períodos geológicos são aproximados e há algumas divergências entre os 

autores sobre essas cifras’. Trata-se de um conteúdo que deve ser abordado adequadamente em 



razão do seu caráter factual, tendente a ativar processos de memorização, dificultando seu ideal 

entendimento. Por isso é importante que o aluno possa compreender a lógica de construção das eras 

geológicas, valendo-se do jogo como uma ferramenta didática estimulante do aprendizado do aluno. 

Para cada livro didático, existem datas diferentes, sendo difícil a compreensão para o aluno. 

Com base nesse pressuposto, o jogo, que ora propomos, foi baseado no site da CPRM, sendo a 

referência para a confecção de perguntas como aplicação de teorias sobre a terra. 

3. METODOLOGIA E PREPARAÇÃO DO JOGO 

 

A metodologia utilizada para a consecução desse trabalho consiste inicialmente na 

compreensão da tipologia dos conteúdos a serem aplicados, sendo que estes partem do plano 

bimestral do segundo ano do ensino médio da Unidade Escolar Proº Joca Vieira Piauí-Brasil. A referida 

tipologia é perfeitamente contemplada em todas as etapas de construção e desenvolvimento do jogo 

“Domínio das Eras Geológicas”.   

Os parâmetros conceituais para a atividade foram abordados no decorrer das aulas, 

ministradas pela professora conteudista. Os procedimentais desenvolveram-se com a construção de 

um painel sobre a escala geológica como mostra na (figura 1) e atitudinais quando este trabalho 

desenvolveu um jogo educativo que estimulou a participação e cooperação dos alunos. 

Figura 1: Explicação de painéis - Joca Vieira 

 

    Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA UFPI - BRASIL (2012) 



Primeiramente, explanou-se o conteúdo referente às eras geológicas, momento no qual 

diagnosticamos uma grande dificuldade de aprendizagem relacionada a este tema, pelo fato de ser 

considerado factual. 

Visto isso, surgiu a proposta da confecção de um painel demonstrativo e explicativo das eras 

geológicas, para melhor assimilação do conteúdo. Os alunos se mostraram interessados pelo painel, 

cada grupo fez o tipo de painel que eles achavam mais atraente, como mostra na figura 1. Ao final da 

construção do painel houve a explanação de cada grupo, etapa concluída com êxito. 

Em seguida, propomos a construção de um jogo didático para melhor assimilação do conteúdo. 

Visto o aumento de interesse dos alunos com a atividade, aproveitamos esta situação e tentamos 

aprofundar mais o assunto.  

 O jogo foi elaborado em sala de aula com os alunos, assim, este trabalho passa a ter um 

cunho conceitual a partir do momento que esses sujeitos estão envolvidos na construção e execução 

desta pratica lúdica de ensino, focalizando conceitos básicos da geologia relacionados às eras 

geológicas. Durante a execução do jogo os alunos descobriram os conteúdos a ele associados, que 

foram trabalhados em sala de aula, abrindo novas perspectivas de conhecimento para os alunos. 

No estudo da geologia do Brasil, discutimos a evolução do planeta no transcurso das eras 

geológicas.  O jogo foi construído visando facilitar a aprendizagem desse conteúdo caracterizado por 

certa abstração. Inicialmente, foi feita a escolha do titulo do jogo, no qual foi escolhido “Dominando as 

eras geológicas”, depois sugerimos que fosse construído com material barato e reciclável. Utilizamos 

papelão para fazer o jogo em forma de tabuleiro e tampinhas de garrafa pet para fazer as moedas, 

como mostra a (figura 02). 

Figura 2: utilização de materiais recicláveis. 

 

                

 

 

 

 

          Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA UFPI – BRASIL (2012) 



As perguntas e as curiosidades, que no jogo foi denominada de quiz, foram elaboradas pelos 

bolsistas do PIBID, como tendo referência o site da CPRM. Abaixo apresentamos exemplos das 

perguntas realizadas. 

PRÉ CAMBRIANO 

O que houve no Proterozóico há 2,5 bilhões de anos: 
 
a)  A formação das terras continentais se estabiliza;  
b) Aparecimento de mamíferos 
c) Surgimento da lua 
 

Qual era inicia-se a formação da terra? 
 

a) Arqueano 
b) Hadeana 
c) Proterozoica 

 

 

PALEOZOICO 

 

MESOZOICO 

Que era é conhecido como era dos grandes répteis? 
1.  
2. a) A era dos grandes répteis é o paleozoico 

b) A era dos grandes répteis é o mesozoico 
c) A era dos grandes répteis é o proterozóico 
 
 

Que surgimento ocorreu no período Triásico. 
 

a)  Surgiram os primeiros dinossauros. 
b) Surgimento dos primeiros mamíferos 

      c)Surgimento dos primeiros repteis. 

 

CENOZOICO 

Em que era ocorreu a separação das massas continentais 
e qual o nome do novo continente? 
 
