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RESUMO 
Esse trabalho aborda uma proposta do uso de atividade lúdica (jogo), realizada por futuros 
professores que participam do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), na disciplina de Geografia na perspectiva de possibilitar um ensino-aprendizagem 
mais dinâmico e participativo. Esse relato de experiência tem por objetivo apresentar a 
oficina pedagógica, enquanto práxis pedagógica, que foi realizada na turma do 2° Ano do 
Ensino Médio na Escola Estadual Professora Glorita Portugal em São Cristóvão, Sergipe. O 
objetivo da atividade foi melhorar o processo de ensino e aprendizagem referentes aos 
conteúdos geográficos “domínios morfoclimáticos e a produção e organização do espaço 
rural brasileiro” a partir de jogo de perguntas e respostas. Para o desenvolvimento da 
atividade a turma foi dividida em cinco grupos, que receberam uma identificação por ordem 
alfabética. Em seguida ocorreu a entrega aos grupos do questionário, com 13 perguntas 
selecionadas do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), referentes aos conteúdos 
citados os quais foram abordados pelo professor regente. Cada aluno teve um tempo entre 
15 e 20 minutos para responder, dialogar e selecionar entre o grupo, as respostas a serem 
expostas no momento do jogo entre os grupos. Desse modo, as ministrantes da oficina 
pedagógica explicaram as regras do jogo, que recebeu o nome de “Passa ou Repassa 
Geográfico”. O jogo teve início com o sorteio do primeiro grupo que iria responder a 
primeira pergunta também sorteada. Este grupo tinha o direito de responder ou passar à 
pergunta para outro grupo. Após o termino do jogo os alunos foram capazes de revisar os 
conteúdos para avaliação escolar, bem como para o ENEM, pois eles estavam se 
preparando para tal prova. Além disso, foi perceptível o estímulo ao raciocínio reflexivo 



para o aprendizado em trabalhar em equipe para obter melhores resultados. A atividade 
lúdica possibilitou a participação e interação de dos alunos, inclusive daqueles que se 
mostravam tímidos, no momento de se expressar durante as aulas, os quais acabaram se 
envolvendo na dinâmica do jogo. Contudo, a experiência dessa prática contribuiu de modo 
positivo para melhorar a relação ensino-aprendizagem despertando nos discentes a vontade 
de aprender e participar da aula de Geografia.  
 
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, jogo, Geografia Escolar. 
 

INTRODUÇÃO  
A prática da Geografia Escolar, que ainda está presente na postura de vários professores, 

tem raízes na sua história de formação, fortemente arraigada na velha dicotomia entre Geografia 
Humana e Física.  Assim, há necessidade de desconstruir esse caráter de fragmentação, de forma 
que venha a intervir no processo de ensino-aprendizagem valorizando a compreensão do espaço 
geográfico como uma extensão humana e física (LIMA; VLACH, 2002). 

Desse modo, com a finalidade de melhorar a relação ensino/aprendizagem da Geografia, é 
necessário que o professor tenha um olhar crítico diante dos conteúdos a serem abordados em sala 
de aula, possibilitando a (re)construção dos conteúdos, onde aluno e professor sejam sujeitos ativos 
neste processo.  

Embora seja perceptível a evolução no ensino/aprendizagem, na contemporaneidade a 
escola ainda não se manifesta atraente, pois ainda não dá conta de explicar e textualizar as novas 
leituras de vida. Para Callai (2000) é preciso envolver a realidade do aluno neste processo.  

Castrogiovanni (2007) chama a atenção, destacando que as ciências, passam por mudanças 
ao longo do tempo, uma vez que as sociedades estão em processo constante de transformação e 
(re)construção.    

Entretanto, não basta ao professor de Geografia apenas dominar os conteúdos, é preciso 
refletir sobre as concepções pedagógicas que perpassam a relação teoria e prática. Faz-se necessário 
rever a sua didática e os procedimentos metodológicos adotados em sala de aula, assim como ir 
além dos conteúdos da Geografia, buscando a interdisciplinaridade no ambiente escolar, partindo da 
realidade local do aluno, mas estabelecendo conexões com outras escalas de análises, 
local/regional/nacional/global. 

