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Diante das dificuldades observadas pelos professores – mediadores do ensino em sala de  aula – 
para inserir os conteúdos do Sensoriamento Remoto, especificamente as Imagens de Satélites, na 
prática pedagógica, o grupo de pesquisa denominado Geotecnologias e Cartografia aplicadas à 
Geografia (GEOCART), fundado na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
(UNESP), localizada no município de Rio Claro, São Paulo – Brasil, vem desenvolvendo materiais 
para(didáticos), por meio de Jogos Cartográficos, com a perspectiva de proporcionar através de 
atividades lúdicas alternativas didáticas, que viabilizem aulas mais dinâmicas, compostas de 
desafios mas que resultem, sobretudo, na eficiência do desenvolvimento de competências e 
habilidades dos conceitos de Cartografia, pelo docente, durante os conteúdos programáticos 
previstos pela disciplina de Geografia, no ambiente escolar. Posto o desafio, este trabalho explicita a 
experiência da aplicação em sala de aula dos Jogos Cartográficos de Imagens de Satélite protótipos 
desenvolvidos por Sarmiento (2014) sobre os temas supracitados. Para a aplicação destes foram 
selecionadas duas escolas do município de Rio Claro/SP, onde os materiais didáticos foram 
aplicados nas turmas da 5a série do ensino fundamental da Escola Estadual Professora Heloisa 
Lemenhe Marasca e no 1º ano do ensino médio na Escola Estadual Professor João Batista Leme, 
respectivamente. Para atingir o objetivo da pesquisa foram desenvolvidas atividades de revisão de 
literatura, com destaque para a análise dos currículos de Geografia – os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs, 1998), a Proposta Curricular do Estado de São Paulo (PCESP, 2008) e o Caderno 
do Professor (2014) – e para as obras relacionadas com a Cartografia escolar, jogos no ensino, 
psicologia e desenvolvimento cognitivo da criança e Geografia escolar. Os métodos e técnicas 
baseiam-se na pesquisa participante e na análise de conteúdo, para dar estrutura à metodologia 
utilizada para o desenvolvimento da pesquisa. Como resultados, a pesquisa apresenta alguns 
apontamentos sobre a importância do uso desse recurso didático para trabalhar temas da Geografia, 
como as Imagens de Satélites e as adequações necessárias dos jogos após a aplicação, pois com isso 
pode-se listar os pontos positivos e negativos afim de aprimorar o material. 
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Pedagógica. 
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1. INTRODUÇÃO 
 Os temas propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) – 
currículo/base para o ensino público no Brasil – propõem desenvolver habilidades e competências 
nos alunos de modo que possibilite a leitura e análise dos elementos que compõe o meio ambiente 
através da representação espacial. A partir do reconhecimento dos PCNs (BRASIL, 1998) no 
processo de ensino-aprendizagem foi possível notar a crescente busca do professor brasileiro por  
meios/alternativas de como ensinar, transmitir, de forma clara, todas as peculiaridades contidas no 
conteúdo da disciplina de Geografia para os escolares.  
 Todavia, ainda é comum nos dias atuais, o docente ficar restrito apenas ao uso do mapa para 
trabalhar alguns conteúdos do currículo da Geografia brasileira. Porém, utiliza-o apenas para 
mostrar onde as localizações e ocorrências estão, deixando de lado a explicação dos fenômenos 
representados, bem como a inserção da leitura mundo, nos alunos, por meio de suas representações 
gráficas. E desta forma, erroneamente, torna-se um material pedagógico mediador utilizado pelo 
professor apenas como um instrumento para levantar ilustrações, mostrar localidades sem intervir 
sobre as diferentes ocorrências das espacialidades representadas do local para o global ou do global 
para o local. Dinâmica que se apresenta insuficiente para trabalhar a disciplina como um todo.  
Mostrando outras possibilidades para a leituras leitura espacial na Geografia,  Miranda (2001) 
apresenta contribuições valiosas do Sensoriamento Remoto no ensino desta disciplina, ao explicitar 
que  por meio das imagens de satélites é possível trabalhar com o aluno diferentes escalas de 
leituras espaciais do local por ele vivenciado para algum fenômeno geográfico global.  
 Situação que o sensoriamento remoto torna-se cada vez mais presente no cotidiano dos 
indivíduos dado seu grande potencial para a análise espacial. Neste sentido, Novo (1992) o  define 
como sendo a utilização de equipamentos modernos como as aeronaves (aviões) e as espaçonaves 
(satélites artificiais), para registrar (rastrear e fotografar) a superfície terrestre. Melo (2004) ressalta 
que é um sistema de aquisição de informações, que pode ser desenvolvido para o uso na educação. 
Ao passo que Lock (2007) defende o sensoriamento remoto para a educação como algo essencial.  
 Os dois ultimos autores acreditam que através do uso desta ferramenta é possível 
desenvolver habilidades nos alunos por meio de práticas espaciais, a análise e leitura do espaço em 
mapas. Lock (2007: 2) conclui, então, que a responsabilidade do professor de Geografia é altamente 
relevante, pois cabe a ele a tarefa de conduzir os alunos no uso do mapa e também na criação dos 
seus próprios mapas.  
 Nesta perspectiva, considerando o fato de que a escola é o lócus privilegiado do ensino e da 
aprendizagem, Santos (2014) enfatiza que torna-se fundamental pesquisar subsídios sobre as novas 
realidades educacionais e tecnológicas, preparando assim alunos e professores para este mundo 
informatizado cientes das tecnologias e capazes de usá-las. 
 Para Zacharias et. al. (2006: 27) estudar assuntos geográficos pelo domínio da representação 
espacial possibilitará uma prática educacional que despertará nos alunos a conscientização sobre a 
necessidade da preservação ambiental, sendo que, para isso, a autora diz que para realizar estas 
análises e leituras é necessário trabalhar noções de interpretação, análise e leitura dos elementos que 
componham o mapa. Tal apontamento pode ser feito na interpretação das imagens de satélite, pois 
estas apresentam, assim como o mapa, diversas informações que devem ser exploradas pelo 
educador no momento da transposição do conhecimento. 
 Nesse ínterim, Piaget (1964) afirma que o jogo lúdico está presente na infância permitindo o 
desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral da criança, de forma prazerosa e descontraída. 
No entanto, pensar no lúdico como alternativa para a educação (formal ou informal) não é tarefa 
fácil, pois o jogo não pode apenas ser divertido, ele tem a função de ensinar, construir pensamentos, 
levantar questionamentos e posicionamentos dos alunos, de modo que eles aprendam o tema, 
porém, de forma divertida. 
 Isto atrairá os alunos e os fará ter gosto pelo aprendizado, pois esta brincadeira deve ser 
desenvolvida e trabalhada com cautela, para que contribua no processo de ensino aprendizagem do 



