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RESUMO 

 

Dayane Moraes Vidal.  O JOGO COMO FERRAMENTA MEDIADORA DO 

PROCESSO ENSINO- APRENDIZAGEM DA GEOGRAFIA ESCOLAR. 2015. 

91 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina Geografia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016.   

 

 

O produto desenvolvido trata da apresentação de uma prática didático-

pedagógica desenvolvida no Colégio Estadual Duque de Caxias com os alunos 

do 3º ano do Ensino Médio, embasado na temática “’Energia e o Mundo 

Contemporâneo”. Compreende a produção, por parte dos discentes, de uma 

gama de jogos com finalidade educacional, objetivando, além de promover 

diferentes metodologias de ensino à Geografia Escolar, um maior envolvimento 

motivacional com o conteúdo/disciplina. Estrategicamente, foram aplicadas 

duas metodologias de produção de jogos diferenciadas. A primeira delas, a 

produção do jogo Trilha Energética desenvolvida pela turma 3002, é relativa à 

construção de um jogo pré-moldado com estrutura fechada e idealizada pela 

docente. A segunda proposta foi desenvolvida com as demais turmas 

participantes, com os discentes atuando enquanto idealizadores e designers 

dos jogos, a partir da delimitação de uma subtemática energética. Desta forma, 

efetuou-se a construção de 16 jogos didáticos de produção artesanal com 

atuação ativa dos discentes e mediação da docente regente, os quais 

subsidiaram a I Mostra de Jogos sobre Energia, ocorrida em outubro de 2015. 

Os resultados foram além do esperado, disseminando-se em face de um 

ambiente descontraído e propício à aprendizagem significativa. Os produtos 

finais (os jogos) caracterizam-se  como extremante dinâmicos e coerentes à 

temática, com destaque para os jogos produzidos no bojo do ideário da 

segunda proposta metodológica. Assim, ratifica-se que o jogo, enquanto 

ferramenta didático-pedagógica - atuando, inclusive, como uma alternativa 

eficiente à superação do modelo tradicional de ensino- merece um maior 

espaço na prática pedagógica dos professores. 

Palavras-chave: Geografia Escolar; produção de jogos didático-pedagógicos; 
Ensino Médio 
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1- APRESENTAÇÃO 

 
O produto aqui intitulado como “O jogo como ferramenta mediadora do 

processo ensino-aprendizagem da geografia escolar”, sob a orientação da 

Prof.ª Dr.ª Carolina Vilela, atuante no Campus Humaitá II do Colégio Pedro II, 

consiste no do trabalho final referente às atividades do Programa de 

Residência Docente 2015, para a aquisição do título de Especialistas em 

Docência do Ensino Básico de Geografia (Pós-graduação Lato-sensu), junto a 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Colégio Pedro II. 

O produto desenvolvido trata da apresentação de uma prática didático-

pedagógica que foi desenvolvida em minha escola de origem, o Colégio 

Estadual Duque de Caxias, e da reflexão acerca dos seus resultados 

preliminares. Compreende a produção, por parte dos discentes, de uma gama 

de jogos com finalidade educacional, objetivando um maior envolvimento 

motivacional com o conteúdo/disciplina. O trabalho foi desenvolvido pelos 

alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Duque de Caxias, 

integrantes das turmas 3002, 3003, 3004, 3005, 3006 e 3007, onde atuo como 

docente regente de Geografia. Quanto à temática subsidiadora da produção 

dos jogos, todos versam sobre o conteúdo de “’Energia e o Mundo 

Contemporâneo”, embasado na proposta curricular do 3º bimestre da disciplina 

Geografia do Currículo Mínimo do 3º ano do E.M., conforme postulado pela 

Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC-RJ).   

Estrategicamente, foram aplicadas duas propostas de produção de jogos. A 

primeira delas, em que a turma 3002, dividida em quatro grupos de ação, foi 

incumbida da produção do jogo Trilha Energética, é relativa à construção de um 

jogo pré-moldado com estrutura fechada e idealizada pela docente. Trata-se de 

um jogo composto por uma trilha consecutiva, intercalada por seções 

temáticas, através das quais os conhecimentos geográficos relativos à energia 

foram abordados, permitindo a movimentação no jogo. A segunda proposta foi 

desenvolvida com as demais turmas envolvidas. Nela, os alunos construíram 

seus jogos a partir da delimitação de uma temática fechada, mas com os 

discentes atuando enquanto idealizadores e designers de seus jogos ou 

propostas. Foi estipulado o quantitativo de produção livre de três jogos por 

turma. Assim, totalizando o empreendimento de 15 jogos de estruturação livre, 



 
 12 

mais o Trilha Energética, ou seja, a construção de 16 jogos didáticos de 

produção artesanal com atuação ativa dos discentes e mediação da docente 

regente. 