Todavia, isso não quer dizer que devamos aplicar modelos pré-estabelecidos, mas 
possibilitar formas para que os profissionais experimentem novas metodologias de ensino, partindo 
para o encontro das necessidades concretas dos educandos, de forma que contribua para a produção 
dos saberes geográficos. Dessa maneira, a escola estará promovendo uma interação entre os saberes 
pedagógicos e sociais, considerados indispensáveis para o desempenho do profissional da área de 
Geografia (LIMA; VLACH, 2002). 

O segredo de um bom curso é que o professor, na busca pela mediação na construção de 
novos conhecimentos, possa criar, ousar, e aprender ensinando (VESENTIN, 1995). Dessa forma, 
ele permitirá avanços na análise crítica que repercutirá no ensino.  

Lima e Vlach (2002) também chamam a atenção para que os profissionais experimentem 
novas metodologias de ensino, que venham ao encontro das necessidades concretas dos alunos, para 
que se possa produzir saberes reais. Callai (2001) reforça, enfatizando que o grande desafio é tornar 
as coisas mais reais, mais concretas. Para a autora, não se deve nem ajustar e nem tentar transformar 
os alunos em meros espectadores, mas sim fazê-los participantes, se não dos problemas e questões 
estudadas, pelo menos tornando estas questões ligadas com a vida das pessoas envolvidas. 



Esse artigo tem por objetivo apresentar a oficina pedagógica, enquanto práxis 
pedagógica, realizada na turma do 2° Ano do Ensino Médio na Escola Estadual Professora 
Glorita Portugal em São Cristóvão, Sergipe.  

A oficina pedagógica foi desenvolvida a partir dos conteúdos “domínios 
morfoclimáticos e “produção e organização do espaço rural brasileiro” a partir do jogo de 
perguntas e respostas, denominado “Passa ou Repassa Geográfico”.  Essa oficina foi criada 
e ministrada pelas bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Iniciação à Docência), 
alunas do curso de Geografia, modalidade Licenciatura, da Universidade Federal de 
Sergipe.  

O processo de produção e execução da oficina pedagógica permitiu associar à teoria 
a prática de forma lúdica, onde os alunos da escola puderam compreender os conteúdos 
geográficos abordados de forma lúdica. 

A práxis pedagógica realizada em sala de aula evidenciou a importância de 
atividades lúdicas como ferramenta para o ensino da Geografia. O uso de jogos em sala de 
aula favorece o ensino e aprendizagem de maneira espontânea, dinâmica e prazerosa. 

A atividade lúdica permitiu a motivação e participação do aluno em aprender os 
conteúdos da disciplina de modo que os educandos relacionassem a Geografia Física e 
Humana face a importância de compreender as relações sociedade/natureza. Além do mais 
a atividade, para além da compreensão dos assuntos ligados ao conhecimento geográfico, 
aproximou os discentes no tocante a trabalhar em grupo.  

Esse artigo foi realizado a partir de levantamento bibliográfico, referente a temática 
abordada e o relato da oficina pedagógica realizada na escola onde são destacados os 
procedimentos metodológicos para a realização do jogo “Passa ou Repassa Geográfico” e 
os  ressaltados dessa atividade lúdica que contribuiu para que o aluno compreendesse os 
conteúdos.  

 
ATIVIDADES LÚDICAS COMO FERRAMENTA NO ENSINO DA GEOGRAFIA: 
O USO DE JOGOS 
 

A educação brasileira vem evidenciando a desmotivação por parte dos alunos, que 
não sentem interesses no ambiente escolar. Seja por motivos de problemas particulares, 
desinteresse ou dificuldades de assimilar os conteúdos relacionados às disciplinas que são 
oferecidas no currículo do aluno da educação básica. 

