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RESUMO 
 

 Este trabalho abarca o tema da interdisciplinaridade no ensino de Geografia. Trata-se de um 

texto científico acerca da construção de uma tecnologia educacional voltada para o ensino das 

coordenadas geográficas na educação básica, e o ensino da origem dos povos africanos. O objetivo 

deste trabalho é potencializar a aprendizagem de conteúdos escolares de Geografia e História. Este 

é fruto das aulas da disciplina Vivência na Prática Educativa IV, do curso de Geografia – 

Licenciatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; ministrada pela 

professora Msc Vera Lúcia Martins Figueiredo. Nesta disciplina, foram apresentadas e discutidas as 

abordagens em educação, a saber, interdisciplinaridade; multidisciplinaridade; e, 

transdisciplinaridade. Este foi o primeiro passo metodológico para a construção deste trabalho. 

Posteriormente, foram pesquisadas leituras mais específicas na rede mundial de computadores, 

acerca da interdisciplinaridade. Também foram feitas pesquisas em livros didáticos do ensino 

básico, a fim de verificar-se como são abordados os conteúdos de Coordenadas Geográficas e de 

Povos Africanos Originais. A tecnologia trata-se de um tabuleiro de jogo de damas, onde as casas 

são formadas pelo cruzamento dos pontos de latitude e longitude que constam exteriormente ao lado 

e acima do tabuleiro. Para realizar os movimentos, os jogadores precisam saber relacionar e 

identificar as coordenadas no tabuleiro. Dependendo da casa em que a pedra cair, pode-se tirar uma 

carta, na qual, constam informações que ressaltam a grandeza das civilizações africanas originais. O 

que contribui na desconstrução do racismo contra o povo negro. Esta tecnologia pretende-se como 

um recurso metodológico de uma nova forma de educação: a educação interdisciplinar. 

Palavras-chaves: Interdisciplinaridade. Ensino de Geografia. História. Tecnologia Educacional. 

 
RESUMEN 

 
Este trabajo incluye el tema interdisciplinariedad en la enseñanza de la geografía . Se trata de un 
texto científico sobre la construcción de una tecnología educativa dedicada a la enseñanza de las 
coordenadas geográficas en la educación básica y la enseñanza del patrimonio de los pueblos 
africanos. El objetivo es mejorar el aprendizaje de los contenidos escolares de Geografía e Historia. 
Este es el resultado de las lecciones de la experiencia de la disciplina en la Educación Práctica IV , 
curso Geografía - Licenciatura en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Pará ; 
impartida por el profesor MSc Vera Lúcia Martins Figueiredo . En este curso, los enfoques fueron 
presentados y discutidos en la educación , es decir , interdisciplinario ; multidisciplinario ; y la 
transdisciplinariedad . Este fue el primer paso metodológico para la construcción de esta obra . Más 



tarde , las lecturas más específicas en la World Wide Web se encuestaron , sobre la 
interdisciplinariedad. También la investigación se hizo en los libros de texto de educación primaria 
con el fin de comprobar y el contenido de coordenadas geográficas y africanos Gente originales se 
abordan . La tecnología es un tablero de juego de damas , donde las casas están formadas por la 
intersección de puntos de latitud y longitud contenida externamente al lado y encima de la placa . 
Para realizar los movimientos , los jugadores deben aprender a relacionarse e identificar las 
coordenadas en el tablero. Dependiendo de la casa en la que la piedra cae , se puede tomar una carta 
, en la que hay información que hacen hincapié en la grandeza de las civilizaciones africanas 
originales . ¿Qué contribuye a la deconstrucción del racismo contra los negros. Esta tecnología 
pretende ser una herramienta metodológica de una nueva forma de educación : la educación 
interdisciplinaria . 
Palabras clave: Interdisciplinarios . Enseñanza de la Geografía . Historia. Tecnología Educativa . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 



 
 Qualquer olhar mais esperançoso, porém, e, sobretudo, consciente, sobre o mundo em que 
vivemos, perceberá que o mesmo está mudando. Que está em crise, sim, mas está mudando. Como 
afirma Galeano (2011) em uma “conversa jogada fora” (termo que o próprio utiliza em sua fala) na 
praça Catalunya, em Barcelona, durante uma manifestação popular, “esse mundo (...) está grávido 
de outro mundo”, é perfeitamente possível conceber a ideia de que os valores e práticas que se 
consolidaram como padrões em nossos tempos já não dão conta de garantir a manutenção da vida, 
seja ela vegetal, animal ou humana. E, acompanhando esse movimento, torna-se necessário (e é 
fundamental) falar sobre a educação, que é o motor de toda transformação social, como defende 
Freire (2000, pg. 30): “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tão pouco a 
sociedade muda”. Porém, para que a educação seja transformadora, essa precisa ser transformada: 
de seu estágio atual de mero instrumento de manutenção das bases sistêmicas vigentes para 
ferramenta útil ao dispor de qualquer um que queira construir um mundo mais justo e solidário.  
 Nesse sentido, este trabalho apresenta-se como um exemplo do que deve surgir como fruto 
das tentativas de se construir uma educação que prepare as pessoas para ler o mundo a partir de um 
olhar interdisciplinar, global (porém, local ao mesmo tempo), e problematizador. As palavras a 
seguir virão, respectivamente, tratar da interdisciplinaridade e multidisciplinaridade; da importância 
da cartografia para a educação e para a vida; da importância do ensino da História da África no 
ensino básico; e, da tecnologia educacional Damas Histórico-Cartográficas.  
 