A) Cenozoica; pangéia 
B) Mesozoica; gondwana 
C) Pré-cambriano; gondwana 
D) Paleozoica; pangéia 
E) Quaternário; gondwana 

Se a história da terra fosse comprimida em uma 
escala de 24 horas, nossa espécie teria surgido... 

 
a) Apenas no ultimo segundo 
b) Apenas na ultima hora 
c) Apenas no ultimo minuto 
 

Indique os períodos que fazem parte da era 
Paleozoica: 
 
a) Permiano, carbonífero, devoniano, siluriano, 

ordoviciano, cambriano 
b)  Permiano, carbonífero, arqueano, siluriano, 

ordoviciano e holoceniano. 
c)  Arqueano, devoniano, siluriano, ordoviciano, 

cambriano e holoceniano. 
 

Na Alemanha, foi descoberto um escorpião marinho 
que media 2,5 metros de comprimento que viveu no: 
 
a) Carbonífero  
b) Devoniano 
c)  Siluriano 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinossauro


CURIOSIDADES - QUIZ 

O tempo geológico foi dividido pelos cientistas, para 

fins de estudo e de entendimento da evolução da 

Terra, em intervalos menores, chamados unidades 

cronoestratigráficas: éons, eras, períodos, épocas e 

idades. 

O planeta foi formado a partir de poeira e gás, 

resultando em uma massa disforme em ebulição - 

uma verdadeira visão do inferno (Hadeano), sendo 

bombardeada por uma incessante chuva de 

meteoros e cometas.  

Um importante evento, contudo, justificará a nossa 

espera, quando uma grande colisão com um 

planetoide errante arrancará milhões de pedaços do 

planeta. Partes desses destroços ficarão em sua órbita 

e acabarão por juntar-se, formando a nossa Lua. 

No início do Mesozoico iremos assistir à formação 

de um supercontinente, chamado hoje de Pangea, 

que será depois dividido em dois grandes 

continentes que passarão a ser conhecidos 

como Laurásia, ao norte, e Gondwana, ao sul. 

 

As regras e a movimentação do jogo foram elaboradas com os alunos, todos participaram e 

deram opiniões na sua construção. A movimentação final do jogo pode ser vista na (figura 3). E o 

manual de instruções do jogo pode se ver abaixo: 

Figura 3: movimentação do jogo. 

 

Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA UFPI – BRASIL (2012) 

 

 

http://www.dnpm-pe.gov.br/Geologia/Hadeano.htm


Manual de Instruções do Jogo 

DOMÍNIO DAS ERAS 

Este jogo tem como proposta possibilitar aos alunos do ensino médio uma melhor aprendizagem 

quanto ao conteúdo das eras geológicas, saindo assim, da forma tradicional de transpor o 

conhecimento técnico indo para outra  lúdica, criativa e divertida, em um ambiente participativo, 

instigando o aluno a aprender jogando e a se sociabilizar com os colegas de turma. 

CONTEÚDO: 3 bonecos (jujocas), tabuleiro, cartões de perguntas, cartões de quiz e moedas de cores 

diferentes (jocas). 

OBJETIVO DO JOGO: descobrir através do jogo as eras geológicas e os principais acontecimentos 

ocorridos em cada era e sua contribuição na evolução do planeta Terra.   

PREPARAÇÃO: 

Em uma mesa plana abra o tabuleiro. Os jogadores deverão escolher aleatoriamente as cartas de 

perguntas sobre as eras geológicas. Cada carta possui uma cor distinta correspondendo a cada jujoca 

(bonecos pinos). Depois os jogadores deverão posicionar-se de acordo com seus jujocas no inicio do 

tabuleiro. Coloque as perguntas separadas, lembrando que cada era tem sua cor, junto aos quizes no 

centro do tabuleiro já embaralhado. Cada grupo/jogador começa com 20 jocas (moedas). 

REGRAS: 

 Cada grupo/jogador começará o jogo com 20 jocas (moedas); 

 Dispute nos dados quem será o primeiro grupo/jogador; 

 Os jogadores começam na era paleozoica, com seus respectivos jujocas (bonecos pinos); 

 Jogue os dados e o número que sair começa a movimentar o boneco; 

 Dispute nos dados quem será o primeiro grupo/jogador. 

 Se parar na casa (quiz) o grupo/jogador deverá pegar uma carta “quiz” e ler em voz alta para os 

outros jogadores; 

  Ele poderá perder ou ganhar jocas, o valor que está representado na carta; 



 Se o grupo/jogador cair na casa, volte casas, deverá voltar imediatamente, o mesmo vale pra o 

avance casas e volte ao inicio; 

 Existe também casas com o passe a vez, o jogador deverá passar uma rodada sem jogar; 

 Haverá casa de perguntas onde os grupos/jogadores deverão responder independentes da era 

em questão (ganhará ou perderá o valor indicado no tabuleiro); 

 Existem casas prêmios em todas as eras.   

 Quando o grupo/jogador cair na casa de perguntas premio, siga os passos:  

 Se o jogador for da mesma era que cair a pergunta ele tem direito de 

decisão se responde ou se pede para outro grupo/jogador responder, 

isso antes de ler a pergunta. 

  Se o grupo escolhido acertar a resposta ele leva 50 jocas, mas se 

errar ele perde um componente do grupo. 