aluno,  principalmente quando trabalhar algum conteúdo escolar, ou quando as atividades oferecidas 
durante as aulas não forem atrativas, se transformem em uma atividade repleta de materiais que 
despertem uma competição divertida, construtiva e recreativa, o que facilitará a fixação do conteúdo 
pelo aluno, pois será feita de forma natural, sem que ele perceba.  
 Segundo a experiência de Breda (2010), a competição durante o jogo deve ser sadia e 
natural do ser humano, em que o aluno busque superar seus desafios. Desse modo, Campos (1996) 
destaca que o jogo é um material, que quando bem elaborado e aplicado, pode chamar a atenção do 
aluno e despertar o interesse pelo aprender de forma despercebida, colaborando para o processo de 
ensino-aprendizagem. 
 Então, compartilhando com as ideias de Breda (2010), é possível dizer que o jogo, por ser 
um facilitador do conhecimento, pode ser aplicado na educação, não como único meio de 
aprendizagem, mas como um suporte, que pode desenvolver na criança a vontade de aprender e 
levá-la a levantar questionamentos, de modo a desenvolver sua criticidade e agregar conhecimento, 
sendo que isso, muitas vezes, poderá ocorrer, como já dito, de forma natural, sem que ela perceba 
essa assimilação, o que tornará o aprendizado prazeroso, principalmente, com conteúdos que são de 
difícil compreensão para o aluno. 
 A dificuldade dos professores em aplicar o conteúdo dentro da sala de aula está na forma 
pela qual o aluno consiga entender a profundidade e a importância da Geografia. A partir disso, a 
criação e aplicação dos jogos cartográficos é importante para poder suprir a carência de materiais 
didáticos alternativos nesta área que, normalmente, utiliza o mapa, a lousa e, raramente, filmes e 
vídeos, como instrumento facilitador do ensino. Com a criação destes novos recursos, as aulas 
podem ser mais atrativas, o que permitirá fixar e aplicar melhor este conteúdo para o aluno. 
  