INTERDISCIPLINARIDADE E EDUCAÇÃO 
 
 Atualmente, na discussão sobre educação, muito tem se falado sobre as abordagens 
denominadas: interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Há ainda outras abordagens das quais 
muito tem se discutido, entretanto, como a tecnologia educacional aqui abordada vale-se 
predominantemente dessas duas, deteremo-nos nelas apenas.  
 Estas abordagens tem sido apresentadas de forma até paradigmática, no sentido de que tem 
sido difícil conceber professores eficazes em suas metodologias de ensino, que não se utilizem das 
mesmas (e das novas tecnologias de informação também). A interdisciplinaridade, segundo Gomes 
(2011), seria aquilo que liga, por algum meio, os conhecimentos que o homem compartimentou. 
Um exemplo: ao abordar o tema Meio Ambiente, e, mais especificamente, a Disponibilidade e o 
Uso da Água em seu país, um professor de Geografia se utiliza da interdisciplinaridade quando 
ensina a seus alunos quais são as medidas geralmente usadas para medir a água (cm³ e m³, por 
exemplo), e o que elas querem dizer. Nesse caso, ele entraria no campo de conhecimento da 
matemática. A validade desse tipo de abordagem é que complementa/reforça os conteúdos 
abordados em outras disciplinas (o que potencializa melhores médias nas avaliações). A 
Multidisciplinaridade, segundo Menezes e Santos (2002), é o processo pelo qual um conjunto de 
disciplinas é trabalhado de forma simultânea, sem que apareçam as relações entre as mesmas. 
Geralmente, elege-se um objeto/artefato presente na realidade, e a partir dele aborda-se conteúdos 
das mais variadas disciplinas. Um exemplo: um professor utiliza-se da multidisciplinaridade quando 
se vale de uma cadeira de alumínio; e, através da mesma, ensina Geografia: mostrando onde se 
encontram as maiores reservas de alumínio do mundo, quais os países que mais o consomem, etc.; 
ensina Química: abordando as propriedades químicas do alumínio, apontando seu lugar na tabela 
periódica, demonstrando experiências que se pode fazer reagindo esse elemento com outros, etc.; 
ensina história e sociologia: relatando a partir de quando, como e porquê o ser humano passou a 
precisar da cadeira como ferramenta para seu trabalho. Enfim. Diferente da interdisciplinaridade, os 
conteúdos das disciplinas não precisam tocar-se, mas o objeto, a partir do qual as disciplinas são 
abordadas, necessita ser o mesmo. 
 
 
A CARTOGRAFIA ESCOLAR E A VIDA DO ALUNO 
 



 Um dos primeiros e mais importantes aprendizados na vida de uma pessoa, é aquele 
relacionado a localização. Saber localizar-se é algo fundamental à sobrevivência. Quanto mais cedo 
uma criança souber fazê-lo, mais problemas e perigos lhe serão evitados. A Cartografia é a principal 
ferramenta (ou procedimento) já desenvolvido pelo homem com o objetivo de situar a localização 
das coisas. A disciplina que encarrega-se de introduzi-la à sociedade é a Geografia. Desde os 
primeiros anos escolares as crianças já são apresentadas a atividades que envolvam o senso de 
localização. Sendo assim, construir uma base de cartografia nos primeiros anos dos alunos na 
escola, é uma missão desafiadora e obrigatória de todo professor de Geografia. Até mesmo porque, 
como diz Seemann (2011, pg. 37), parafraseando Almeida (2007), a cartografia, e mesmo a 
geografia, mantém uma relação estreita com o próprio processo de formação docente. 
 Segundo Holzer e Holzer (2013, pg. 94), a cartografia é uma maneira de trazer para “cá”, o 
que está “lá”, é uma forma de tornar familiares (próximos), mesmo os espaços mais longínquos. Por 
essa razão ela é tão indispensável à educação, e, sobretudo, à geografia escolar: a cartografia ajuda-
nos a termos noção do tamanho do mundo em que vivemos, e a situar-nos, não apenas no plano 
geográfico, mas, também, nos planos cultural, social, político, econômico, e etc. A tecnologia 
educacional aqui apresentada aproveita o conhecido jogo de damas como forma de fixar no 
intelecto dos alunos, as coordenadas geográficas e a maneira de trabalhar com elas. Mais a frente a  
abordaremos de forma mais detalhada.  
 