A escolha por trabalhar com jogos didáticos é um processo que pode ser 

melhor compreendido a partir do contexto em que se insere a unidade escolar 

em questão, o Colégio Estadual Duque de Caxias, assim como em meio às 

questões contemporâneas da Educação. 

É nítido que, em pleno século XXI, vivemos um período desafiador à Educação. 

Em face de tantas crises, críticas e propostas “miraculosas”, o que podemos 

constatar é um cenário educacional adverso, o qual é ainda mais agravado nas 

redes públicas de educação, com destaque para o contexto do estado do Rio 

de Janeiro, personificado na SEEDUC RJ, na qual estou inserida. 

Mediante a este cenário de inúmeros problemas e dificuldades voltadas ao 

setor educacional, chama-me atenção, de forma especial, o marasmo ou 

quadro de desinteresse e ainda a indiferença, que muita das vezes permeia a 

classe dos discentes.  Estes, mesmo em uma época de “facilidade” de 

acesso/permanência à educação, não valorizam a escola enquanto instituição 

ou agente/meio de mudança.  A falta de motivação como principal causa do 

desinteresse dos alunos pode, paralelamente, afetar seu comportamento e 

gerar, em muitos casos, a indisciplina e os baixos índices de aprendizagem. 

Contudo, tal desinteresse é quase sempre acarretado pela adoção de uma 

postura/metodologia unicamente tradicionalista por parte do docente, 

prevalecendo a visão do discente enquanto um receptáculo de informações no 

contexto da educação bancária, conforme postulado por Freire (1996). Aquilo 

que é aprendido em muita das vezes não lhe faz sentido ou traz nexo com a 

realidade. Corrobora para esta ideia a visão na qual os meios de comunicação, 

com destaque para a internet, estão “legitimamente”, na atualidade, assumindo 

um papel outrora destinado unicamente ao professor/escola, o de ensinar, na 

perspectiva de propagação do conhecimento.  

Não diferindo do contexto apresentado, o Colégio Estadual Duque de Caxias- 

C.E.D.C., caracterizado no APÊNDICE A, situado no distrito sede do município 

de Duque de Caxias, mesmo sendo uma escola de renome e com uma 

infraestrutura muito satisfatória, além de um efetivo de profissionais 
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qualificados, pouco têm obtido êxito no processo ensino aprendizagem de seus 

discentes, principalmente quanto à propagação de uma aprendizagem 

significativa e crítica. Em sua quase totalidade, os discentes são identificados 

como dispersos e desinteressados, acarretando e/ou culminando em um 

rendimento escolar mínimo ou insatisfatório e evidenciando-se o fracasso 

escolar do discente. O ensino é caracterizado por uma estrutura metodológica 

marcada pelo ensino tradicionalista. Infelizmente, um quadro que também se 

delimita em outras unidades da rede. 

Nesta perspectiva, a adoção ou o trabalho com jogos de cunho pedagógicos/ 

didáticos se apresenta como uma possibilidade de despertar o interesse do 

aluno,  assim podendo contribuir e promover uma aprendizagem significativa, 

mediante a utilização de uma linguagem atraente, capaz de aproximá-lo o 

máximo possível da realidade, de forma que os conteúdos transformam-se em 

vivência.  

É importante vislumbrar, neste cenário, que o jogo (enquanto uma estratégia 

didático-pedagógica) seja um meio do processo de ensino-aprendizagem e não 

um fim, ou algo a ser utilizado apenas para entreter os alunos, a fim de que o 

desinteresse do discente seja combatido mediante a adoção de práticas 

diferenciadas (dentre as quais o jogo é apenas um dos exemplos), que 

possibilitem também ao aluno uma maior atuação no processo de ensino-

aprendizagem. Espera-se que práticas como estas, não só no bojo da 

Geografia Escolar, lhe permita o desenvolvimento de um caráter reflexivo para 

com suas diferentes escalas de atuação/realidade. 

É nesse propósito ou perspectiva que venho por meio deste produto final 

validar a “adoção” do jogo enquanto uma ferramenta pedagógica de grande 

valia à disseminação da Geografia Escolar, uma vez que corrobora ao 

processo de ensino-aprendizagem de forma diferenciada, dinâmica e atrativa. 

Permitindo ao docente, por meio de atividades lúdicas, a melhor elaboração de 

conceitos, o reforço de conteúdos, a promoção da sociabilidade, além de 

trabalhar a criatividade, o espírito de competição e a cooperação entre os 

agentes. 