 
2.  O LUDICO COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE GEOGRAFIA: o exemplo 
dos jogos cartográficos 
 Compreender e entender os conteúdos de Geografia, assim como ler e interpretar as imagens 
de satélite são desafios encontrados pelos docentes no momento da aplicação do conteúdo para os 
escolares. Desafios que se associados, por exemplo, a um jogo didático – o jogo cartográfico – 
pode potencializar ainda mais: 

[...] o raciocínio lógico dos estudantes, possibilitando que realizem uma análise 
rápida dos documentos construídos, facilitando, assim, o conhecimento das 
distribuições espaciais [...] Os alunos podem despertar interesse nos conteúdos 
lecionados com o auxílio dos jogos cartográficos, uma vez que estes, em seu 
caráter lúdico, tendem a tornar a aula mais descontraída, sem deixar de lado a 
seriedade dos temas abordados. (SARMIENTO, 2014, p.3). 

 Piaget (1964) afirma que o jogo está presente na infância permitindo o desenvolvimento 
físico, cognitivo, afetivo e moral da criança, de forma prazerosa e descontraída. No entanto, pensar 
no lúdico como alternativa para a educação (formal ou informal), não é tarefa fácil. O jogo não 
pode ser apenas divertido, ele tem que ter a função de ensinar, construir pensamentos, estimular 
raciocínios, questionamentos e posicionamentos pelos alunos, de modo que eles aprendam, de 
maneira divertida, mas eficiente.  
 Neste caso, os jogos cartográficos podem fornecer atividades repletas de desafios com 
didáticas que despertem uma competição divertida, construtiva e recreativa nos alunos, porém, ao 
mesmo tempo mediadora de conhecimento, o que facilitará a fixação do conteúdo pelo aluno, pois 
será feita de forma natural, sem que ele perceba, tendo nos jogos um ambiente exploratório para 
assimilar novos conhecimentos.  
 Vigotsky (2009) traz, também, uma importante contribuição no processo educacional 
referente às relações entre desenvolvimento e aprendizagem. Para o autor, o desenvolvimento está 
diretamente relacionado ao aprendizado do indivíduo e simboliza a evolução das funções mentais 
responsáveis pelo pensamento, o intelecto e as estruturas cognitivas. O processo pelo qual o 
indivíduo apodera-se de conhecimentos relativos à sua interação com o meio é o aprendizado que, 
quando adequado e organizado, transforma-se em desenvolvimento mental e desencadeia vários 



processos que não seriam possíveis de acontecer se não fosse dessa forma. 
 Assim, com o intuito de alcançar o maior nível de desenvolvimento, é preciso que os 
professores ofereçam aos alunos diversos tipos de atividades, idéias e conceitos, além de orientá-los 
a procurar por respostas. É necessário criar situações em que os alunos tenham a chance de imitar o 
que observam nos outros, interajam entre seus colegas e, até mesmo, com seu professor e que, dessa 
forma, consigam aproveitar das oportunidades para aumentarem e desenvolverem o conhecimento 
atual. 
 Com esta perspectiva, desde 2010, o Grupo de Pesquisa em Geotecnologias e Cartografia 
Aplicadas à Geografia (GEOCART), credenciado CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do Brasil, sob orientação da Profª Drª Andréa Aparecida Zacharias, vem 
desenvolvendo alguns Jogos Cartográficos como recurso para(didático), ao professor, em sala de 
aula. Como resultado, as primeiras experiências foram apresentadas por Breda (2010), a partir da 
elaboração de cinco Jogos Cartográficos -  Jogos da Memória I , Jogo de Quebra-Cabeças, Jogo de 
Dominó I e II e Jogo de Tabuleiro -  revelam que a competição durante o jogo deve ser sadia e 
natural, de modo que o aluno busque superar suas dificuldades, uma vez que contribuem no 
estimulo da vontade de aprender da criança e, assim, levá-la a questionar, de modo a desenvolver 
sua criticidade e agregar conhecimento. 
 A partir dos depoimentos relatados por Breda (2010) no Jogo da Memória  

[...]o ponto positivo viabilizado nas três séries aplicadas, foi o de despertar da 
curiosidade dos alunos quanto aos locais, visto que faziam parte do município. 
Assim, a localização das cartas como a sua discussão foi prazerosa e com grande 
participação dos alunos, principalmente do sexto ano quando conheciam a área, 
ou moravam perto e queriam contar suas experiências (BREDA, 2010: 75 – 
Adaptado). 