O ENSINO DE HISTÓRIA DA ÁFRICA E SUA IMPORTÂNCIA PARA AS SOCIEDADES 
BRASILEIRA E LATINO-AMERICANAS 
 
 Outro tema que é abordado pela tecnologia educacional aqui tratada é a História dos Povo 
Africanos Antigos. É sabida o histórico de invisibilidade da cultura e da história dos negros tanto na 
mídia, quanto nas próprias diretrizes de educação. Apenas bem recentemente esse quadro começou 
a mudar, mas isso a peso de muita luta e pressão política de movimentos sociais para que essas 
temáticas passassem a receber o devido valor. Como diz Schmidt (1999, pg. 176), conhecer a 
história da África, sua cultura e a identidade de seus povos é conhecer a si próprio, em vista de que 
(para brasileiros e muitos povos latino-americanos) muitos de nós descendemos destes seres 
humanos. Brasil, Cuba, Jamaica, Haiti, entre outros, são países que possuem profundas influências 
africanas em sua gente, sua música, seus costumes, suas religiões, sua culinária, etc. Em vista disso 
é tão importante e até digno, que a história desses povos seja contada, não a partir de quando foram 
escravizados, mas a partir de quando eram livres e felizes e sua terra.  
 Esta tecnologia, no aspecto relativo a História dos Povos Africanos Antigos, faz jus às 
Diretrizes Curriculares Nacionais1 para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; segundo a qual, a própria existe como proposta de 
“divulgação e produção de conhecimentos que objetivem formar atitudes, posturas e valores que 
eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnicorracial”2 
 
DAMAS HISTÓRICO-CARTOGRÁFICAS: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 
PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA A PARTIR DE UMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL. 

 
 Neste tópico, abordaremos propriamente sobre do que se trata essa tecnologia, sua 
metodologia de construção, como e onde deve ser utilizada. 
 Uma tecnologia educacional é uma elaboração embasada cientificamente que tem o objetivo 
de potencializar a aprendizagem de algum conteúdo. Parafraseando Rocha (2014) é a cientifização 
dos saberes docentes, aquilo que o professor já sabe, conhecimento que é fruto de sua prática, 
porém, credibilizado mais ainda por teorias da educação. Essa tecnologia em especial, é fruto das 
aulas da disciplina acadêmica Vivência da Prática Educativa IV, do curso de Geografia – 
Licenciatura do Instituto Federal do Pará, campus Belém, ministrada pela professora Msc em 
                                                 
1  No caso, as diretrizes curriculares brasileiras. 
2  Adaptado. 



Geografia e também pesquisadora da área da educação, Vera Lúcia Martins Figueiredo. Nesta 
disciplina, foram apresentadas as abordagens em educação já citadas aqui. Esses momentos de 
discussão a respeito dessas abordagens foram fundamentais para o entendimento do que elas são 
para a motivação em usá-las. Esta tecnologia educacional é um resultado prático das aulas a respeito 
dessa temática. Para a elaboração desta tecnologia foram necessários, além das aulas da disciplina 
citada: pesquisa bibliográfica e na internet a respeito da interdisciplinaridade e 
multidisciplinaridade, cartografia escolar, e história da África; reflexões acerca de quais objetos da 
realidade poderiam servir para abordar os conteúdos a serem utilizados; e, nesse caso, a anterior 
produção de outras tecnologias educacionais também contribuiu, em vista da experiência que 
proporcionou. 
  
DAMAS HISTÓRICO-CARTOGRÁFICAS (DHC): como e onde utilizar. 
 
 A DHC é, na verdade, um jogo. Nesse caso, o jogo de damas. A lógica é exatamente a 
mesma das damas: 
 

