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Os conteúdos abordados pela Geografia Física são, de modo geral, carregados de conceitos, sendo 
estes necessários para a compreensão das dinâmicas físicas dos eventos que ocorrem no planeta 
Terra. Pensando em dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, analisou-se dentro da sala de 
aula o uso de recursos didáticos com o intuito de aprimorar metodologias que auxiliassem os 
professores no ensino de Geografia Física, dessa forma contribuindo com intervenções em sala mais 
consciente e consistente. Nesse sentido, o presente texto tem como principal objetivo apresentar os 
resultados referentes ao uso de recursos didáticos não convencionais, que foram aplicados em uma 
escola da rede pública estadual da cidade de Teresina no Estado do Piauí, Brasil. A metodologia 
utilizada para a realização deste trabalho contou com duas etapas: pesquisa bibliográfica em artigos 
científicos, sítios da internet, obras de autores que versam sobre a temática do uso de jogos no 
ensino de Geografia; e aplicação dos jogos em sala de aula, durante as intervenções de alunos 
monitores do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID da área de 
Geografia.  Nessa perspectiva, o presente trabalho analisou os recursos didáticos não convencionais, 
que são aqueles que não surgiram inicialmente para serem abordados em sala de aula. Os jogos 
apresentam-se como recursos inovadores e atraentes, apresentando-se como possibilidade de 
desenvolver nos alunos conteúdos de forma significativa, ampliando o processo de ensino e 
aprendizagem. Baseado na pesquisa bibliográfica, nas observações realizadas em sala e nas 
intervenções realizadas na mesma, foi desenvolvida uma série de jogos didáticos que abordavam 
conteúdos específicos da Geografia Física onde por fim, foi aplicado em sala de aula com alunos do 
ensino médio da referida escola. Conclui-se, que de acordo com as observações in loco e as 
apreciações realizadas sobre os jogos, recurso não convencional, em sala de aula são positivos no 
processo de ensino-aprendizagem, em especial, nos assuntos que permeiam os conteúdos da 
Geografia Física. De forma geral o instrumento apresentou-se construtivo, pois cumprindo com os 
objetivos estabelecidos no plano de aula, proporcionou a aquisição de conhecimento e estimulou a 
curiosidade e o aprendizado dos estudantes. Assim, para haja construção de conhecimento é 
importante que os professores como mediadores do ensino busquem alternativas que estimulem os 
alunos no processo de aprendizagem de geografia, tornando a aula significativa. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Geografia Física é um ramo da ciência geográfica que apresenta uma variedade conceitos 
complexos e importantes para explicação dos fenômenos da natureza. Dessa forma o professor de 
geografia deve durante sua atuação em sala de aula criar metodologias e utilizar recursos 
diferenciados para possibilitar a aprendizagem significativa dos seus alunos, visto que essa ciência é 
indispensável para a compreensão das dinâmicas dos fenômenos físicos que ocorrem no planeta 
Terra. 

Pensando em dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, analisou-se dentro da sala de 
aula o uso de recursos didáticos com o intuito de aprimorar metodologias que auxiliassem os 
professores no ensino de Geografia Física, dessa forma contribuindo com intervenções em sala mais 
consciente e consistente.  

Nesse sentido, o presente texto tem como principal objetivo apresentar os resultados 
referentes ao uso de um recurso didático não convencional - jogos didáticos -, que foram aplicados 
em uma escola da rede pública estadual da cidade de Teresina no Estado do Piauí, Brasil.  

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho contou com duas etapas: pesquisa 
bibliográfica em artigos científicos, sítios da internet, obras de autores que versam sobre a temática 
do uso de jogos no ensino de Geografia; e aplicação dos jogos em sala de aula que ocorreu em uma 
escola da rede pública estadual localizada no bairro São Cristóvão, zona leste da cidade de 
Teresina-PI, durante as intervenções de alunos monitores do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação a Docência – PIBID da área de Geografia da Universidade Federal do Piaui. 
 