 Desse modo, torna-se um desafio, o oficio do profissional docente, que em meio às 
dificuldades, luta e persiste. Assumindo o compromisso de tentar oferecer aos alunos uma 
educação de qualidade, pensando em mecanismos para atrair os discentes, com aulas que 
envolva a participação do mesmo, no processo da construção do ensino aprendizagem. Para 
Macedo,  

 
Muitas vezes pensamos que a melhor forma de contribuir para analisar e 
transformar o processo de ensino e aprendizagem seria descobrir uma fórmula 
que acabasse com o desinteresse, a falta de concentração, a indisciplina e as 



dificuldades de aprendizagem, temas constantemente citados, e motivo de 
preocupação dos educadores. No entanto, o que tem sido mais significativo, 
nestes últimos anos, não é encontra fórmulas precisas- porque não existem- nem 
ficar defendendo projetos com mudanças radicais, geralmente de difícil 
concretização. Então, a questão é: o que fazer? Desistir da tarefa de educar? É 
claro não! A ideia é valorizar o que é possível fazer, o que está ao nosso alcance 
[...] (MACEDO, 2007, p.31). 

 

A dificuldade ocorre em diferentes disciplinas, a exemplo da própria Geografia. Os 
professores buscam inúmeras metodologias para inovar suas aulas, na perspectiva que o 
aluno aprenda os conteúdos geográficos de forma mais dinâmica e atrativa. Visto que não 
se criará empatia pela disciplina, pois o aluno estará motivado a gostar das aulas e como 
consequência surgirá à vontade de estudar Geografia, e torná-la próxima da realidade do 
aluno como enfatiza Callai (2000) para que o aluno perceba o que se passa no seu espaço 
vivido, para após entender a dinâmica global (CAVALCANTI, 2010). 

 No contexto da Geografia Escolar, há necessidade que haja interação professor 
aluno para que se possa construir conceitos geográficos, especialmente quando há o 
envolvimento de procedimentos metodológicos capazes de ajudar nessa construção. Em 
consequência dessa interação há possibilidades de melhorar a relação ensino-aprendizagem 
sem correr o risco de tornar a aula monótona e enfadonha.  

A prática pedagógica em Geografia requer que o profissional  se aproprie de certos 
conceitos e questões básicas que são essenciais para o desenvolvimento do raciocínio 
geográfico. Estudar o espaço geográfico pressupõe o entendimento de que esse espaço é 
organizado pelos homens, como fruto das relações estabelecidas com a natureza e na sua 
vida em sociedade. Essa compreensão será fundamental para a compreensão dos problemas 
existentes na sociedade (CALLAI, 2006) e natureza. 

Diante dessas necessidades, existem várias formas de fazer com que o aluno 
vislumbre-se com o ensino da Geografia, como por exemplo, através de jogos, brincadeiras, 
construção de maquetes, leitura e análise de figuras e imagens, aulas práticas com 
experiências em sala de aula, aulas de campo, entre outros procedimentos metodológicos 
que possam dinamizar e fazer com que o aluno assimile o ensino geográfico. Vale ressaltar 
que o conteúdo ministrado pelo professor será o mesmo proposto no Projeto Político 
Pedagógico da escola, evidentemente com inserções locais, porém a forma como o 
conteúdo será ministrado é que será diferente. Dessa forma, o aluno terá mais entusiasmo 
em saber que a próxima aula será de Geografia. 

Nesse viés, a aula jamais será um produto final ou receita pronta a ser seguida. 
Muito pelo contrário, ela deve ser repleta de procedimentos que instigue no aluno o gosto  
de querer aprender. Fernandes ressalta que 

 
E por pensar diferente é que as aulas são para mim aquele momento e lugar em 
que devemos dar o melhor de nós e despertar o que há de melhor nos outros, 
entender a aula como celebração da vida e não da morte, como diálogo criativo, 
como vir-á-ser e não como luta contra tudo aquilo que oprime (FERNANDES, 
2008, p.19).  