 No Jogo de Quebra-cabeça, enfatiza que: 
[...] apesar de simples, este jogo possibilitou aos alunos, no momento da 
procurar as peças para montar, uma análise da fotografia (fragmentada) mais 
aguçada e detalhada, o que permitiu que trabalhassem suas percepções e 
identificação dos objetos através de formas e/ou cores que talvez não percebesse 
apenas ao olhar para a imagem, principalmente ao comparar as fotografias com 
épocas diferentes, como ocorreu na aplicação deste material anteriormente. 
(BREDA, T. V. 2010: 75 – Adaptado). 

 Ao passo que no Jogo de tabuleiro “Conhecendo o Parque Ecológico”, observa que: 
O aspecto visual do tabuleiro atingiu o seu principal objetivo, o de prender a 
atenção dos alunos. Como o tabuleiro era um mapa, os discentes ficaram 
estimulados a se localizar e se orientar com o auxilio das rosas dos ventos (…) 
Este jogo foi o mais aceito pelos alunos e o que permitiu trabalhar com maior 
variedade de conteúdos, não apenas de Geografia, mas de Historia, Ciências e 
Matemática (BREDA, T. V. 2010: 77) 

 A partir das aplicações foi possível obter a comprovação da eficiência que os jogos podem 
ter quando pautados em objetivos e conteúdos com planejamento prévio, além da preciosa e 
fundamental contribuição do professor como agente que fará este processo. É importante apontar, 
também, que através da pesquisa empírica por meio da aplicação dos jogos em sala de aula, Breda 
(2010) identificou necessidades de adaptações e correções para os jogos. Alterações necessárias 
para constituírem um material rico para o ensino de Geografia. 
 As segundas experiências, vivenciada pelo GEOCART, foram publicizadas por Sarmiento 
(2014)  com a elaboração de seis Jogos Cartográficos – Jogo de Dominó, Jogo da Memória, Jogo 
de Quebra-Cabeças, Jogo de Tabuleiro I e II -, tendo como tema as imagens de satélite. 
 a) Jogo de Dominó (Figura 1). Este jogo se dá pelo encaixe das peças, contendo uma 
pergunta e sua respectiva imagem. As imagens representam fenômenos naturais que ocorreram no 
Japão, em 2004 – Tsunami; nos Estados Unidos, em 2005 - Furacão Katrina; no Chile, em 2001 – 
Vulcanismo; e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 2011 – Erosão; entre outras imagens. O jogo 
almeja que o aluno interprete as imagens de satélite e entenda os fenômenos apresentados, podendo, 
então, trabalhar conceitos que envolvam a análise da questão dos desastres naturais por meio das 
imagens de satélite e trabalhar escala e perspectiva. 



 
 
Figura 1. Jogo Dominó  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: FLORENTINO (2014). 
 
 
 b) Jogo da Memória (Figura 2), ocorre com a descoberta do par das cartas. Os pares contêm 
imagens relacionadas. A autora exemplifica dizendo que o aluno deverá identificar a imagem do 
mesmo local antes e depois do Tsunami no Japão ou do terremoto que atingiu outra área no Japão 
em 2004 e adverte que poderão ser encontrados os pares de uma imagem de satélite e sua imagem 
do real (foto obliqua ou foto horizontal). O jogo visa trabalhar escala; perspectiva; 
fotointerpretação; e fenômenos naturais do clima.  
 
 
Figura 2. Brincando com o Jogo da Memória 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: FLORENTINO (2014). 



 
c) Jogo de Quebra-Cabeça (Figura 3). Este jogo se processa na montagem de uma imagem de 
satélite. As imagens escolhidas são: o plano piloto de Brasília/DF e o Parque do Ibirapuera, 
localizado na cidade de São Paulo/SP. Através dessas imagens a autora pretende trabalhar com a 
história da formação sócio-espacial do espaço brasileiro e da criação da cidade de Brasília; além da 
importância do planejamento urbano para o crescimento das cidades. 
 
Figura 3. Caixas com os Jogos de Quebra Cabeça e da Memória 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: FLORENTINO (2014). 
 
 d) Jogo de Tabuleiros (Figuras 4 e 5). Elaborados em duas versões, o primeiro denominado 
de “Jogo da Orientação” visa trabalhar conceitos de orientação, localização, coordenadas 
geográficas, lateralidade, entre outros. Ao passo que o segundo “Jogo de Perguntas e Respostas”, 
envolve perguntas e respostas sobre a análise espacial, econômica, política, além de projeções 
cartográficas e imagens de satélite. 
 
Figura 4. Jogo de Perguntas e Respostas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonte:  FLORENTINO (2014). 
Figura 5. Jogo da Orientação 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: FLORENTINO (2014). 
 
