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Este trabalho teve como finalidade a elaboração de um jogo pedagógico para 

trabalhar os conceitos de território e poder, para isso usamos como plano de fundo 

os elementos do jogo WAR. Tal tema foi escolhido porque a escola está situada em 

uma área conflagrada. Além de trabalharmos o conceito básico da geografia 

destacaram-se a construção do conhecimento pelo próprio aluno e o sentido de 

equipe pela turma. Para a atividade ser elaborada, usamos um total de quatro a 

cinco aulas alternadas. Em um primeiro momento foi discutido o conceito, nesse 

mesmo dia concluímos a aula com palavras que representassem para o aluno o que 

foi aprendido após a discussão. Na segunda etapa, conheceram o jogo WAR e viram 

como são feitas as jogadas, para que servem os objetivos, as regras e o que será 

necessário para alcançar a vitória.  Nas próximas etapas, pesquisaram o material 

que seria utilizado como o plano de fundo para a criação de um jogo que 

representasse os continentes, as regras, a escolha dos países e as cartas dos 

territórios. Houveram inúmeras interrupções devido a problemas ocorridos no 

entorno da escola, entretanto, com a turma em que conseguimos realizar todas as 

etapas do trabalho, os alunos constataram as relações de poder que ocorrem na sua 

comunidade e após a aplicação do projeto dificuldades com relação à localização 

dos continentes, países e a leitura de mapas melhorou significativamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palavras-chave: Território. Poder. Jogo. Continente. Equipe.   



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1. Localização da Escola ................................................................................ 13 

Figura 2. Frente da E.M Jornalista e Escritor Daniel Piza ......................................... 14 

Figura 3. Buscando Territórios Conflituosos .............................................................. 25 

Figura 4. Aprendendo com o Jogo WAR ................................................................... 26 

Figura 5. Reconhecendo os Continentes .................................................................. 27 

Figura 6. Tabuleiro do Jogo Finalizado ...................................................................... 32 

Figura 7. Imagem das Cartas Território e Desafio ..................................................... 32 

Figura 8. Testando o Material .................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS  

 
Tabela 1. Pontuação do Poder Contida na Carta Território ....................................... 31 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 
 

1. INTRODUÇÃO DAS IDEIAS. .............................................................................. 11 

2. QUAIS SÃO OS ALVOS? ................................................................................... 12 

3. O CONTEXTO ESCOLAR .................................................................................. 13 

4. FINALIDADE DO PROJETO .............................................................................. 16 

5. EMBASAMENTO TEÓRICO ............................................................................... 19 

6. CONSTRUINDO O MATERIAL ........................................................................... 24 

6.1 Etapa 1: Construído o conceito de Território. ............................................... 24 

6.2 Etapa 2: Conhecendo o Jogo de Tabuleiro .................................................. 25 

6.3 Etapa 3: Iniciando a elaboração o Jogo ....................................................... 26 

6.4. Etapa 4: As Regras do Jogo ......................................................................... 27 

6.4 Etapa 4: Confecção do Material ................................................................... 30 

6.5 Etapa 5: Testando o Material. ....................................................................... 33 

7. OS IMPACTOS DO PROJETO ........................................................................... 35 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 38 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

1. INTRODUÇÃO DAS IDEIAS. 

 
A elaboração desse trabalho foi motivada por dificuldades que são 

constantemente observadas ao longo das aulas. A primeira delas é o desinteresse, 

tanto do professor quanto dos alunos pelo conteúdo lecionado de forma metódica e 

tradicional. Muitas vezes, a rotina do professor em cargas elevadas de trabalho faz 

com que ele opte por formas “mais práticas” de ensinar. Em contrapartida, os alunos 

se desmotivam, e percebem que o aprender se tornou cansativo, passam a exercer 

uma postura de obrigatoriedade com relação às aulas e, posteriormente, 

demonstram seu cansaço e desinteresse pelos assuntos.  

Proporcionar um trabalho diferenciado que os estimule a raciocinar, elaborar 

estratégias, criar um jogo interligado a aprendizagem do conteúdo, motivá-los a 

trabalhar em grupo, gerará resultados maiores alcançados ao final do ano. Esse 

projeto foi construído com alunos regulares do Ensino Fundamental da E.M. 

Jornalista e Escritor Daniel Piza, localizada no município do Rio de Janeiro, mais 

precisamente, em Acari. É importante salientar que, no entorno da escola, se 

estabelecem relações entre o poder paralelo e a comunidade. 

O espaço-vivido dos alunos motivou a escolha do conceito a ser trabalhado 

através do jogo, o território. A ideia foi conectar as experiências vivenciadas com 

aspectos econômicos, políticos e sociais em escalas mundiais, ao mesmo tempo em 

que respeitasse o currículo mínimo que deveria ser lecionado nos bimestres.  

A fim de desenvolvermos esse trabalho, foram necessárias cinco semanas de 

aula para confecção do jogo, entretanto, a construção desse conhecimento 

perpassou todos os conteúdos, destacando aspectos de cada continente e as 

peculiaridades vivenciadas em diferentes países. O resultado foi uma nova forma de 

avaliação, lúdica e educativa, a fim de motivar o ensino e a aprendizagem de 

geografia.  
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2. QUAIS SÃO OS ALVOS? 

Primordialmente, colaborar para que o ensino e a aprendizagem dos conteúdos 

de geografia gerem situações problema e estimulem o conhecimento do aluno foi o 

propósito desse trabalho. A fim de alcançar tal objetivo, elaborou-se com os alunos 

um material com uma proposta interativa de avaliação. Um jogo estratégico que 

sintetize, de uma maneira lúdica, as diferenças sociais, culturais e econômicas 

apresentadas em países de diversos continentes, através do conceito-chave 

território.  

É fundamental promover atividades em que os discentes criem afinidades com o 

conteúdo de geografia, incentivando a socialização do grupo no ambiente escolar, 

relacionando experiências vivenciadas na escola, ou na comunidade, com o 

conteúdo abordado em sala de aula. Facilitando a construção de uma reflexão crítica 

que parta do próprio aluno. E por fim, torne o professor um incentivador do 

conhecimento, ao propor que seja ele o mediador do material elaborado.  