 



Pensando em desenvolver, aulas atrativas e divertidas, que também trabalhe os 
conteúdos geográficos, os professores vêm utilizando várias metodologias para atrair os 
alunos, motivando-os na participação das aulas. Dentre elas as dinâmicas a partir de 
atividades lúdicas, como os jogos, muito utilizados na educação infantil, mas que vem 
sendo bastante utilizados no Ensino Fundamental e Médio. 

Para Rupel (2014) desde os primeiros anos de vida, a criança entra em contato com 
as atividades lúdicas, através de jogos, brincadeiras, videogames, dentre outras. Entretanto, 
tais atividades lúdicas são inerentes ao ser humano em qualquer fase da vida, o que reforça 
que os educadores não devem perder a oportunidade de utilizá-los em sala de aula como 
ferramenta no ensino da Geografia, por exemplo.  

Nesse sentido, os estudos teóricos revelam, com convicção o grande poder do uso 
dos jogos como atividade lúdica, pois auxilia o professor a desenvolver aulas didáticas e 
divertidas, priorizando o ensino-aprendizagem dos conteúdos geográficos, além de 
desencadear outras habilidades. Rupel ressalta que  

 
Muitos educadores defendem o desenvolvimento das atividades lúdicas, na 
formação de crianças e jovens, pois eles são facilitadores do acesso ao 
conhecimento. Ao participar de atividades lúdicas o educando desenvolve a 
imaginação prática a interação e a integração com os colegas e essas ações 
favorecem uma aprendizagem de qualidade em todas as áreas do conhecimento. 
(RUPEL, 2014, p.5).  

 

A relação do lúdico e os conteúdos geográficos mostra que essa metodologia se 
enquadra aos temas e conceitos da disciplina, onde trará ao aluno o raciocínio, pensamento 
crítico e tomar decisões em coletivo. Isso será possível quando utilizados jogos que priorize 
o trabalho em grupo. Podendo se conseguir resultados impressionantes, pois se na sala de 
aula ocorrer o individualismo entre os alunos, pois no momento do jogo cria-se a 
possibilidade de manter a união dos alunos uma vez que o trabalho em conjunto é essencial 
para solucionar problemas que os ajudará a vencer o jogo. A ferramenta  também servirá 
como exemplo para resolver eventuais problemas do seu cotidiano, sendo possível ressaltar 
que nessas ocasiões nem sempre poderá solucionar sozinho, pois haverá a necessidade de 
contar com apoio de outras pessoas para obter êxito na solução do problema. Nas análises 
de Macedo  

 
O trabalho por equipes supõe necessariamente a cooperação entre o todo e as 
partes, exigindo um “compromisso” constante de cada um dos elementos. Porém, 
trabalhar em equipe não é apenas propor situações grupais. A ideia de Piaget 
sobre esse tema é mais ampla porque considera as relações sociais como 
importante aspecto do contexto escolar. Nesses termos, cada um é responsável 
por si e pelo grupo ao mesmo tempo, ou seja, trabalhar em grupo significa 
aprender as consequências disso, o que implica respeito mútuo, troca de ideias e 
consideração pelo outro (MACEDO, 2007, p.36). 

 

O uso das atividades lúdicas nas aulas desperta no aluno o interesse de participação, 
além de aproximar o lado lúdico aos conteúdos programados que são ministrados pelo 



professor em sala de aula. É importante está interligado, o lúdico e o ensino geográfico, 
promovendo assim aulas mais interativas que valorizarão tanto o conhecimento do aluno 
como o trabalho do próprio professor que também se sentirá estimulado quando perceber 
que seus alunos se interessam em aprender (RUPEL, 2014).  