 
3. A EXPERIÊNCIA DA APLICAÇÃO, EM SALA DE AULA, DOS JOGOS 
CARTOGRÁFICOS DE IMAGENS DE SATÉLITE: um diálogo entre a etapa inicial, a 
intermediária e a final 
 
3.1 A Etapa Inicial 
 Tendo  como objetivo geral avaliar as possibilidades que os jogos cartográficos podem 
viabilizar para a prática pedagógica quando utilizados como recurso para(didático) dentro da sala de 
aula, visando desenvolver competências e habilidades na formação do conceito do Sensoriamento 
Remoto, especificamente as Imagens de Satélites, durante os conteúdos programáticos previstos 
pela disciplina de Geografia, este trabalho  se encarrega em analisar,  aplicar, corrigir, além de 
explicitar a experiência da aplicação, em sala de aula, dos Jogos Cartográficos de Imagens de 
Satélite protótipos desenvolvidos por Sarmiento (2014). 
 E para atingir os objetivos propostos, utilizou o método da pesquisa participante, tendo 
como referência as considerações de Ezpeleta e Rockwell (1986) que explicam a importância deste 
método que utiliza a pesquisa-ação, com o duplo papel de referencial empírico e, ao mesmo tempo, 
de instância de prova da teoria em prática e a participação.  
 Adicionado a isso, também, foi utilizado o método da análise de conteúdo, definido por 
Bardin (1977) como instrumento que reúne um conjunto de técnicas aplicadas à análise das 
comunicações, no estudo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998), da Proposta 
Curricular do Estado de São Paulo (PCESP, 2008) e dos cadernos do professor (versão 2014-2017); 
para que, assim, a pesquisa se aproxime da realidade do professor e os jogos sejam elaborados a 
partir disso. 
 E, por último, aliado a pesquisa empírica vincularam os conceitos de Vigotsky (2009), cuja 
base está na mediação pedagógica, ou seja, no papel do professor perante o aprendizado do aluno.  
Para obter o método supracitado, a pesquisa delineou como procedimentos metodológicos: 
 a) Análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e da Proposta Curricular do 
Estado de São Paulo (PCESP), aliada ao caderno do professor.  Como os jogos possuem o intuito de 
contribuir na mediação do ensino-aprendizado em sala de aula, foi essencial a leitura e análise dos 
PCNs (1998) e da PCESP (2008), além da análise dos novos modelos do caderno do professor, 
versão 2014-2017. Foi a partir desta análise que verificou-se os conteúdos adequados para cada 



série. Para tanto, foram elaborados planos de aula com base nesses currículos, para cada jogo. Os 
planos de aula permitiram a aproximação do jogo com os conteúdos adequados, possibilitando 
conferir se a série indicada por Sarmiento (2014). 
 b) Avaliação Prévia dos Jogos Cartográficos Protótipos Elaborados. Nesta etapa, realizou-se 
a avaliação das faixas etárias e dos conteúdos indicados para cada jogo por Sarmiento (2014), de 
modo a verificar se estavam corretos. Foi utilizado como base para o estudo consultas aos PCNs 
(1998), aos PCESP (2008) e ao caderno do professor (2014). 
 c) Aplicação de Questionários aos Professores. Para que a adequação e correção dos jogos 
fosse o mais correto possível, foi elaborado um questionário para cada jogo, onde foi aplicado às 
professoras cujas aulas foram utilizadas para o teste dos jogos. 
 d)  Aplicação dos jogos. Para a aplicação dos jogos, a autora deste trabalho necessitou visitar 
diversas escolas de Rio Claro/SP (Brasil), cidade escolhida para a aplicação. As escolas foram pré-
selecionadas por indicação de um professor do departamento de Educação, da UNESP da cidade, 
pois se tratam de escolas que fazem parcerias com a universidade. 
 