“O jogo de damas é praticado em um tabuleiro de 64 casas, claras e escuras. A grande 
diagonal (escura), deve ficar sempre à esquerda de cada jogador. O objetivo do jogo é 
imobilizar ou capturar todas as peças do adversário. O jogo de damas é praticado entre 
dois parceiros, com 12 pedras brancas de um lado e com 12 pedras pretas de outro lado.  
O lance inicial cabe sempre a quem estiver com as peças brancas. Também joga-se dams 
em um tabuleiro de 100 casas, com 20 pedras para cada lado - Damas Internacional. 
A pedra anda só para frente, uma casa de cada vez. Quando a pedra atinge a oitava linha 
do tabuleiro ela é promovida à dama. 
A dama é uma peça de movimentos mais amplos. Ela anda para frente e para trás, quantas 
casas quiser. A dama não pode saltar uma peça da mesma cor. 
A captura é obrigatória. Não existe sopro. 
Duas ou mais peças juntas, na mesma diagonal, não podem ser capturadas. 
A pedra captura a dama e a dama captura a pedra. Pedra e dama têm o mesmo valor para 
capturarem ou serem capturadas. 
A pedra e a dama podem capturar tanto para frente como para trás, uma ou mais peças 
Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de capturar, é obrigatório executar o 
lance que capture o maior número de peças (Lei da Maioria). 
A pedra que durante o lance de captura de várias peças, apenas passe por qualquer casa 
de coroação, sem aí parar, não será promovida à dama. 
Na execução do lance do lance de captura, é permitido passar mais de uma vez pela 
mesma casa vazia, não é permitido capturar duas vezes a mesma peça.  
Na execução do lance de captura, não é permitido capturar a mesma peça mais de uma vez 
e as peças capturadas não podem ser retiradas do tabuleiro antes de completar o lance de 
captura. 
Empate: 
Após 20 lances sucessivos de damas, sem captura ou deslocamento de pedra, a partida é 
declarada empatada. 
Finais de: 
2 damas contra 2 damas; 2 damas contra uma; 2 damas contra uma dama e uma pedra; 
uma dama contra uma dama e uma dama contra uma dama e uma pedra, são declarados 
empatados após 5 lances”3 
 

 A relação do jogo com os conteúdos de Geografia e História ocorre da seguinte forma: o 
tabuleiro possui identificações em sua lateral esquerda e embaixo (sob o ponto de vista dos 
jogadores). Essas identificações correspondem justamente aos graus norte, sul, leste e oeste, que 
correlacionados formam as coordenadas geográficas. Para realizar os movimentos do jogo, o aluno 
deverá saber relacionar as coordenadas: qualquer peça que deseje mexer estará em alguma 
coordenada (sul-oeste; norte-leste; sul-leste; norte-oeste; zero grau-leste; norte-zero grau; e, etc.). 
Sendo assim, um aluno (ou grupo de alunos) deverá identificar onde está a peça que deseja mexer 

                                                 
3  Texto extraído do site http://www.xadrezregional.com.br/regrasdm.html. 



(ex: peça que está em 30º S 60º W, para 15º S 15º W) e outro aluno (ou grupo de alunos) deverá 
identifiar esse comando no tabuleiro (ver figura 1), e realizar a jogada. 
 

 
 O conhecimento relacionado à História dos Povos Africanos Antigos é abordado no 
momento que a peça de algum jogado caiem uma das casas do território adversário, que contenha o 
desenho de uma ampulheta. A estas casas denomina-se casas históricas. Quando isto ocorrer é 
tirada uma carta histórica (ver figuras 2 e 3): peça que contém informações a respeito dos povos 
africanos antigos, como, suas características, suas construções, suas localizações, o período em que 
existiram, etc. Assim, é tomado conhecimento de que os negros também construíram grandes 
civilizações, tal qual os povos brancos, árabes, entre outros. 
 
 

 
 
 

Figura 1: Tabuleiro das Damas Histórico-Cartográficas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esta tecnologia educacional deve ser, preferencialmente, aplicada no 6º ou 7º ano do ensino 
fundamental, em vista de que no 6º são abordadas as coordenadas geográficas na disciplina 
Geografia, e no 7º, o conteúdo de história da África na disciplina História. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O pano de fundo deste trabalho é a defesa de que as abordagens em educação são as 

Figura 2: carta histórica (verso) Figura 3: carta histórica (frente)  



ferramentas fundamentais para a tão desejada transformação no sistema educacional – fala-se de 
uma educação mais crítica, mais libertadora, mais cidadã – e, que sem as quais não se conseguirá 
atingir esse objetivo. A Multidisciplinaridade do xadrez é uma abordagem totalmente possível de ser 
realizada na educação básica, sobretudo no ensino médio, como foi mostrado. E, as damas, do modo 
que está sendo proposto, ainda possibilita algo a mais que o modo normal de jogá-lo: ao exigir que 
haja um jogador que comande e outro que execute, proporciona maior interação entre alunos, 
considerando que quem executa também pode dialogar com quem comanda, sobre a jogada. Porém, 
o objetivo principal é a aprendizagem dos conteúdos, como diz dizemos em outro trabalho a 
respeito dos porquês de ser um benefício para os alunos, a utilização de jogos no ensino: 
 

 “E isto não somente porque os ajudou a ganhar pontuação para suas avaliações; e porque 
obtiveram premiações nas competições, mas principalmente porque serviu para que 
tivessem conteúdo base para argumentação sobre determinados assuntos relacionados ao 
mundo de maneira geral.” (OLIVEIRA, 2014, pg. 21). 
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