1.  O ENSINO DA GEOGRAFIA FÍSICA: USO DE RECUSOS NÃO CONVENCIONAIS 

 
Atualmente o espaço escolar, das escolas brasileiras, vivencia transformações quanto aos 

métodos educacionais e os recursos didáticos empregados em sala de aula. Cada vez mais o 
professor tem à sua disposição materiais diferentes que possibilitam planejar novas situações 
educacionais, buscando alcançar uma aprendizagem significativa dos seus alunos, permitindo-os 
desenvolver e compreender diferentes conceitos, problematizar questões e articular diversos 
conteúdos geográficos, superando dessa maneira o modelo tradicional de ensino. 

Com a difusão dos diversos meios de comunicação e o acesso cada vez mais rápido a 
informações, o professor deve está atento à sua prática diária e enriquecer suas aulas com os 
recursos que estão disponíveis no seu dia a dia.  Há uma variedade de produtos culturais que podem 
tornar-se recursos didáticos. Esses materiais são considerados como recursos didáticos não 
convencionais e podem contribuir para o desenvolvimento de aprendizagem mais significativa dos 
alunos.  

Os recursos didáticos não convencionais são aqueles que não surgiram inicialmente para 
serem utilizados em sala de aula. Segundo Silva (2011 p.17): 

Definimos, portanto, como recursos didáticos não convencionais os materiais 
utilizados ou utilizáveis por professores, na Educação Básica, mas que não tenham 
sido elaborados especificamente para esse fim. Em geral são produções sociais, 
com grande alcance de público, que revelam o comportamento das pessoas em 
sociedade ou buscam refletir sobre esse comportamento. Para exemplificar, 
podemos mencionar os meios de comunicação tais como o rádio, a televisão, os 
jornais e a internet; ou, ainda, as produções artísticas em geral, o cinema, a poesia, 
a música, a literatura de cordel, a fotografia, artes plásticas em geral e as historias 
em quadrinhos. 

 
Como mostra Silva (2011) esses recursos não foram criados especificamente para o ensino, 

mas podem ser adaptados ao processo educacional. Contudo é importante destacar que para a 
utilização desses instrumentos, é necessário que o docente tenha um conhecimento prévio de suas 



potencialidades e adequações quanto aos objetivos educacionais, visto que com a clareza de suas 
possibilidades o professor crie habilidades para direcionar o uso do recurso de forma consciente.  

Os jogos são os recursos didáticos não convencionais que propomos para serem adaptados 
ao ensino de Geografia Física. Segundo Klimek (2007 p.119) “Os jogos e brincadeiras em 
situações-problemas podem possibilitar um ambiente sem fluência a se tornar descontraído e vivo 
porque motiva os participantes a concentrarem seus esforções para atingir as metas”. Dessa forma 
esse instrumento apresenta como potencialidades as características: articular diferentes informações 
geográficas; criar diversas maneiras para que o aluno alcance habilidade de formular conceitos, 
principalmente no âmbito da Geografia Física; desenvolver a capacidade de analise, associação e 
criar situações que levam ao entendimento do conteúdo geográfico; e contribuir para a construção 
do raciocínio e de relações de sociabilidade entre os alunos, além disso, Castellar e Vilhena (2010, 
p.44) apresentam que:   

 
Os jogos e brincadeiras são situações de aprendizagem que propiciam a interação 
entre alunos e entre os professores, estimulando a cooperação, contribuem também 
para o processo contínuo de descentrarão, auxiliando na superação do 
egocentrismo infantil, ao mesmo tempo em que ajudam na formação de conceitos.  

 
Quanto às adequações dos jogos aos objetivos educacionais, os professores devem realizar 

seus planos de aulas com objetivos claros o que implica em: aulas de qualidade, organização no 
conjunto de atividades a serem realizados e critérios quanto à avaliação dos recursos utilizados em 
sala de aula. Portanto, não cabe o uso do jogo pelo jogo, e sim esses como ponto de partida ao 
percurso da aprendizagem como defende Castellar e Vilhena (2010, p. 51) quando afirma que “No 
processo de aprendizagem em geografia o jogo é parte dele, mas é importante que, ao jogar o aluno 
se aproprie dos conteúdos que estão sendo trabalhados.”. 

Em oposição às vantagens e benefícios que este recurso oferece, os jogos também podem 
apresentar desvantagens quanto a sua execução em sala de aula entre elas temos: a agitação das 
crianças que pode ocasionar uma fuga dos objetivos principais e atrapalhar as demais salas de aulas 
da escola; ocasionar situações de rivalidades afetando na relação diária dos alunos; e fugir dos 
objetivos educacionais colocando o instrumento como mero passa tempo. Para não acontecer esses 
problemas alertamos os professores que para o uso desse instrumento em sala de aula é essencial 
que seja realizado um planejamento prévio de todo suas ações.   
 