3.2 A Etapa Intermediária 
 Uma vez traçado os procedimentos metodológicos, todos os jogos foram testados e 
analisados por Florentino (2014) antes de sua aplicação, sendo que: a) ao testar os jogos, alguns 
apontamentos foram feitos e, posteriormente, confirmados pelos alunos durante a fase de aplicação 
e, b) a análise dos jogos consistiu em verificar coerência entre a faixa etária proposta, as regras, as 
instruções e as peças dos jogos.  
 Nos testes, notou-se que apenas o Jogo da Orientação estava com a série e os conteúdos 
corretos. Os demais não faziam correspondências com os conteúdos do 6º ano do ensino 
fundamental. Também, foi possível observar que algumas instruções e regras do jogo estavam 
confusas. No Jogo da Orientação, o dado com os pontos cardeais necessitava de correção. Como 
proposta para adequação, sugeriu-se que um dos lados brancos fosse colorido com etiquetas da cor 
vermelha. Desse modo, caso o dado caísse com a face branca para cima, o jogador perderia sua vez 
de avançar no jogo e, caso caísse com a face vermelha para cima, o jogador teria outra chance para 
jogar este dado. 
 Pela avaliação do  teste do Jogo de Perguntas e Respostas, em sala de aula,  foi possível 
verificar que a série indicada correta é o 1º ano do ensino médio, uma vez que aborda assuntos de 
diversas séries anteriores além de conteúdos provenientes desta faixa etária, como as projeções 
cartográficas. Notou-se, também, que havia um número excessivo de peões neste jogo (18 no total), 
sendo que apenas 6 seriam utilizados. Confusão esta que se pôde comprovar no momento da 
aplicação nas escolas. Havia cartas com respostas e perguntas equivocadas e verificou-se que o 
globo terrestre possui uma visibilidade ruim. 
 No teste do Jogo Dominó foi possível verificar, inicialmente, que a série adequada é a 8ª 
série/ 9º ano, segundo análise dos PCNs (BRASIL, 1998). As peças estavam corretas e prontas para 
serem devidamente aplicadas em sala de aula. 
 O Jogo do Quebra cabeça, também, é indicado para uma faixa etária diferente da 
recomendada por Sarmiento (2014).  A série correta é o 1º ano do ensino médio. A autora dos jogos 
os elaborou sem o convencional encaixe das peças. A aplicação em sala de aula foi feita com este 
modelo sem encaixe e apenas um volume com encaixe. Após isto, foi verificado a necessidade de 
confeccionar mais jogos com o tradicional encaixe de um jogo de quebra cabeça, pois foi o mais 
aceito pelos alunos. 
 O Jogo da Memória, também, apresentou a faixa etária incorreta. A série adequada é o 1º 
ano do ensino médio. É importante ressaltar que, segundo os PCNs (BRASIL, 1998), na 5ª série/6º 
ano os alunos apenas terão uma breve introdução das imagens de satélite, que só serão aprofundadas 
e estudadas melhor no 1º ano do ensino médio.  
 Após o teste e a análise inicial dos jogos, foram propostas correções. Porém, para a 
aplicação, os jogos foram utilizados da forma como foram elaborados por Sarmiento (2014), para 
verificar se as correções apontadas afetariam realmente os jogos.  



 A seguir no Quadro 1, seguem as correções a serem realizadas nos jogos. 
 
 
 
Quadro 1. Correções e adequações dos jogos 

Jogo 
Faixa etária 
indicada por 

Sarmiento (2014) 

Faixa etária adequada  
indicada por Florentino 

(2014) 

Alterações indicadas por 
Florentino (2014) 

Jogo da 
Orientação 5ª série/6º ano 5ª série/6º ano 

Dados com pontos cardeais: 
colorir uma das faces brancas; 

Regras do jogo. 
Jogo de dominó 5ª série/6º ano 8ª série/ 9º ano Regras do jogo 

Jogo quebra 
cabeça 5ª série/6º ano 1º ano do Ensino Médio As peças: inserir encaixe; 

Regras do jogo. 
Jogo da 
memória 5ª série/6º ano 1º ano do Ensino Médio Regras do jogo 

Jogo de 
perguntas e 

respostas 
5ª série/6º ano 1º ano do Ensino Médio 

Cartas com perguntas ou grafias 
erradas: excluí-las; 

Regras do jogo 
Fonte: FLORENTINO, 2014. 
 