É importante salientar que a atividade proposta nesse trabalho foi confeccionada 

por alunos da Rede Pública Municipal do Rio e que todo esforço foi claramente 

mérito deles. Muitos vivem realidades difíceis e adversas, por isso é importante 

construir ao longo das aulas resultados que proporcionem um reconhecimento do 

conteúdo, melhore o relacionamento entre eles e os aproxime do professor.  
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3. O CONTEXTO ESCOLAR 

 
 O Projeto teve seu desenrolar com os alunos de ensino fundamental da E.M 

Jornalista e Escritor Daniel Piza, localizada em Acari na Zona Norte do Rio, essa 

escola foi construída há seis anos junto com o conjunto habitacional da Fazenda 

Botafogo, e apresenta sua localização mais popularmente conhecida como Morro da 

Pedreira. A escola está inserida em uma área conflagrada pelo tráfico e esquecida 

pelo poder do estado, um exemplo sobre essa situação é que constantemente 

presenciamos em frente à escola e atrás bandidos armados vendendo drogas.  

 Muitos dos nossos alunos vivem em uma situação de pobreza extrema, sem 

saneamento básico adequado e estão inseridos em uma conjuntura familiar 

dilacerada. Parte de seus familiares, amigos e vizinhos trabalham para o crime 

organizado ou consomem produtos vendidos por essa organização criminosa.  

 

Figura 1. Localização da Escola 

 

Fonte: Retirado do site wikimapia.
1
 

 O roubo de carga é uma prática comum na comunidade da Pedreira e, em 

sua maioria, os caminhões roubados na Av. Brasil ou em outras vias são 

descarregados em frente à escola. Quando essa prática se apresenta recorrente ao 

longo do dia, as aulas são suspensas, pois as principais ruas são fechadas pelos 

traficantes e frequentemente a polícia militar inicia uma operação para recuperar a 

carga em questão. Por diversas vezes, alunos e professores são contidos dentro da 

                                            
1
 Disponível em: <http://wikimapia.org>. Acesso em: mai. 2017. 
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escola até que a situação de perigo cesse e possamos liberar os alunos e ir pra casa 

em segurança.  

 Ouvem-se barulhos de tiros diariamente e a rotina de aulas é diariamente 

comprometida por preocupações que cercam o entorno da escola. Dentre as muitas 

situações que enfrentamos, a pior ocorreu no dia 30 de março de 2017 quando a 

nossa aluna, Maria Eduarda Alves da Conceição, de 13 anos, foi morta numa tarde 

de quinta-feira no pátio da escola enquanto participava da aula de educação física 

no contra turno. Ela, que cursava o 7° ano foi baleada, enquanto policiais e bandidos 

travavam um confronto. 

 A escola permaneceu sem aulas durante quarenta dias e quando retomamos 

a rotina presenciamos alunos psicologicamente abalados e com medo. Nunca 

vivenciamos algo tão difícil, tudo que foi aprendido no primeiro trimestre se perdeu e 

nos deparamos com a necessidade de retomar as atividades e tentar reconstruir o 

que restou de nossa escola, trabalhamos sem saber se conseguiremos retornar para 

nossas famílias. 

Figura 2. Frente da E.M Jornalista e Escritor Daniel Piza 

 

Fonte: Página do Jornal Extra, reportagem do dia 03 abr. 2017
2
  

  

Os muros da escola são usados como escudo contra a os tiros, e por dentro 

                                            
2
 ALFANO, Bruno (Fábio Rocha). Aulas suspensas por causa de tiroteios são rotina no Rio. Jornal 

Extra, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: < https://extra.globo.com/noticias/rio/aulas-suspensas-
por-causa-de-tiroteios-sao-rotina-no-rio-21150389.html>. Acesso em: 22 maio 2017. 
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da escola avistam-se as marcas de tiros. Sempre quando são feitas oficinas, 

seminários, passeios ou alguma atividade diferente nos preocupamos se 

conseguiremos terminar o turno com a segurança dos professores e alunos. 

 Vivemos em uma área conflagrada, onde o poder paralelo se estabeleceu e o 

que deveria ser um lugar de paz se tornou um espaço do medo usado como escudo 

para traficantes e policiais, a única solução foi tentar utilizar nesse contexto um 

material gerador de conhecimento que relacionasse o dia a dia vivenciado nessa 

escola com as questões mundiais.  

 Houve muitas dificuldades para concluir o projeto devido à rotina intermitente 

de aulas, muitos conteúdos e partes do projeto foram prejudicados, porém diante 

das possibilidades, buscou-se fazer o possível para gerar um resultado mesmo que 

mínimo nesses alunos.  
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4. FINALIDADE DO PROJETO 

Muitos alunos da rede pública de ensino se dizem desinteressados e 

desmotivados ao longo do bimestre, principalmente ao final do ano. Encontram-se 

esgotados dos conteúdos que são lecionados da maneira mais tradicional possível. 

A proposta de elaborar uma aula lúdica, como uma finalidade avaliativa, possibilita 

que muitos reanimem diante de algumas matérias já esquecidas.  

A elaboração de um jogo estratégico traz à tona a noção de territorialidades, 

de se pensar em equipe. Motiva a aprendizagem do conteúdo por que, ao mesmo 

tempo em que gera conflitos para a conquista de um propósito, também aproxima o 

grupo a fim de alcançar um objetivo em comum.  

A realidade dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, onde foi 

elaborada essa proposta, se aproxima muito das questões territoriais, 

principalmente, porque são alunos que convivem diretamente com os interesses 

econômicos do poder paralelo, contraposto pela insegurança do poder legal, 

representado pela polícia.   

O empenho em trabalharmos esse assunto foi criar algo que motivasse os 

alunos como grupo e criasse relações de afinidade, primeiramente entre eles, e 

posteriormente entre a escola e o professor. Foi imprescindível motivá-los com 

relação ao conteúdo proposto, objetivando que estivesse relacionado a algo que é 

vivenciado no dia-a-dia.  

 Utilizou-se nesse trabalho o conceito de território interposto a mapas que 

representassem os continentes e territórios-nação. O conteúdo trabalhado com as 

turmas de 9° Ano do Ensino Fundamental se refere aos Continentes e seus aspectos 

físicos, sociais, econômicos e culturais. Todo o material foi elaborado pela turma e 

mediado pelo professor, portanto a decisão de cada grupo de alunos foi 

fundamental, ao escolherem os elementos que seriam acrescentados ao jogo, 

inclusive as regras que deveriam ser obedecidas.  

Os alunos deveriam descobrir que, não há como conquistar territórios sem a 

colaboração de uma equipe e que somente o grupo mais estratégico alcançaria o 

poder. Em escalas maiores, o domínio de terras não se dá de maneira diferente, 

advém de interesses econômicos de grupos sociais, para tanto, esse debate seria 
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insignificante se proposto de maneira tradicional utilizando quadro e giz. Ao motivar 

que os alunos elaborassem o material propondo regras, desafios e formassem 

perguntas chaves, nada anterior precisou ser revelado, as estratégias pensadas 

foram elaboradas e organizadas de maneira natural, a fim de alcançar os objetivos 

propostos pelo jogo. 