2. ANALISANDO O USO DOS JOGOS LÚDICOS NA AULA DE GEOGRAFIA 
 

Após realizar levantamento bibliográfico a respeito da utilização dos recursos não 
convencionais, avaliou-se a dinâmica de alguns jogos de tabuleiro, cartas e bingo de diversos 
formatos com objetivos distintos. Observar inicialmente o funcionamento dos jogos através da 
análise de suas regras foi de suma importância para promover adaptações em alguns jogos para o 
uso em sala de aula. 

Em principio, será analisado neste texto a experiência de três jogos utilizados na sala de aula  
como ferramenta de ensino, a saber: tabuleiro, cartas e bingo, todos realizado nas turmas do 2° ano 
do ensino médio da Unidade Escolar Prof. Joca Vieira no de 2013. O jogo de tabuleiro recebeu o 
nome de “Tô no Clima”, o jogo de cartas recebeu o nome de “Passa ou Repassa Geográfico” e a 
adaptação do bingo recebeu o nome de “Bingo Geográfico”. 

 
2.1. JOGO DE TABULEIRO “TÔ NO CLIMA” 
 
Esta adaptação foi proposta após aula expositiva com alunos do 2º ano da referida escola, ao 

se perceber que estes não participavam da aula ativamente. Questionados a respeito de seu 
comportamento, os alunos relataram que aprender todos os conceitos que norteiam a climatologia 
geográfica eram enfadonho, cansativo e nem um pouco interessante. 



Percebeu-se a necessidade de trabalhar os conceitos a partir do cotidiano dos alunos e de 
seus conhecimentos preliminares, como apresenta Castellar e Vilhena (2010, p. 43) “[…] quando 
defendem que o ensino associado ao cotidiano implica pensar, sentir e atuar aspectos que, 
integrados, conseguem uma aprendizagem significativa […]”. Tomando como referência esta 
afirmação, apresentou-se a proposta de um jogo de tabuleiro aos alunos. 

Assim, após as leituras iniciais deu-se inicio a construção do jogo, a elaboração da 
adaptação contou com três fases: a primeira consistiu  em observar as dinâmicas dos diversos jogos 
didáticos trabalhados em sala. Foi nesta fase que deduziu-se que a dinâmica dos jogos de tabuleiro 
enquadrava-se ao que seria investigado; a segunda fase foi a elaboração do projeto do jogo e da 
escolha dos elementos e regras que o jogo conteria; a  terceira e ultima fase, que também possui 
duas subdivisões - a primeira consiste no desenho do jogo a punho,  e  a segunda  o desenho do jogo 
através do software power point (FIGURA- 01).  

 
Figura-01: Jogo adaptado no Software Power Point 

 
Fonte: SOUSA, S. R. C. T de. (2013) 

 
Após a construção do tabuleiro e a aquisição das peças, foi solicitado aos alunos que 

pesquisassem a respeito das curiosidades sobre os fenômenos climáticos.  Depois de realizada  a 
pesquisa dos mesmos, o jogo foi aplicado. Este jogo obedece à mesma dinâmica dos jogos de 
tabuleiros disponíveis no mercado, onde representados por botões coloridos os alunos avançam 
casas à medida que respondem perguntas corretamente. Todo o tabuleiro do jogo foi pensado para 
que os alunos respondessem no mínimo 75% das perguntas propostas pelo jogo, estas últimas foram 
elaboradas pelos pibidianos abrangendo grande parte dos conceitos da climatologia geográfica tal 
como assuntos que norteiam a dinâmica climática do mundo e do Brasil. 

  O custo total do jogo, reprodução do tabuleiro, compra de botões, dados e reprodução das 
cartas com perguntas custaram em torno de R$ 30,00. Obedecendo as regras pré-estabelecidas pelo 
professor que o utiliza em sala somada a dinâmica do jogo, para que os jogadores obtenham êxito 
no jogo demandou-se um tempo mínimo de 40 minutos, sendo necessário jogá-lo em horários 
distintos do funcionamento das aulas regulares. 