 Ainda na etapa intermediária obteve a aplicação de questionários após, a aplicação dos jogos 
às professoras das escolas estaduais em Rio Claro/SP. 
 Os questionários abordavam perguntas como "se o produto é pertinente", "se está 
adequado", "quais os pontos positivos e negativos", "faixa etária adequada", "conteúdo a serem 
trabalhados com cada jogo" e um "campo para sugestões". 
 As duas professoras, que vamos denominar – respectivamente X e Y, foram muito atenciosas 
ao responder cada questão e fizeram apontamentos importantes para a análise do material. As 
questões foram previamente explicadas pela aplicadora e respondidas apenas após o teste dos jogos. 
 Nas respostas da professora X, temos apontamentos específicos para cada jogo, que 
contribuíram no momento das correções e adequações do Jogo da Orientação e do Jogo do Quebra 
cabeça. A docente demonstrou muito interesse no material e parabenizou a proposta do projeto. Os 
jogos foram aplicados em todas as turmas da professora de 6º ano, o que foi positivo no momento 
da mensuração quali-quantitativa dos resultados devido ao grande número de alunos. 
 Para os demais jogos, foi necessária aplicação em outra escola, pois a professora X não 
possuía aulas com outras faixas etárias. Então, a escola escolhida para isso foi a Escola Estadual 
Professor João Batista Leme, localizada no bairro Vila Alemã, cidade de Rio Claro, Estado de São 
Paulo, Brasil. As aulas foram cedidas pela professora Y e nelas foram aplicados o Jogo de Perguntas 
e Respostas, Quebra cabeça e Dominó (jogo referente ao 9º ano, pois não foi possível encontrar 
outro professor disponível em nenhuma das escolas. Mas a professora disse que não teria problema, 
pois o assunto seria retomado de modo que os alunos recordassem os conteúdos desta série). 
 Os questionários da professora Y são mais sucintos que o da professora X, porém, ambos os 
questionários foram explicados verbalmente do que se tratava cada resposta. A docente deixou de 
responder uma questão, mas explicou que tinha acrescentado sugestões embaixo de cada questão 
anterior. 
 Diante do material de pesquisa recolhido e a aplicação, foram sugeridas as seguintes 
alterações para cada jogo: 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro 2. Sugestão feita pelas professoras sobre os jogos cartográficos. 

Jogo Sugestões de correções 

Jogo da Orientação 

Deixar claro onde se inicia o jogo; 
O que fazer quando chegar nos espaços em branco nas bordas do 

tabuleiro; 
Dado com os pontos cardeais com duas faces em branco. 

Jogo de Dominó Pouca quantidade de peças. 

Jogo da Memória Dificuldades em relacionar as cartas; 
Utilizar imagens mais fáceis de serem interpretadas. 

Jogo do Quebra cabeça 
Ajustar as peças no tamanho da escala das imagens gabarito de jogo; 

Colocar encaixe nas peças; 
Buscar utilizar imagens de locais conhecidos pelos alunos. 

Jogo de Perguntas e 
respostas 

Qualidade de visualização do mapa mundi do tabuleiro; 
Erro nas grafias das palavras nas cartas; 

As projeções não estão relacionadas com o caderno do aluno; 
As ilustrações das projeções em caricaturas atrapalham; 

Adicionar ampulheta para marcação do tempo. 
Fonte: FLORENTINO, 2014 
  
 
 A aplicadora dos questionários optou por não realizar todas as modificações sugeridas, pois 
acredita que alguns pontos possam ser relevados. Os pontos acatados são a reelaboração das regras 
de todos os jogos, adicionar cor em dois lados do dado com os pontos cardeais do Jogo da 
Orientação e a reformulação do Jogos do Quebra cabeça para acrescentar encaixe.  
 Por isso qualquer material elaborado para um público deve ser testado e aplicado, para obter 
essa mensuração mediante a realidade. 
 
 
3.3 A Etapa Final 
 A etapa final consistiu na aplicação dos jogos cartográficos de imagens de satélite nas 
escolas estaduais de Rio Claro, Estado de São Paulo, Brasil. 
 Como já destacado, para a aplicação dos jogos foram selecionadas duas escolas parceiras do 
Núcleo de Ensino da UNESP de Rio Claro/SP. Os jogos foram aplicados nas turmas da 5ª série/6º 
ano do ensino fundamental da Escola Estadual Professora Heloisa Lemenhe Marasca e no 1º ano do 
ensino médio na Escola Estadual Professor João Batista Leme. 
 A aplicação no 6º ano (Figura 8) foi complicada. Os alunos eram muito agitados e isso 
dificultou bastante a aplicação, pois eles não liam as regras, não ouviam a explicação e se 
percebessem que não estavam sendo vistos, faziam bagunça. Porém, esta aplicação contou com o 
auxílio da professora X, uma estagiária – aluna da graduação em Geografia, da UNESP/Rio Claro; 
Lucas Manieri Messias – aluno da graduação da UNESP/Ourinhos e a autora deste trabalho. Os 
estudantes ficaram empolgados com o material e alguns demonstravam um nível de entendimento 
muito claro sobre as regras e instruções e até auxiliavam os colegas que tinham dúvidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 8. Aplicação dos Jogos na E. E. Profª. Heloisa Lemenhe Marasca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: FLORENTINO, 2014. 
 