Podemos acrescentar o conhecimento e a compreensão dos 
espaços nos contextos que vão do local ao mundial; fazer com que o 
aluno se conscientize de seu papel de cidadão; permitir que se 
desenvolva o „saber pensar‟, o espaço social produzido pela 
sociedade dentro de uma compreensão de seu espaço de vida e seu 
significado; permitir compreender a modificação de sua natureza e 
paisagem em uma região onde a ação política deva estar imperando 
a todo o momento.  (SACRAMENTO; MORAES; CASTELAR, 2009, 
p. 109). 

Segundo as autoras supracitadas, os conhecimentos geográficos devem 

formar alunos que pensem na estrutura formada pela sociedade. Essa compreensão 

se dará de maneira mais convicta se o discente vivenciar tal experiência no espaço 

social que habita. Desenvolver atividades que proponham desafios e estimulem a 

turma a pensar num todo, conduz a ação de um pensamento crítico. Trazendo para 

sala algo lúdico, como a proposta de se fazer um jogo, conduz o pensar, o produzir 

estratégias, para a mesma finalidade: direcionar o aluno a construir seu próprio 

conhecimento, sua interpretação do conteúdo.   

A resolução de problemas associada ao jogo se dá envolvendo os 
seguintes aspectos: leitura atenta das regras do jogo, para 
compreender o que é permitido e possível; levantamento dos dados 
e formulação de hipóteses; posição de cada aluno ao ser exposto ao 
problema; maneira como será executada a estratégia escolhida; 
diferentes respostas que o aluno dará perante o jogo; tipo de 
conceito que ele levantará em sua visão sobre o objeto; avaliação da 
hipótese, isto é, verificação da eficiência da jogada para alcançar a 
vitória, entre outros. (BORIN, 2004 apud SACRAMENTO; MORAES; 
CASTELLAR, 2009, p. 106-108). 

Nesse aspecto, os autores ressaltam que para ser alcançada a vitória, ao ser 

exposto a uma situação problema, o aluno elabora sequências lógicas a fim de 

alcançar objetivos. Para isso, ele é estimulado a desenvolver diferentes funções que 

são executadas de forma natural. Ao se deparar com diferentes situações, em 

acertos ou erros, o discente achará uma maneira de resolver o problema enfrentado. 

Isso faz com que ele se torne o detentor do seu conhecimento e avalie o conceito da 

maneira mais apropriada à sua interpretação, estimulando sua própria maneira de 

raciocinar e agir.  
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Por fim, é necessário que os alunos se sintam à vontade com o conteúdo, e 

principalmente que o jogo seja extremamente estimulante. A necessidade de 

envolvê-los em todo o processo de elaboração do material faz com que os 

aproximemos da construção de seu próprio conhecimento, suas experiências 

cotidianas. Estimula a relação entre o jogo e a disciplina, e torna a aula mais lúdica, 

possibilitando a produção de atividades que estimulem a construção do 

conhecimento pelo aluno.  
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5. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 Existe uma preocupação da classe docente com os alunos que se desligam 

das atenções da sala de aula para adentrarem em assuntos pertinentes ao seu 

cotidiano, ou ferramentas tecnológicas conectadas ao mundo social virtual. Ao 

tratarmos da rede pública de ensino, essas crianças desde pequenas enfrentam 

dificuldades que as impedem de valorizar a explicação da aula. Para alguns, a 

distração em um momento ocioso lhes proporciona mais satisfação que o conteúdo 

lecionado pelo professor.  Além de serem assuntos mais atrativos para maioria, 

muitos se prendem a alguns jogos com a necessidade de alcançar um objetivo final 

no menor tempo possível. Isso faz com que, erradamente, as matérias escolares se 

tornem secundárias aos seus interesses.  

O professor, ao se deparar com a sua atenção dividida, em um primeiro 

momento, repreende esse aluno, a fim de solucionar a situação e, em casos mal 

sucedidos, opta pela punição. Essa atitude, por melhor das intenções, gera uma 

indisposições entre, professor, aluno e instituição de ensino que traz a toda, a 

necessidade de pensarmos em novam formas de aprendizagem. Em contrapartida, 

as ferramentas que deveriam ser um alicerce para o desenvolvimento da educação, 

inseridas no mundo globalizado, chocam-se com as opiniões tradicionais e 

declarações de insatisfação de alguns educadores que idealizam um padrão de 

aluno exemplar em sala de aula.  

Tal situação propicia um mal estar entre o professor, os alunos e a pretendida 

educação exercida em sala de aula. Em muitos casos a solução encontrada pela 

equipe pedagógica é tratar o caso especificamente como indisciplina e, a 

contragosto de muitos, exercer medidas punitivas razoáveis, como a solicitação da 

presença da família na escola, a retirada do elemento que desvia a atenção do 

aluno, entre outras. Entretanto, a falta de satisfação do educando e a indisposição 

criada entre família, aluno, professor e o órgão competente não é solucionada com 

tais punições e na maior parte dos casos o problema se torna recorrente.  

A fim de pensarmos em uma solução que traga benefícios e, não prejuízo 

para ambas as partes, consideramos que o professor não deve submeter seu 

aprendiz a ditames pré-estabelecidos ou à sua própria vontade e, apesar de sua 

autoridade ser respeitada como um dever, os alunos precisam ser estimulados para 
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que sintam desejo e satisfação pelo conteúdo lecionado. Quando o professor cria 

um conflito com alguns alunos, ou mesmo com a turma, suas características 

comportamentais passam a definir, para o aluno, o conteúdo ministrado, ou seja, a 

disciplina é dita chata, entediante, dissipando o interesse pelo conteúdo por parte 

dos alunos.  

Uma proposta para auxiliar os professores a despertarem o interesse do 

educando pela sua disciplina é utilizar a ludicidade na forma de jogo, usando-a como 

uma ferramenta que transfere o caráter obrigatório da aprendizagem e 

posteriormente incentivando à competição, à expectativa, à tomada de objetivos, à 

conclusão de resultados. Através desse entretenimento o aluno não será o receptor 

de um conhecimento pré-estabelecido pelo professor, mas o agente modificador do 

seu próprio entendimento.  

Segundo Huizinga (2012, p.57): 

A essência do lúdico está contida na frase “há alguma coisa em 
jogo”. Mas esse “alguma coisa” não é o resultado material do jogo, 
nem o mero fato de a bola estar no buraco, mas o fato ideal de se ter 
acertado ou do jogo ter sido ganho. O êxito dá ao jogador uma 
satisfação que dura mais ou menos tempo, conforme o caso. O 
sentimento de prazer ou de satisfação aumenta com a presença de 
espectadores, embora esta não seja essencial para esse prazer. 