Os resultados obtidos foram positivos, uma vez que os alunos participaram ativamente e 
obtiveram os resultados esperados.  Após às leituras realizadas, conseguiram responder cerca de 
90% das perguntas corretamente. O ponto negativo deste jogo diz respeito aos aspectos de 
organização dos alunos no espaço escolhido para a aplicação do jogo, onde no primeiro momento 
ocorreu em sala de aula.  Assim, observou-se que ao se empolgarem, os alunos mostraram-se 



eufóricos e barulhentos atrapalhando as aulas que ocorriam em outras salas próximas, portanto, ao 
aplicar o jogo novamente, optou-se por um ambiente diferenciado longe das salas de aula regular. 

 
2.2. JOGO DE CARTAS “PASSA OU REPASSA GEOGRÁFICO” 
  
Este jogo é uma adaptação dos jogos de cartas com perguntas e respostas de níveis distintos. 

Tal como a proposta apresentada anteriormente, para adaptar este instrumento foi necessário um 
estudo a respeito das dinâmicas de seu funcionamento, observando assim atentamente as regras 
desta modalidade de jogo. Diferente do anterior demanda pouco tempo e o custo do material é 
pequeno, cerca de R$ 10,00. O tempo para jogar esta modalidade gira em torno de 20 minutos, 
podendo ser utilizado após a aula expositiva do conteúdo programado pelo professor. 

O jogo “Passa ou Repassa Geográfico” foi utilizado na aula de Hidrografia no 2º ano do 
Ensino Médio, obedecendo à programação do conteúdo disposto no livro didático distribuído pela 
escola. Assim, após o planejamento da aula, utilizou-se este recurso com a proposta de realizar uma 
atividade avaliativa com os alunos cujo objetivo era posteriormente sanar as dúvidas que 
permaneceram após a aula. 

As cartas do jogo (FOTO – 01) foram confeccionadas após pesquisa a respeito do assunto 
abordado em sala de aula e posteriormente elaboraram-se questões objetivas com dois níveis de 
conhecimento distintos: fácil e difícil. Cada questão continha cinco respostas também objetivas. 

Com as cartas já confeccionadas logo após a aula a proposta foi apresentada aos alunos que 
foram divididos em dois grandes grupos. A sala escolhida continha cerca de 43 alunos e a dinâmica 
do jogo ocorreu do seguinte modo: divididos em dois grupos distintos, “grupo 1 e grupo 2”, e 
representados por um único aluno, cada grupo era questionado pelo professor que escolhia de forma 
aleatória uma carta. Após a escolha da carta, os grupos eram contemplados com 10 segundos para 
buscar respostas, ao término do tempo preestabelecido com o comando do professor, os alunos 
representantes de seus grupos se deslocavam até a mesa e aquele que a tocasse primeiro teria o 
direito de resposta, caso a resposta fosse incorreta, o aluno retardatário teria o direito de resposta. 
Neste jogo, ganha quem obter mais respostas corretas. 
 

Foto - 01: Cartas do jogo “Passa ou Repassa Geográfico” 

 
Fonte: BARBOSA, A. C. (2014) 

 
 
 



Os resultados obtidos no jogo foram positivos, os alunos apresentaram algumas dificuldades 
na compreensão de alguns conceitos-chave para o entendimento da Hidrografia, sendo assim, 
modificou-se a metodologia da aula posterior para que o aluno atingisse o mínimo esperado para o 
processo de ensino aprendizagem ser positivo. 

O principal ponto negativo deste jogo está relacionado ao ambiente físico do qual o 
professor pretende aplica-lo, pois é necessário que haja espaço para o deslocamento dos alunos até a 
mesa do professor. 
 

2.3. JOGO “BINGO GEOGRÁFICO” 
 
Como bem sabemos os jogos sempre propõe que exista um ganhador. No que se refere às 

adaptações aqui propostas, o professor deve assumir postura diferenciada com relação às 
intervenções desse instrumento e levar em consideração alguns cuidados quanto ao jogo proposto. 

O professor deve envolver o aluno desde o planejamento até a elaboração das regras de seus 
jogos. O instrumento não deve ser realizado apenas com o intuito do ganhador ser premiado ao seu 
termino, dessa forma o professor deve deixar claro que os jogos têm como objetivo o alcance de 
conhecimento. Este desafio é maior nesta última proposta de jogo, o “Bingo Geográfico”. 