Após decidir utilizar a metodologia que envolve o jogo em sala de aula, deve-se 
pensar em como será executada. De modo que, atinja o objetivo de forma favorável, 
trazendo então resultados positivos para o ensino aprendizagem dos alunos, relacionados 
aos conteúdos geográficos. Assim,  

 
Definir o objetivo ou a finalidade da utilização do jogo é fundamental para 
direcionar o trabalho e dar significado à atividade, bem como para estabelecer a 
extensão das propostas e as eventuais conexões com outras áreas envolvidas. 
Nesse momento, algumas perguntas podem ser feitas: o que pretendo desenvolver 
no de correr das atividades? Onde quero chegar?  Em síntese, o profissional deve 
ter em mente a questão relativa ao o quê (MACEDO, 2007, p.15). 

 

O jogo quando for trabalhado em sala de aula terá conexão com os conteúdos 
ligados à disciplina. Portanto deve-se atentar em não cometer o mínimo de descuido ao 
utilizar esse recurso. Logo que, se faz necessário o uso e aplicação de forma coerente, pois 
se não souber associar aos assuntos da aula com as propostas e regras do jogo, pode acabar 
trabalhando o jogo pelo jogo o que irá comprometer a qualidade do ensino.  

Sabendo o que se quer conseguir com o uso do jogo em sala de aula, é importante 
direcionar o público alvo considerando o nível conhecimento e a série. Ou seja, priorizando 
a faixa etária pertinente a cada grupo de alunos de uma determinada série de ensino, de 
maneira que o jogo trabalhado seja acessível e aceito pelos alunos de forma positiva, para 
atender a perspectiva que se espera alcançar, o ensino aprendizagem dos conteúdos 
geográficos. Macedo enfatiza que  

 
É preciso saber quais serão os sujeitos aos qual a proposta se destina, em termos 
de faixa etária e número de participantes. Além disso, é necessário conhecer 
certas características do desenvolvimento da criança que possam interferir nas 
condições favoráveis, como média geral do tempo de concentração, grau de 
conhecimento do jogo e temas de maior interesse (MACEDO, 2007, p.5).  

 

Assim, caberá ao professor, como o mediador do conhecimento, selecionar qual o 
tipo de jogos ele irá selecionar e os objetivos principais a serem alcançados com a 
utilização em sala de aula, pois essa é uma das metodologias capaz de aproximar o aluno do 
professor, havendo uma interação e envolvimento de ambas as partes. Ademais, essa 
ferramenta irá auxiliar no desenvolvimento social do alunado e nas possíveis formações de 
conceitos geográficos. Castellar e Vilhena ressaltam que 

 
Os jogos e as brincadeiras são situações de aprendizagem que propiciam a 
interação entre alunos e professores, estimulam a cooperação, contribuem 
também para o processo contínuo de descentralização, auxiliando na superação 



do egocentrismo infantil, ao mesmo tempo em que ajudam na formação de 
conceitos. Isso significa que eles atuam no campo cognitivo, afetivo, psicomotor 
e atitudinal. Eles permitem integrar as representações sociais adquiridas pela 
observação da realidade e dos percursos percorridos no jogo. Podemos afirmar 
que os jogos auxiliam a aprender a pensar e a pensar sobre o espaço em que se 
vive (CASTELLAR; VILHENA, 2010, p.44) 

 

Em meio ao que já foi apresentado, com relação à funcionalidade do jogo, ficará a 
critério do profissional docente concordar ou não com o que foi destacado, mas caso queira 
experimentar essa metodologia, em suas aulas, estará agregando o uso de um recurso que 
não trará uma formula mágica que acabará com as todas as deficiências educacionais de 
uma só vez. Mas oferecerá aulas dinâmicas e atrativas que convidará os alunos a serem 
mais ativos e participativos bem como resultados positivos no tocante a relação 
ensino/aprendizagem na disciplina de Geografia. 

 

O jogo “Passa ou Repassa Geográfico” aplicado em sala de aula 
 

A oficina pedagógica foi desenvolvida com a turma do 2º ano do Ensino Médio, do 
Colégio Estadual Professora Glorita Portugal (Figura 01), localizada no Bairro Eduardo 
Gomes em São Cristóvão-SE.  