Deste modo, os jogos construídos, como citado, o lúdico, se torna uma 

ferramenta motivacional em sala de aula ao proporcionar aos que participam de sua 

construção, um destaque e uma visualização de um resultado produzido frente aos 

outros, que pelas suas mãos provocam uma admiração e geram atenção dos 

espectadores.  Outro aspecto importante proporcionado através dessa metodologia 

é a função que o professor passa a ocupar no ensino, não sendo ele reprodutor do 

conteúdo ensinado, mas mediador do processo de ensino-aprendizagem. 

Ribeiro (2003, p.114) afirma que: 

Os professores funcionam como mediadores na aprendizagem e 
agem como promotores da auto-regulamentação ao possibilitarem a 
emergência de planos pessoais. De acordo com Brown (1987), estes 
assumem um papel fundamental na preparação dos alunos para 
planejar e monitorar as suas próprias atividades.  

Nessa perspectiva, enquanto os alunos tem o domínio da construção do seu 

próprio conhecimento, os professores tem um papel mediador, direcionando o 
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conhecimento para um “apender a aprender” (VALENTE, SALEMA, MORAIS & 

CRUZ, 1989; apud. RIBEIRO, 2003, p. 110), ou seja, auxiliando que o educando 

aprenda a solucionar seus próprios erros e elabore suas próprias conclusões. Em 

contrapartida, quando o centro da aula é o conteúdo e não a conduta do professor, o 

educando passa a se apaixonar pelo o que ele descobre, tentando solucionar 

objetivos que através da mediação do professor, quando conquistados, geram em 

sua consciência uma satisfação que o mantem interessado. Através de suas 

conquistas, passa a gostar e entender o conteúdo, e tal êxito, quando provocado, 

gera a mesma sensação provocada pelos jogos quando passam de uma das fases.  

Diante da solução dessas dificuldades o lúdico no ensino de geografia torna a 

aprendizagem mais estimulante, e com essa finalidade os conceitos geográficos, 

que apresentam muitas das vezes uma interpretação abstrata, devem ser 

trabalhados com jogos concretos que estimulem e facilitem o entendimento dos 

educandos.  

A fim de relacionar o lúdico com o ensino de geografia, optou-se por trabalhar 

o conceito-chave território. O currículo do 9° ano do Ensino Fundamental Regular da 

Prefeitura do Rio direciona que cada um dos continentes seja apresentado 

separadamente, destacando-se aspectos físicos, econômicas, sociais, políticos, 

entre outros. Nessa perspectiva, a elaboração de um jogo que englobasse a imagem 

de todos os continentes proporcionaria a construção de uma percepção melhor do 

conteúdo, resultando até em uma ferramenta avaliativa. 

Um dos desejos de trabalharmos o território como um conceito-chave inicial é 

aproximar os alunos das realidades que vivenciam, na sua própria comunidade e 

nas suas relações sociais e, interliga-los ao mundo a partir do local onde vivem. A 

Escola Municipal onde foi aplicada essa experiência está localizada no morro da 

Pedreira onde se estabeleceram relações paralelas de poder exercidas 

pincipalmente pelo tráfico.  

Dentre as muitas definições desse conceito, um especificamente engloba a 

relação entre a realidade dos alunos e o domínio de território que estão 

acostumados, o poder.  E não é o poder exercido pelo território nação, mas o 

domínio de diferentes grupos. Há que se verificar primordialmente que o território 
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estabelece suas relações ao longo da história, em diferentes escalas, e os 

continentes com seus respectivos países não são promulgados de maneira 

diferente.  

Segundo Souza (2001) o território é delimitado a partir de relações de poder e 

por elas constituído, tanto no cotidiano como em escalas maiores é constatado à 

superposição de determinadas nações em detrimento de outras.  

A palavra território normalmente evoca o “território nacional” e nos 
faz pensar no Estado – gestor por excelência do território nacional –, 
em grandes espaços, em sentimentos patrióticos (ou mesmo 
chauvinistas), em governo, em dominação, em “defesa do território 
pátrio”, em guerras... A bem da verdade o território também pode ser 
entendido à escala nacional e em associação com o Estado como 
grande gestor (se bem que na era da globalização, um gestor cada 
vez menos privilegiado). No entanto, ele não precisa e nem deve ser 
reduzido a essa escala ou a associação com a figura do Estado. 
Territórios são construídos (e desconstruídos) dentro de escalas 
temporais as mais diferentes. (2001, p.83) 

Nessa perspectiva conceitual, entende-se que o território é estabelecido entre 

relações de poder, tanto em escalas maiores como menores. Surpreende-nos 

também ao definir o Estado como um gestor enfraquecido ao defini-lo como menos 

privilegiado. Posteriormente, Souza (2001, p. 87) explica que os territórios são “[...] 

no fundo antes relações sociais projetadas no espaço que espaços concretos.” Essa 

característica traz à tona as relações sociais que modificam os limites territoriais, 

relacionando os grupos sociais que exercem em menores escalas, para tanto, as 

sociedades estabelecem seus próprios limites e são os gestores dessa nova 

territorialidade.  

Espera-se que os alunos visualizem as diversas territorialidades que nem 

sempre são definidas no mapa e, relacionem as dificuldades vivenciadas por eles 

em torno da escola e da sua comunidade com as de outros países em diferentes 

continentes, que ao final do trabalho entendam que eles mesmos podem exercer o 

poder em seu território, mas que esse poder gera conflitos a partir de interesses 

econômicos que não beneficiam todas as classes sociais.  

A fim de alcançar tal objetivo e trabalhar de maneira lúdica, construiríamos um 

jogo em grupo, para o conteúdo escolhido, utilizaríamos um tabuleiro, que 

futuramente poderia ser usado como uma ferramenta lúdica pedagógica para servir 



23 
 

de base a outros conteúdos. Criamos estratégias, a fim de que os alunos relacionem 

o conteúdo abordado com reflexões do seu espaço vivido, e que essa prática 

gerasse implicações comportamentais e uma reflexão a respeito do conceito 

geográfico.  

Pretendemos, com isso, quebrar práticas de avaliações tradicionais, 

principalmente ao final do último bimestre. Apresentando o professor como norteador 

do conhecimento e os discentes, ativamente participativos, construindo suas 

próprias interpretações motivadas ao longo das aulas a fim de concretizá-las de 

maneira lúdica e interativa, em um jogo em que toda a turma poderia participar.   
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6. CONSTRUINDO O MATERIAL 

 O presente trabalho se preocupou em elaborar um jogo de estratégias para 

alunos do 9° ano do Ensino Fundamental, a fim de resumir o conteúdo lecionado ao 

longo do ano e propor uma atividade lúdica avaliativa que transponha os modelos 

tradicionais de ensino.  