  Se o jogador cair na pergunta premio de outra era, deverá responder 

obrigatoriamente e se acertar leva 50 jocas se errar  deverá dar para 

o grupo/jogador da era 50 jocas.  

 Na casa domínio, se o ganhador acertar ganha a moeda ouro ganha o jogo, se errar, perde três 

componentes e perderá 50 jocas. 

 Se os jogadores/grupos não acertarem a pergunta domínio, vence quem tiver maior numero de 

joças. 

 Se o jogador chegar ao final, para o jogo e conta a quantidade de jocas (moedas), aquele que 

tiver o maior número de Jocas (moedas) ganha o jogo; 

 Se o valor estimulado pelo dado ultrapassar o ponto da chegada, o  jogador volta o tanto de casa 

indicada. 

 Jogo apenas com um participante, não haverá eliminação.  

 

 



4. RESULTADOS E HEXIS DOS ALUNOS 

 

A atividade aplicada foi satisfatória uma vez que o objetivo do jogo foi alcançado com sucesso, 

os alunos ficaram bastante estimulados no espírito do jogo. Conseguiram assimilar o conteúdo 

discutido de forma mais prazerosa e mais instigadora e eficiente, sobretudo os alunos considerados 

“problemas”. É importante enfatizar que estes formaram a equipe vencedora do jogo. 

 É importante verificar que procedimentos lúdicos como o aqui apresentado são de grande valia 

no desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. Neste, os alunos tiveram que respeitar limites, 

obedecer regras, bem como fazer uma breve pesquisa sobre o tema do jogo. Valores como estes, 

podem ser facilmente levados para cotidiano dos mesmos, auxiliando na sua vida social e escolar.  

O trabalho com jogos é importante não só para facilitar a interação entre os alunos, mas, 

também para auxiliarem nas questões as quais são consideradas mais complexas. Foi desenvolvido o 

espírito de competitividade orientada, liderança, respeito, companheirismo, pois, quanto maior o desafio 

maior a empolgação. 

O jogo “Domínio das Eras Geológicas” teve seu caráter instigador e construtivo em seu 

desenvolvimento, uma vez que os alunos participaram da sua consecução. De inicio, eles ficaram 

receosos, porém curiosos com a construção do jogo didático, pois se tratava de um tema até então de 

difícil assimilação. Com o decorrer das aulas e pesquisas sobre o tema, começaram a desenvolver o 

espírito de equipe, solidariedade, criatividade e criticidade. 

Na realização do jogo os alunos sob intensa motivação procuraram registrar os momentos da 

atividade através de fotografias, satisfeitos com o fato de serem construtores do material. Ademais, 

procuraram realizar a tarefa de forma organizada e respeitando regras e limites. Com o intuito de 

estimulá-los, foi pensado na proposta de um jogo em que os mesmos pudessem assimilar a teoria de 

um modo divertido e agradável a fim de facilitar a aprendizagem de conteúdos de caráter factual.  

Com o objetivo alcançado, foi mais fácil conduzir todas as etapas desta atividade. Durante o 

desenvolvimento do jogo, tanto em sua construção quanto em sua execução, o grupo de maior 

destaque foi o grupo de alunos considerados desmotivados. Estes tomaram frente dos procedimentos 

conduzindo os demais consigo. Seu ótimo desempenho nesta atividade os fez alcançar a vitória no 

jogo, como mostra a (figura 4). 

 



Figura 4: equipe vencedora. 

 

Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA UFPI – BRASIL (2012) 

 Fica claro que, o auxilio de atividades lúdicas é de extrema importância para o processo 

ensino e aprendizagem, uma vez que desperta o interesse de maior participação dos educandos. O 

jogo é uma ferramenta que desenvolve nos alunos inúmeros valores, como a sociabilidade e o respeito 

mútuo, bem como, talento artístico e criticidade.Assim, no decorrer das atividades constatamos o maior 

envolvimento e o melhor desempenho na disciplina geografia,além uma melhora na dimensão afetiva 

no relacionamento professor-aluno.  

5. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, tem-se que ter em mente a importância do professor buscar sempre 

conhecimentos sobre o processo lúdico em sala de aula, utilizando com mais frequência técnicas que 

envolvam brincadeiras, proporcionando o desenvolvimento integral de seus alunos. É importante 

também que o professor tenha em mente que o jogo utilizado como recurso pedagógico deve ter um 

enfoque voltado para motivar novas aprendizagens, para que assim o aluno se divirta e ao mesmo 

tempo adquira novos conhecimentos. 

Atividades como essa criam variantes metodológicas aos modelos convencionais de ensino, 

aumentando o interesse do aluno e, consequentemente, facilitando a aprendizagem dos conteúdos 

geográficos. E as aulas tornam-se mais prazerosas e instigantes para a pesquisa de novos temas. 

Acredita-se assim que a utilização de jogos dessa natureza exercem valiosa contribuição na 

transposição didática de conteúdos de caráter factual, possibilitando também aos professores uma 

prática mais criativa diante de conteúdos considerados complexos. 
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