 

 
Figura 1: Colégio Estadual Professora Glorita Portugal 

Fonte: Santos, 2014 

 

As ministrantes da oficina, bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Iniciação 
Á Docência), que realizam atividades na escola desde julho de 2014, ficaram responsáveis 
em desenvolver uma dinâmica para auxiliar na compreensão dos conteúdos já ministrados 
pelo professor regente da turma. A oficina envolveu conteúdos referentes a Geografia 
Física e Humana, a saber:  



a) Domínios Morfoclimáticos Brasileiro: Domínio Amazônico - terras baixas 
florestas equatoriais; Cerrado - chapadões tropicais interiores com Cerrado e florestas-
galeria; Mares de Morros - áreas mamelonares tropicais atlânticas florestadas; Caatinga - 
depressões intermontanhas e interplanálticas semiáridas; Araucárias - planaltos subtropicais 
com araucárias; Pradarias - coxilhas subtropicais com pradarias mistas e as faixas de 
transição; 

b) A Produção e Organização do Espaço Rural Brasileiro: Concentração fundiária e 
os conflitos no campo; Agropecuária no Brasil - o Tradicional e o moderno; A expansão do 
agronegócio e as novas fronteiras agrícolas; O avanço da tecnologia no meio rural; e os 
Problemas socioambientais no campo.  

Antes da aplicação da oficina foi feito o planejamento da oficina, cujos objetivos 
estiveram voltados para melhorar o processo de ensino e aprendizagem referentes aos 
conteúdos geográficos “domínios morfoclimáticos e a produção e organização do espaço 
rural brasileiro” a partir de jogo de perguntas e respostas, e revisar os assuntos que seriam 
abordados na prova realizada pelo colégio, como também no Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio).  

Outrossim, outros objetivos foram delineados, de modo que o aluno seja capas de: 
compreender as principais características dos domínios morfoclimáticos brasileiros e o 
processo de produção do espaço rural brasileiro; refletir sobre as perguntas durante a 
resolução das questões referentes aos conteúdos geográficos; e perceber a importância do 
trabalho em equipe para a obtenção dos melhores resultados.  

Em sala de aula a turma foi dividida em cinco grupos organizados em ordem 
alfabética (A, B, C, D, E) (Figura 2), para que iniciar o jogo. Foi distribuído um 
questionário com 13 perguntas e respostas referentes aos conteúdos já citados 
anteriormente, para cada aluno, os quais tiveram entre 15 a 20 minutos para responder 
(Figura 3). 

 

 
Figura 2: divisão dos grupos para responder o questionário 

Fonte: Santos, 2014 



 
Figura 3: Alunos respondendo o questionário 

        Fonte: Santos, 2014 

 

 Em seguida o grupo entraria em um consenso para determinar apenas uma resposta 
para cada questão que seria utilizada no momento do jogo. Após as questões terem sido 
analisadas e respondidas pelos alunos, as ministrantes iniciaram os esclarecimentos das 
regras do jogo, tais como: 

a) O grupo teria que analisar todas as respostas escolhidas pelo grupo e escolher 
apenas uma resposta para cada pergunta. 

b) O grupo sorteado tem por opção responder a pergunta ou passar para outro grupo 
responder. Este também possui a mesma opção, só não pode devolver a pergunta para o 
grupo que lhe passou. 

c) Caso acerte a resposta à equipe marca um ponto, caso a resposta esteja errada o 
grupo perde o direito de resposta nessa partida. Nesse caso, outro grupo seria sorteado para 
responder a pergunta. Caso todas as equipes não acertassem a resposta da questão, 
nenhuma equipe pontuaria. Nesse caso, a pergunta será feita no final do jogo.  

d) Ganha o jogo a equipe que fizer mais pontos. No total serão feitas 13 perguntas. 

e) Os grupos não podem influenciar nas respostas dos concorrentes. Caso isso 
aconteça este será eliminado da partida seguinte. 

f) Foi esclarecido que não será aceito nenhum tipo de palavra que denegrisse a 
imagem do outro durante a atividade em sala de aula, pois isso poderia levar a 
desclassificação da equipe.  

g) A partir daí inicia-se o sorteio para definir qual grupo começará o jogo. Em 
seguida será sorteada a primeira pergunta do jogo “Passa ou Repassa Geográfico”.  