 O tema trabalhado foi gerado através do conceito de territorialidade, utilizando 

como suporte Atlas Escolares disponíveis no site do IBGE com divisões políticas e 

regionais do Planisfério Político e a Divisão dos Continentes. A fim de que aos 

alunos produzissem um jogo com base nos conhecimentos construídos ao longo do 

ano letivo, e que houvesse uma fixação do conteúdo. Propomos então a elaboração 

desse trabalho, que foi “mediado” (RIBEIRO, 2003, p.114) em três momentos. A 

seguir descrevo cada etapa da construção do jogo com os alunos 

6.1 Etapa 1: Construído o conceito de Território.  

 Nessa primeira parte, foi proposta uma aula debate onde cada aluno definiu o 

conceito de território a partir do seu espaço vivido.  Muitos usaram como exemplos 

países de grande poder econômico, também outros poucos associaram o conceito a 

facções criminosas, aferiram que no entorno da escola onde estudam, também é 

exercida uma territorialidade, tendo em vista que existe um poder paralelo praticado 

pelo tráfico.  

Após esse debate houve a exposição de mapas Continentais e Político do 

Planisfério, foi proposta uma pergunta geradora: Por que alguns continentes 

apresentam mais países que outros? Isso é percebido ao compararmos os 

Continente Americano e Africano e, em contrapartida como os territórios são 

modelados através de conflitos que são transpostos ao longo da história? 

 Muitos se surpreenderam ao entender que o poder é exercido em diferentes 

escalas e que os limites territoriais muitas vezes se modelam para satisfazer 

interesses econômicos exercidos por uma parcela da comunidade que ali habita. 

Para fixar tal reflexão, os alunos pesquisaram fragmentos de textos que retratassem 

conflitos de países em diferentes continentes.  
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Figura 3. Buscando Territórios Conflituosos 

 
Fonte: Fotografado pelo autor 
 

  

 Neste primeiro momento, os alunos pesquisaram em seus livros os diferentes 

continentes e apresentaram o número de países que havia em cada um deles. Para 

cada continente foi eleita uma cor. Após a constatação empírica, iniciamos um 

debate com o objetivo de demonstrar que os continentes com o maior número de 

territórios apresentam conflitos históricos e até hoje estão em uma constante guerra. 

Durante essas aulas foram usados recursos didáticos como: datashow, mapas e o 

livro didático Projeto Araribá (VEDOVANTE, 2010). O material escolhido para 

trabalhar com os alunos é disponibilizado pela escola e de fácil acesso, o que 

facilitou a elaboração da atividade proposta.  

 

6.2 Etapa 2: Conhecendo o Jogo de Tabuleiro 

 A fim de fixarmos o conteúdo inserimos no contexto escolar o jogo WAR que 

serviu como ferramenta pedagógica para explicar aos alunos como são disputados 

os territórios, e conforme o jogo ia se desenrolando discutimos questões geopolíticas 

mundiais.  

 Essa ferramenta, além de ter incentivado o imaginário criativo dos alunos para 

o passo a passo de uma nova ferramenta pedagógica, também avaliou as questões 

comportamentais da turma com relação à competitividade, a preocupação de 

desenvolver estratégias nas jogadas, o respeito dos grupos com as regras do jogo e 

a forma como todos auxiliavam as jogadas de outros grupos para construir um 

adversário à altura.    
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Figura 4. Aprendendo com o Jogo WAR 

 
Fonte: Fotografado pelo autor 

  

 A foto a cima mostra os alunos brincando com o jogo WAR, foi muito difícil 

fazê-los respeitar as regras do jogo, não foram todos os alunos que quiseram 

participar da aula. Ocorreram discussões e brigas, inclusive um dos alunos saiu 

chorando. O jogo foi finalizado a duras penas: muitos grupos trapacearam ao longo 

das jogadas, os alunos tiveram muita dificuldade para entender as regras e mais 

ainda para segui-las, foi uma etapa bem difícil.  

 Entendemos ser interessante trabalhar com o jogo WAR, por que ele trata as 

relações territoriais, conseguimos trabalhar o conceito de poder e, ao mesmo tempo, 

serve como plano de fundo para trabalhar com o mapa e no conteúdo de geografia.  

6.3 Etapa 3: Iniciando a elaboração o Jogo    

 A partir das ideias retiradas do jogo WAR as turmas foram motivadas a 

confeccionar um material, que tratasse dos continentes que seriam estudados ao 

longo do bimestre e utilizassem esse plano de fundo para trabalhar o conceito de 

território, que foi construído nas primeiras aulas. Para incentiva-los e retomarmos o 

conceito, realizamos uma aula debate com o episódio Cidade dos Homens - Correio 

(1ª Temporada 3º Episódio),3 debatemos as questões territoriais que são geradas ao 

redor da nossa escola, e as finalidades econômicas, ou seja, por que o poder 

paralelo resiste? Quem consome seus produtos? É interessante exterminar o 

tráfico?  

 Após a fixação do conceito a turma foi dividia em cinco grupos, os alunos 

receberam mapas em branco que representam o planisfério terrestre onde deveriam 

                                            
3
 Roteiro: Kátia Lund e Paulo Lins. Direção: Kátia Lund e Paulo Lins. Argumento: Kátia Lund. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NPuL51MSdgU>. Acesso em: 13 de out. de 2016. 
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pintar os continentes de diferentes corres e de acordo com seus conhecimentos. Em 

seguida, utilizando os mapas do livro, cada grupo ficou responsável por um 

continente, sendo que o grupo pertencente ao continente Oceania deveria auxiliar, 

em parte, o grupo pertencente ao continente Africano. Deveriam elencar os 

territórios mais conhecidos e escolher quais seriam usados no tabuleiro.  Além disso, 

sugeriram nomes para o jogo, que culminou com a decisão do título Conquistando 

Territórios. 

Figura 5. Reconhecendo os Continentes 

 

Fonte: Fotografado pelo autor 

 

6.4. Etapa 4: As Regras do Jogo 

 Nessa aula a turma deveria decidir basicamente as regras do jogo como: 

objetivo, quantidade de jogadores, o conteúdo do jogo e como seriam feitas as 

jogadas. Foi decidido que para os participantes alcançarem a vitória deveriam 

realizar a competência da carta desafio. Para elaborar essas cartas, que 

representam o objetivo do jogo, a turma se dividiu e padronizaram os objetivos em 

destruir ou conquistar um determinado território no tabuleiro.   