Para tanto, este produto final, em sua estrutura, está organizado em quatro 

sessões, além das considerações finais. A primeira, intitulada “O jogo como 

ferramenta pedagógica” apresenta o embasamento teórico que inspirou e 
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embasou conceitualmente esse produto final - PAF.  Em seguida, os objetivos 

propostos são apresentados e, consecutivamente, o encaminhamento 

metodológico tomado para a realização da prática. Anteriormente às 

considerações finais, os resultados obtidos serão contemplados. 
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2- O JOGO COMO FERRAMENTA DIDÁTICA 

 

Já na segunda metade do século passado, evidenciou-se uma generalizada 

crise no sistema educacional brasileiro, deflagrando diversos problemas 

inerentes a esse contexto, sendo o fracasso escolar o mais relevante.  O 

desinteresse e a indisciplina podem ser vistos como consequências deste 

processo. Neste âmbito, Rosa (2014) salienta que a educação avançou em 

termos numéricos, dada a ampliação da oferta do serviço, mas que, em termos 

qualitativos, ainda hoje é tida como precária e de baixa qualidade para a maior 

parte dos estudantes brasileiros.  

No centro dessa discussão, o professor, em suas diferentes esferas (seja 

quanto à sua suposta formação deficiente ou diante de sua ruidosa situação de 

trabalho), é o principal responsabilizado por esse fracasso, Inclusive tendo a 

sua função educacional questionada.  

Por ora, afim de não fugir a temática proposta, não quero aqui negar o papel e 

o poder que a mídia (entendida aqui como sinônima a um coletivo dos meios 

de telecomunicações) possui quanto ao acesso à informação. Contudo, na 

perspectiva de Monteiro (2015), e a ratifico, é necessário que se propague que 

o conhecimento, ou melhor, a aprendizagem de forma crítica e reflexiva, é 

apregoada e construída pelo docente no desenrolar do processo ensino-

aprendizagem. Ainda que na atualidade o docente, por questões inúmeras 

(incluindo a desvalorização profissional da classe e a falta de infraestrutura 

mínima para o desempenho satisfatório de sua função) venha a falhar no 

cumprimento do seu papel. 

Assim, é necessário que nesse iniciar de século, ainda impactado pela crise, 

repensemos o atual papel da escola e, por conseguinte, a (re)inserção do 

docente nessa perspectiva, sob uma abordagem que difira da puramente 

tradicional, uma vez que seu papel ainda é, e será cada vez mais, 

indispensável à sociedade.  

Diante desse contexto desfavorável e desafiador, é necessária a valorização do 

saber docente enquanto um canal de experimentação e mudança viável. Uma 

vez que este enquanto categoria “busca dar conta da complexidade e 

especificidade do saber constituído no (e para o) exercício da atividade docente 

e da profissão” MONTEIRO (2001, p.130). Assim como Sousa (2012), 
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considero que a metodologia tradicional não seja ruim. Contudo, na atualidade, 

quando utilizada como único método, também não atende as perspectivas de 

uma educação significativa e tampouco ao aluno e seu interesse. Aqui não 

pretendo negá-la, em toda sua apropriação, mas antes evidenciar a 

importância da utilização de novas metodologias, que em associação, venham 

sanar as defasagens tão claras atribuídas a essa metodologia, como já citada 

anteriormente. Proporcionando ao aluno vez e voz no processo ensino-

aprendizagem, em um ambiente menos rígido, prazeroso e atento a uma 

aprendizagem baseada na assimilação, ao invés da memorização ou pura 

acomodação da informação. 

Assim sendo, venho por meio deste validar a utilização dos jogos no espaço 

educacional, com base na experiência docente e a análise da literatura que 

evidencia que o uso de jogos no ambiente escolar/educacional, pode ser um 

recurso interessante e de grande valia no sentido de tornar atrativa a atividade 

educacional, motivando os alunos à aprendizagem significativa. 

Conforme explicado anteriormente, a escolha do jogo enquanto instrumento do 

meu produto final foi pautada em experiências pretéritas de utilização desse 

recurso em minha prática docente, incluindo, atividades que se voltaram e 

desenvolveram-se desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, 

principalmente as desenvolvidas junto  ao público do Ensino Fundamental (1º e 

2º segmentos) e da Educação de Jovens e Adultos. Tais experiências 

produziram práticas prazerosas, marcadas por um ar de leveza em seu 

desenvolvimento, motivando os alunos a participarem e promovendo uma 

aprendizagem significativa. 

 

 

2.1- O LÚDICO NA EDUCAÇÃO: O JOGO COMO FINALIDADE 

EDUCACIONAL 

 

O lúdico, do latim ludos, que significa jogo, tem sua inserção contemporânea 

no campo da Educação mediante, e principalmente, a deflagração das 

metodologias alternativas, que atuam na perspectiva de superar as limitações 

da metodologia tradicional aplicada ao ensino (CASTRO e COSTA, 2011). A 

atividade com jogos rompe com as praticas tradicionais, trazendo o aluno à 
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assimilação do conteúdo e oportunizando uma aprendizagem mais significativa, 

mediante o aprimoramento de sua capacidade cognitiva (SAWCZUK e 

MOURA, 2012). 