Após a leitura das regras, foram colocados no quadro-negro a identificação dos 
grupos e a enumeração das perguntas, para auxiliar no controle dos acertos e erros dos 
grupos para que se pudesse marcar a pontuação.  



Ao termino de todas as perguntas, já sorteadas e respondidas pelos grupos, foi 
realizada a somatória dos pontos e definição do grupo vencedor, o qual recebeu uma 
premiação.  

Os resultados alcançados com o desenvolvimento dessa atividade lúdica em sala de 
aula possibilitou observar o entusiasmo dos alunos e o prazer pelo ensino da Geografia. Foi 
possível estimular o interesse do educando no que condiz ao aprimorar e adquirir 
conhecimentos durante as aulas de Geografia.  

A aplicação do jogo despertou no aluno a necessidade de melhorar seu 
comportamento para trabalhar em equipe para conseguir o melhor resultado em grupo a 
partir da troca de experiências e conhecimentos.  

Observou-se também algumas dificuldades e dúvidas por parte dos educandos 
principalmente para relembrar os conteúdos. No entanto isso não os impediu de participar 
da atividade, pois estas dúvidas foram sanadas durante as correções das questões.  

O jogo possibilitou ao aluno adquirir um raciocínio rápido e coerente para assim 
assimilar e revisar os conteúdos. Além disso, eles conseguiram aumentar sua concentração 
e refletir no momento de responder as questões durante a prova, aumentando a nota na 
disciplina.  

As ministrantes puderam perceber que a inclusão do lúdico no ensino da Geografia 
desperta o interesse e a curiosidade do aluno para aprender Geografia. Ademais, o bom 
desenvolvimento das atividades despertou nessas futuras professoras de Geografia o prazer 
em ensinar e o estimulo para a busca de novos procedimentos de ensino que possam 
permitir que a Geografia seja não seja considerada como uma disciplina cansativa e 
enfadonha.  

 

CONCLUSÕES  
 

A partir do uso de metodologias lúdicas, a exemplo do jogo “passa ou repassa 
Geográfico”, o qual associou os conteúdos relacionados ao ensino de Geografia Física e 
Humana, que esse procedimento metodológico de ensino quando trabalhado de forma 
interativa e dinâmica pode promover resultados extraordinários. Servindo tanto para os 
estudos geográficos, como para a construção da interação entre o alunado. 

A proposta do jogo estava direcionada a revisão dos conteúdos geográficos 
auxiliando no desenvolvimento da cooperação entre eles, pois a dinâmica ocorreu através 
do coletivo. O trabalho em equipe estimulou a troca de saber e a valorização pelo outro, 
pois proporcionar os integrantes das equipes a interação a partir do diálogo sobre o assunto, 
o que possibilitou a troca de conhecimentos.  

Embora alguns professores não acreditarem na funcionalidade dos jogos, 
desconsiderando o seu auxilio para promover aulas mais atrativas e dinâmicas, essa 
ferramenta promove no aluno o despertar e o interesse em assistir e participar das aulas, 
inclusive de Geografia.   



A oficina realizada mostrou que professores podem e tem a capacidade de melhorar 
a relação ensino-aprendizagem, desenvolvendo habilidades como o raciocínio, a 
criatividade, a participação, a cooperação, e interação professor-aluno. Nesse sentido, a 
escola tem a finalidade contribuir para que o aluno torne-se um cidadão crítico sobre o seu 
espaço, respeitando e dialogando com o próximo.  
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