 Essa etapa foi massivamente mediada pelo professor, como todas as outras. 

Inicialmente a ideia era elaborar essas cartas em três computadores conectados a 

internet da escola, consultar regras de jogos diversos na internet, porém ocorreram 

problemas técnicos diários e não havia disponibilidade dos aparelhos para a turma. 

Foi eleger um grupo para definir, em horários extraclasses, as regras do jogo e 

elaborar as cartas desafio em pedaços de papel que futuramente foram digitadas e 

impressas em folha de ofício, enquanto que o tabuleiro teve como base o planisfério 

terrestre e foi confeccionado em banner pela professora. 
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Segundo as discussões feitas em sala de aula e a mediação diária com os 

alunos, foram construídas as regras do jogo, que consiste e tem como objetivo 

principal alcançar o desafio que lhe foi dado de acordo com o grau de influência 

econômico exercido, ou seja, para alcançar a vitória os jogadores devem cumprir a 

determinação da carta desafio, que deverá ser guardada em segredo pelo grupo 

para não ser descoberta pelos adversários. Ao desenrolar do jogo, além das cartas 

desafio, haveria cartas território, que contêm uma numeração equivalente ao seu 

poder econômico, esse elemento é utilizado para representar o poder exercido por 

cada território e destacar a superioridade de um para o outro.   

Com relação ao passo a passo das jogadas, ficou decidido que o jogo será 

disputado entre três a cinco participantes. Cada jogador escolhe a cor dos botões 

que lhe agrade dentre as possíveis, esses botões serão definidos aqui como poder, 

o primeiro passo é colocar o tabuleiro no chão.  

Serão distribuídas as cartas desafio que são: Recuperar economicamente 

Europa e Oceania; recuperar a América e Ásia; recuperar trinta territórios; recuperar 

a África; recuperar vinte territórios e a Ásia; destruir economicamente Europa e 

Oceania, destruir economicamente a América e Ásia; destruir economicamente trinta 

territórios; destruir economicamente vinte territórios e a Ásia; destruir 

economicamente a África. Essa carta é a principal do jogo, deve ser mantida em 

segredo, para que o adversário não impeça que os participantes alcancem a vitória. 

 Entende-se que o jogador que tem como objetivo destruir um determinado 

território optará por essa opção, mesmo que a recuperação seja uma opção melhor. 

Entendemos que nessa concepção os jogadores que receberam a carta desafio 

“destruição” terão mais dificuldades em alcançar a vitória, o que levará o grupo a um 

prejuízo nas jogadas.  

Após a distribuição das cartas desafio serão distribuídas as cartas território. 

Cada grupo deverá colocar um poder (botão da sua cor) em cada território 

pertencente.  Os grupos jogarão os dados, o que obtiver maior número no somatório 

inicia as jogadas. Esse grupo decidirá com qual território irá disputar e também 

decidirá o território que quer conquistar, ou seja, o seu adversário.  
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Nessa disputa cada grupo jogará um dado, o número que cair deverá ser 

somado ao poder econômico apresentado em sua carta território, por exemplo, se os 

Estados Unidos apresenta na carta o poder econômico número dez e no dado caiu o 

número quatro, esse grupo terá um total de quatorze portos contra seu adversário. 

Nessa lógica o que obtiver maior pontuação decidirá pela destruição ou 

reconstrução do território adversário.  

Caso a opção desejada seja a destruição, seu oponente perderá a carta 

território e o poder representado no tabuleiro passará a ser representado pela sua 

cor, caso a decisão seja por recuperar o território, o vencedor acrescentará um 

poder a sua cor ao lado do poder de seu adversário no tabuleiro. Esse não poderá, 

em nenhuma hipótese, ser movimentado ou retirado do tabuleiro, mesmo que o 

jogador seja destruído e perca essa carta território para um oponente.   

 Em regras gerais todos os territórios deverão conter ao menos um poder no 

tabuleiro. Após a finalização de cada rodada poderão ocorrer doações, em que os 

jogadores poderão trocar seus territórios uns com os outros. Essas doações só 

poderão ocorrer com os territórios destruídos, pois na destruição o grupo vencedor 

terá em mãos a carta território que será trocada nesse tipo de jogada. A competição 

terminará quando a carta desafio do grupo for alcançada.  

 Segundo os critérios de avaliação, esta penúltima etapa foi uma das mais 

difíceis de elaboração, tendo em vista que o aluno da rede pública municipal de 

ensino não tem facilidades em acessar a internet e a E.M Jornalista e Escritor Daniel 

Piza, apesar de ter datashow em todas as salas de aula, não oferece uma sala 

especifica de informática, os computadores são limitados, normalmente só 

conseguimos trabalhar com essas ferramentas com uma quantidade reduzida de 

alunos. 

 A localidade, como um todo, está inserida num contexto social de exclusão, 

normalmente os alunos não tem acesso a computadores em casa e menos a 

internet. Toda a tecnologia que sabem manusear está em smartphones que 

apresentam ferramentas comuns como whatsapp, facebook, jogos em geral. Muitos 

não sabem escrever trabalhos no word, modificar imagens no paint. Essas 

ferramentas são completamente desconhecidas por eles. Foi preciso usar materiais 
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palpáveis e acessíveis de uso contínuo, como livros, mapas impressos, pinturas a 

mão, papel ofício, entre outros materiais.  

O propósito de elaborar um jogo em turma apresentou como propósito levar 

aos alunos o sentido de ajuda, equipe, união, respeito, fazer juntos. Pretendíamos 

solucionar problemas como o desrespeito entre eles, partindo da ideia de que o 

grupo é mais forte do que um indivíduo. Pretende-se, assim, não trabalhar apenas o 

conteúdo de geografia, mas construir com a turma uma identificação, uns 

colaborando com os outros, melhorando os vínculos afetivos e superar conflitos que 

ocasionalmente ocorrem no dia a dia.  

6.4 Etapa 4: Confecção do Material  

Finalizada a etapa de discussões e tomadas de decisões foi iniciada a 

confecção do tabuleiro. Este foi produzido com o auxílio de Atlas Escolares 

encontrados no site do IBGE sobrepondo o mapa da representação dos continentes 

ao da divisão política dos países. Toda a estrutura gráfica do tabuleiro foi feita 

através de softwares de desenhos gráficos, e em seguida impresso em banner. 

Foram ao todo escolhidos sessenta e oito territórios distribuídos, não 

proporcionalmente em cinco continentes. Foram utilizados dois dados (cada um de 

cor diferente), os poderes foram representados por cinco grupos de botões.  .  