 
 Ao concluir os jogos, os alunos – prontamente – chamavam a aplicadora para exibir o 
resultado. Gostavam que tudo fosse registrado fotograficamente. Alguns permitiram que seus 
depoimentos fossem registrados em vídeo, o que enriqueceu a aplicação. 
 Os alunos fizeram várias observações sobre os jogos, às vezes elogiando e às vezes 
criticando. Nesta escola, o Jogo da Orientação foi o mais querido e bem aceito pela turma. Acredita-
se que isto se deva ao fato dos conteúdos estarem de acordo com o estudado por eles naquele 
momento. O Jogo do Quebra cabeça foi bastante criticado, porém, os que conseguiam montar 
ficavam felizes e empolgados e chamavam os colegas para verem o resultado final.  
 Os alunos foram muito carinhosos e respeitosos com os aplicadores e os que mais tiveram 
dificuldades foram os que mais se mostravam empenhados, o que despertou interesse na aplicadora, 
que acompanhava de perto os estudantes. 
 Na outra escola, a Escola Estadual Professor João Batista Leme, os alunos eram mais 
comportados e atenciosos, o que facilitou a aplicação, registro fotográfico e as anotações. Diante 
dos jogos, os estudantes ouviam atenciosamente a explicação e jogavam sem nenhum problema.  
 O jogo preferido desta série foi o “Perguntas e respostas”. Acredita-se que seja pelo fato da 
interação com os colegas serem maior do que com os outros três jogos – Dominó, Quebra cabeça e 
Memória.  
 O Jogo Dominó foi bem aceito pelas turmas, porém, os alunos acharam muito fácil e 
terminaram muito rápido, visto que o jogo é indicado para o 8ª série/ 9º ano do ensino fundamental.  
 O Jogo da Memória gerou muita dúvida entre os estudantes, pois não compreendiam os 
pares e achavam difícil relacioná-los. Já os quebra cabeças tiveram críticas devido a falta do encaixe 
e o jogo que tinha encaixe não possuir a mesma escala das imagens gabaritos. 
 O que se pode concluir é que esta etapa é fundamental, pois é a partir da aplicação que se 
verifica o real objetivo do jogo e se este foi alcançado ou não. A presença e participação das 
docentes também foram essenciais neste processo, pois elas sabem como é o rendimento das classes 
e consegue auxiliar a aplicadora no momento de tirar a dúvida dos estudantes. 
 
 



 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Com a crescente inserção de temas envolvendo a tecnologia no cotidiano escolar, se faz 
necessário criar suporte para acompanhar este novo cenário. Diante disso, o professor necessita de 
ferramentas que o auxilie nesse processo, para que possa instruir os alunos perante as mudanças.  
 As crianças que já possuem contato com a “realidade virtual”, seja por meio da internet, 
televisão ou outro meio, já observam e participam dessas mudanças, ao passo que acompanham a 
inserção da tecnologia no âmbito escolar ao estudar imagens de satélite e geotecnologias. Para 
tanto, é importante que o professor procure sempre discutir e debater sobre questões que levem o 
aluno a compreender o espaço onde vive. 
 Portanto, as considerações apresentadas neste trabalho permitem afirmar que o projeto 
“Jogos Cartográficos no ensino de Geografia”, de forma geral, visa auxiliar no processo sobredito, 
de modo a oferecer material e suporte aos docentes quando se depararem com conteúdos novos ou 
de difícil entendimento pelos alunos.  
 Estes jogos poderão ser utilizados como recurso didático para uma educação de qualidade e, 
neste caso, o uso das imagens de satélite pode proporcionar aos estudantes a análise, compreensão e 
o conhecimento do espaço por ele vivido. Essa aproximação com a realidade do aluno tem como 
finalidade deixar as aulas mais atraentes e divertidas, porém, sempre mantendo a seriedade. 
 Este trabalho foi baseado nos currículos – os PCNs (BRASIL, 1998) e a PCESP (BRASIL, 
2008) – voltados para a disciplina de Geografia, além de depoimentos de alunos e professores – 
indivíduos que vivenciam o cotidiano escolar. 
 O Grupo GEOCART acredita que para desenvolver pesquisas no âmbito escolar com 
seriedade e compromisso com os docentes e discentes, a etapa de análise dos currículos é 
fundamental, assim como a aplicação dos materiais didáticos propostos. Fato que se comprova neste 
trabalho, a importância que houve seguir essas etapas com rigor, proporcionando as correções 
efetivas dos jogos e o oferecimento de um caderno de apoio aos professores. 
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