Os jogos com formato de bingo oferecem sempre em seu término premiações, na adaptação 
aqui proposta, este jogo foi utilizado como apoio à aula, uma vez que durante a aula expositiva o 
aluno deverá está totalmente atento, pois as perguntas serão elaboradas a partir da exposição em 
sala de aula. O assunto escolhido foi os tipos de Relevo do Brasil. 

Antes do início da aula expositiva, o professor durante o planejamento da mesma, deve 
contar com este jogo como parte das ações em sala. Durante o planejamento da aula ainda na 
elaboração dos seus objetivos o professor deverá pensar em perguntas que contenham respostas 
objetivas. O sugerido é que sejam no mínimo dezoito perguntas com respostas objetivas de no 
máximo três palavras. 

O professor deve colocar em um papel todas as perguntas e respostas, este, ficará em seu 
poder até o término da aula. Ao finalizar a aula, o professor deverá colocar apenas as respostas no 
quadro, todas separadas de modo que não haja confusão na distinção das respostas, de preferencia 
separadas por ponto e vírgula. Após esta ação o professor deverá solicitar que o aluno desenhe em 
uma folha uma tabela contendo oito espaços ou se preferir, o professor pode entregar aos alunos 
uma cartela (FOTO  – 02),  de acordo com a proposta a seguir. 

 
Foto 2: Cartela do Bingo 

 
Fonte: BARBOSA, A. C. (2014) 



O professor deve solicitar ao aluno que escolha oito palavras ou conjunto de palavras e 
preencha os vazios da tabela. O preenchimento deve ser feito de caneta e o professor só deve dar 
início ao jogo após todos os alunos terem finalizado esta etapa. Assim que os alunos apresentarem 
suas cartelas preenchidas, o professor deverá solicitar que os mesmos troquem com seus colegas 
suas cartelas. A regra principal deste jogo é que não poderá borrar nenhuma resposta de caneta. Ao 
término destas etapas o professor deverá dar início às suas perguntas de forma aleatória. O jogo só 
finaliza quando algum aluno acerta todas as repostas da cartela. 

Este jogo auxilia na fixação de conceitos de Geografia Física, pois durante seu 
desenvolvimento em sala, propicia ao professor analisar se os objetivos da aula expositiva foram 
atingidos.  

Foi possível observar através desta proposta de jogo que é possível trabalhar o conteúdo de 
Geografia de forma menos enfadonha para os alunos, tendo em vista que o maior desafio do 
professor é deter a atenção destes em sala de aula. Estas propostas de recursos são importantes e 
podem ser utilizados como auxilio durante a aula, atentando-se às regras de convivência de alunos e 
sendo bem planejados, no entanto, deve ser levado em conta também o interesse do aluno. 

CONCLUSÃO 

As estratégias de utilizar os jogos, um recurso didático não convencional, para dinamizar a 
aprendizagem dos alunos no ensino de Geografia Física, contribuem significativamente no processo 
de ensino e aprendizagem. Os jogos proporcionam uma relação diferente entre professores e alunos 
que saíram da aula tradicional e desenvolveram uma relação de horizontalidade, de diálogo e 
interação. 

 Além de apresentarem-se como uma ferramenta que ajuda a realizar avaliações das aulas 
desenvolvidas pelos professores, este recurso possibilita colocar o aluno como um ser ativo no 
planejamento da aula, saindo do ensino tradicional e adaptando-se a nova realidade que o mundo 
globalizado nos exige.  
 Assim, observamos que as três propostas sugeridas pelo texto podem ser utilizadas em todos 
os conteúdos que englobam a Geografia Física. Observou-se que os objetivos apresentados foram 
atingidos de forma mais significativa a partir do momento que foi levado em consideração também 
os gostos pessoais dos alunos envolvidos no desenvolvimento e aplicação do instrumento. Conclui-
se, ainda, que o planejamento é crucial em qualquer ação e que até mesmo os espaços físicos devem 
ser pensados para a aplicação desses instrumentos, tal como o professor deve atentar-se aos 
possíveis problemas no decorrer do desenvolvimento dos jogos como agitação dos alunos, as 
rivalidades e as fugas dos objetivos. 
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