O jogo é composto por: 

 1 Tabuleiro  

 5 conjuntos de poderes 

 2 dados (1 vermelho e 1 amarelo) 

 10 Cartas Desafio 

 68 Cartas Território 
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 A pontuação do poder contida em cada carta território foi padronizada de 

acordo o índice de complexidade econômica de cada país. O site The Observatory 

(2016) apresenta um ranking de complexidade econômica de acordo com dados 

coletados em 2015. Segundo esse observatório “a complexidade econômica é 

expressa na composição da produção produtiva de um país e reflete as estruturas 

que emergem para manter e combinar o conhecimento” (THE OBSERVATORY, 

2016, tradução nossa). 

 Para elaborarmos uma padronização, traduzirmos esse índice em números de 

dez a dois, onde dez representa os países mais desenvolvidos, segundo critério de 

avaliação do mercado interno e externo de cada país, e dois representa os menos 

desenvolvidos. 

Tabela 1. Pontuação do Poder Contida na Carta Território 

Complexidade Econômica Pontuação do Poder  

1 a 20 10 

21 a 40 9 

41 a 60 8 

61 a 80 7 

81 a 100 6 

101 a 120 5 

121 a 140 4 

141 a 160 3 

161 a 184 2 

Fonte: Criado pelo autor. 
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Figura 6. Tabuleiro do Jogo Finalizado 

 
Fonte: Imagem do tabuleiro criada pelo autor. 

 

Figura 7. Imagem das Cartas Território e Desafio 

Fonte: Imagem das cartas criadas pelo autor. 
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6.5 Etapa 5: Testando o Material.  

 Após a finalização do material, a turma foi convidada a brincar com o jogo 

para fixar, de maneira lúdica, o conteúdo. Usamos dividir a turma em cinco grupos 

com uma média de seis participantes por continente. Todos os grupos apresentam 

um caráter muito competitivo. Percebemos que alunos com problemas 

indisciplinares se interessaram mais por esse formato de aula do que outros, que em 

aulas tradicionais fazem as atividades e apresentam bom comportamento. 

Infelizmente ocorreram muitas discussões ao longo da competição, e foram 

percebidos alguns destaques nos respectivos grupos, não apenas ao longo da 

elaboração, mas também durante a testagem do material.  

 As regras precisaram ser reformuladas ao longo da aplicação, os alunos que 

são faltosos ou que foram ausentes em muitos momentos no curso da elaboração 

desse projeto, se mostraram interessados apenas na finalização do jogo. Em geral, 

todos da turma brigaram e se desentenderam inúmeras vezes no decorrer da 

elaboração, mas na aplicação do jogo, desenrolaram-se parcerias muito bem.  

 Alguns grupos, ao verem o desdobramento da competição e a possível 

derrota, optaram por desistir de competir. Fato é que algumas equipes relutaram em 

seguir as regras que foram elaboradas e ao final isso gerou muita discussão e 

desentendimento.  

Figura 8. Testando o Material 

 

Fonte: Fotografado pelo autor. 

  Com relação ao conteúdo de geografia, entenderam muito bem o 
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conceito de território e poder, pois ao final avaliaram que “esse jogo dá muita briga”4.  

 Os alunos tiveram dificuldades em compreender que o fato de recuperar o 

território era mais vantajoso do que destruir. Basicamente as cartas desafio 

dificultaram as jogadas, pois logicamente o grupo que tem como objetivo destruir 

não pensou nas vantagens em recuperar o território. A escolha dessas duas 

palavras, como elemento primordial para alcançar a vitória, transferiu uma influência 

despretensiosa aos alunos, o que ao final, prejudicou a testagem do material.  

 Os continentes e seus respectivos países foram compreendidos e bem 

fixados por todos. Por fim, ficou claro que a organização do dia a dia deles interfere 

diretamente na assimilação dos conteúdos e das atividades elaboradas em sala. 

Muitos têm dificuldade de conversar, se entender e não conseguem ceder em prol 

do outro, criam laços de verdadeiras inimizades.   

 O jogo funcionou mais como uma ferramenta de avaliação do que como uma 

criação de instrumento completamente novo, lúdico pedagógico. O conteúdo de 

geografia foi formalizado nas etapas de confecção do tabuleiro e os debates corridos 

ao longo das aulas sobre o conceito de território e poder. Porém, mesmo com as 

inúmeras interrupções por operações policiais e toda a dificuldade dos alunos se 

organizarem e se entenderem, a turma percebeu que o esforço de cada um valeu a 

pena, e que em equipe obtemos resultados maiores. 

  

                                            
4
 Palavras de uma aluna do 9° Ano do Ensino Fundamental. 
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7. OS IMPACTOS DO PROJETO 

 
 A elaboração de um jogo em equipe trouxe a tona dificuldades diárias que 

atrapalham e limitam o desenvolvimento cognitivo e aprendizagem dos alunos em 

aula. Lidamos com as dificuldades de ensiná-los a trabalhar em grupo, compreender 

e respeitar o tempo de assimilação do conteúdo de cada um, respeitar o desejo do 

outro de colocar sua opinião, entre outros motivos irrelevantes, mas que 

prejudicaram a elaboração do projeto.  

 A turma como um todo, apresentou muita dificuldade em elaborar as regras 

do jogo, pensar nas estratégias, criar as ideias e como elas se desenrolariam. 

Precisou-se desvincular um pouco do conteúdo de geografia e focar em debates que 

tratassem tanto dos conceitos usados no jogo como conversas informais com a 

turma sobre questões como: o respeito, igualdade, cumplicidade, sentido de equipe, 

amizade. Com relação à carta desafio de recuperação econômica e a inclusão dessa 

regra no jogo, muitos entenderam que ajudar o grupo adversário o faria perder no 

desenrolar do jogo.   

 Dentre as dificuldades, muitos cogitaram inúmeras vezes em desistir de 

pensar, de querer fazer. Por vezes insistiram em manter as aulas como eram e 

criaram inúmeros obstáculos. Outros se desinteressaram, ao longo da elaboração, 

por preguiça de inventar, criar, criticar, ideias que desenrolassem elementos que 

dessem certo. Talvez por isso o jogo tenha se parecido tanto com o jogo WAR. 

 Outro ponto que dificultou a elaboração do jogo e a continuidade do projeto foi 

a constante interrupção da rotina das aulas por questões de conflitos e operverações 

policias. As demandas do ano letivo e a continuidade do conteúdo lecionado, as 

provas bimestrais e a confecção de oficinas e projetos mensais, foram outros 

empecilhos que dificultaram na continuidade da confecção do jogo. 

 Portanto, foi necessário recomeçar inúmeras vezes pela inconstância em que 

nossa escola foi submetida, principalmente nesse início do ano, com a morte da 

aluna Maria Eduarda. Também esse ano, fui realocada, com toda a matrícula, para 

outra escola onde assumi turmas com alunos que nem sabiam localizar seu país no 

mapa e que não havia estabelecido uma afinidade.  

 Onde foi possível concluir o projeto, verifiquei uma melhora significativa do 

trabalho em equipe e o respeito entre eles. A aprendizagem do conceito de território 

e o sentido de poder também apresentaram ganhos significativos. Entretanto, nada 
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superou o relacionamento entre as aulas de geografia e a turma. Os alunos estão 

mais companheiros, debatem menos e desenvolvem melhor a prática do trabalho 

em grupo. 

  Outro ganho foi encontrar nesse tabuleiro uma forma de ensinar os 

continentes com uma assimilação bem natural. Muitos, no decorrer da competição e 

elaboração, internalizaram a imagem do mapa, e quando foram expostos ao 

conteúdo do bimestre visualizavam a imagem do mapa que se fazia clara no 

imaginário dos alunos.   

 As etapas de elaboração nos geraram muitos problemas de convivência, em 

contrapartida nos deparam com algumas dificuldades como: incentivá-los quando o 

desenrolar do jogo não estava se encaixando, montar o material que seria usado 

como o desenvolvimento das cartas e o tabuleiro. No decorrer das aulas a 

indisponibilidade de muitos em horários extraclasses e a dificuldade de rotina na 

escola, fizeram com que houvesse inúmeras faltas em dias alternados.  

 O maior desafio foi construir uma linha de elaboração, entre os alunos e o 

objetivo a ser alcançado. Na atual conjuntura em que a escola se encontra algumas 

das metas que foram propostas inicialmente, como criar com a turma um jogo 

completamente novo, sem influenciá-los de nenhuma forma, se tornaram 

irrelevantes e praticamente inviáveis de serem viabilizados como um alto grau de 

embasamento conteudista e teórico. 

 Ao final, a aplicabilidade do projeto foi extremamente gratificante para todos e 

se deu com o conhecimento de continentes que antes eram confundidos, como 

diferenças econômicas relacionadas à localidade da escola, muitos associaram o 

mapa mundi com os lugares existentes na comunidade que os rodeia. As cartas 

territoriais deixaram claro o grau de poder econômico de cada território e as doações 

mostraram como cada país pode ajudar o outro de acordo com seus interesses e 

objetivos.  

 O tabuleiro pode ser aplicado de forma livre e foi confeccionado com esse 

objetivo, ou seja, para ser tornar uma ferramenta de avaliação e construção do 

conhecimento independente do conteúdo. Futuros projetos podem entrelaçar a 

questão territorial com questões dos blocos econômicos, trabalhar as mesmas 

regras tendo como base outro território ou mapa, mostrar aspectos geopolíticos 

mundiais, portanto, existem inúmeras possibilidades.  

 Devido a falta de rotina nessa escola, nos deparamos com prejuízos em 
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relação ao conteúdo, muito do que precisou ser trabalhado não foi concluído por 

falta de tempo. Houve momentos durante a confecção do jogo que as propostas 

precisaram ser alteradas para facilitar a organização da turma.  

 Conseguimos transformar o que estava ao nosso alcance. A turma melhorou 

seu entendimento de como trabalhar em equipe, a importância de ajudar os colegas, 

mesmo tendo superado inúmeras discussões. A compreensão do conceito de 

território e poder foi sentido na vida dos alunos, através de situações que ocorreram 

na própria escola, como a guerra entre o poder paralelo e o estado. O fato de muitos 

conflitos serem gerados a partir de interesses econômicos retratou o conceito de 

poder.  

 Os alunos entenderam que para haver domínio é preciso, antes de tudo, ter 

aliados, convencer o adversário, prever as jogadas e estratégias do seu oponente. 

Segundo minha avaliação, na E.M. Jornalista e Escritor Daniel Piza esse projeto 

obteve um ganho maior com relação às questões comportamentais, como na 

convivência da turma e o sentido de equipe do que no conteúdo de geografia, foi um 

ganho em todos os aspectos e para todas as disciplinas. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 As aulas praticadas de maneira tradicional são muito mais fáceis e menos 

trabalhosas de serem aplicadas do que uma aula planejada de forma lúdica, essa 

última é de difícil elaboração desafia o pensamento dos alunos e do próprio 

professor, ao incentivá-lo a criar estratégias para mediar às estratégias construídas 

pelos alunos. O conceito de território interagiu diretamente com os aspectos 

vivenciados com a escola e a comunidade.  Debatemos assuntos relacionados ao 

poder paralelo e poderes do estado que são criados no entorno da escola por essa 

relação, os interesses econômicos, a logística, os aliados, tudo isso foi elaborado e 

debatido com os alunos.  

 Traçamos como avaliação do conceito a elaboração de um jogo e notamos 

que todas as etapas tiveram ganhos significativos. Vivenciamos muitas dificuldades 

para conseguir concluir o projeto e, o fato é que cada parte desse trabalho foi uma 

vitória. Trabalhou-se a localização de países e continentes e a forma como eles se 

relacionam economicamente, trazendo a tona relações econômicas vivenciadas ao 

redor da escola.  Os conteúdos foram abertos para que o mesmo jogo possa ser 

usado com diversas finalidades em diferentes turmas.  

 Muitos alunos encontraram dificuldades na elaboração do projeto, se 

desinteressaram inúmeras vezes, foi exaustivo, e difícil de construir algo que 

despertasse o interesse deles.  Houve inúmeros rompimentos e o trabalho precisou 

ser reiniciado por mais de uma vez. Muitas crianças não têm uma rotina, então fazer 

com que eles seguissem regras e respeitassem o tempo do outro, pensassem por si, 

criticassem o espaço em que vivem se deu de forma extremamente árdua.  

 A aplicação do jogo em vários momentos se tornou confusa, pois os 

propunham a todo o momento mudanças nas regras para facilitar o término da 

competição. Foi difícil construir essa atividade, competitiva, e impedir que houvesse 

desavenças, brigas, pensamentos controversos.  

 Ficou clara a aplicação do conceito território, por vezes os alunos se 

recusaram em “recuperar economicamente” um território por encarar a ajuda como 

uma perda do seu poder. Os continentes foram mais bem conhecidos, muitos, após 

a finalização do jogo, conseguiram formular um mapa mental dos continentes e 

alguns países que estão em alguns deles.  
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