Historicamente, segundo Kishimoto (1996), o jogo educativo data dos tempos 

do Renascimento, momento em que se percebe que “a conduta livre do lúdico 

favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita os estudos” (p. 32). A partir 

daí, o jogo torna-se a forma mais adequada para o aprendizado dos conteúdos. 

Pois sua a utilização atua de forma a potencializar a exploração e construção 

do conhecimento por contar com a motivação interna típica do jogo. 

Diversas considerações que enfatizam as vantagens desse instrumento 

didático (ou seja, o jogo pedagógico) são expressas na literatura: 

[...] o lúdico como estratégia instrucional mostra-se importante à mobilização de 

esquemas mentais que estimulam o pensamento, o senso crítico, a 

participação e interação entre os alunos, acionando também as esferas 

motoras, cognitivas e afetivas do indivíduo, além de instigar a imaginação e a 

formação de significados, os quais facilitam a aprendizagem.  (TEIXEIRA, 1995 

apud CASTRO e COSTA, 2011, p. 28 ) 

 

Por meio das atividades lúdicas, assimila valores, adquire conhecimento em 

diversas áreas, desenvolve o comportamento e aprimora as habilidades 

motoras. Também aprende a assumir responsabilidades e se torna sociável e 

mais critico [...], o raciocínio é estimulado de forma prazerosa e a motivação em 

aprender é resgatada.  (FREITAS e SALVI, 2007, p. 6). 

 

O jogo proporciona um desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas 

cognitiva, afetiva, linguística, social e motora, além de contribuir para a 

construção da autonomia, criticidade, responsabilidade e cooperação [...] 

(CASTRO e COSTA, 2011, p. 4 ) 

 

 

Diante dos significativos benefícios apresentados, é perceptível que o lúdico 

resguarda sua função pedagógica, e muito tem contribuído ao campo da 

Educação. Enquanto propagador de um ambiente lúdico e desafiador, o jogo 

tem servido com sua função motivacional ao processo de ensino-

aprendizagem, quando empregado, promovendo ainda os pressupostos 

necessários à aquisição da aprendizagem em seus diferentes âmbitos. 

Nesse sentido, Castro e Costa (2011), além de Pelizzari (2002), dentre outros 
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pesquisadores, vêm aferindo ser o lúdico um dos principais caminhos à 

propagação da aprendizagem significativa. Destacando assim a contribuição do 

jogo à disseminação da aprendizagem significativa nos pressupostos de 

Ausubel, mediante sua teoria da aprendizagem significativa; cujo conceito 

central prioriza o “processo pelo qual uma nova informação se relaciona com 

os conhecimentos relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva do aluno” 

segundo Castro e Costa (2011, p. 2). 

Destarte, alguns possíveis pontos de vulnerabilidade (ou “desvantagens”) do 

uso do jogo pedagógico no espaço escolar são apontados por Canto e 

Zacarias (2009), além de Stefanello (2009). Dentre eles, o tempo, muita das 

vezes, excessivo voltado à concretização da atividade lúdica, podendo 

inclusive levar à supressão do conteúdo, além da perda do caráter lúdico do 

jogo, seja por uma constante interferência do docente, ou mesmo pela má 

formulação/aplicação do instrumento como aponta Canto e Zacarias (2009). Já 

Stefanello (2009) explicita os possíveis conflitos (de ordem cognitiva, afetiva, 

motora ou social) que podem emergir do jogo. 

O jogo quando vinculado à Educação assume uma função potencialmente 

motivadora e de tríplice atuação – docente e discente interagem em um 

ambiente estimulante – voltado ao desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem de forma significativa ao aluno. A ludicidade é um fator 

integrador e facilitador da aprendizagem, como proposto por Roloff (2010). 

Mas há de se discernir, como preconizado por Antunes (2007), que nem todo 

jogo, ainda que utilizado no ambiente educacional, é um material pedagógico.  

(...) o elemento que separa o jogo pedagógico de um outro de caráter apenas 

lúdico é que os jogos ou brinquedos pedagógicos são desenvolvidos com a 

intenção explicita de provocar uma aprendizagem significativa, estimular a 

construção de um novo conhecimento e, principalmente, despertar o 

desenvolvimento de uma habilidade operatória (ANTUNES, 2007, P.38) 

 

Ratificando o exposto, Kishimoto (1996) enfatiza que a dimensão educativa ou 

pedagógica do jogo surge quando “as situações lúdicas são intencionalmente 

criadas pelo adulto com vista a estimular certos tipos de atividades” (p. 41). 

Desta forma, potencializando as situações de aprendizagem. 

Acerca de sua função pedagógica, é importante ratificar que o uso do jogo não 

delimita faixa etária e tampouco descrimina o nível de ensino ou disciplina. 
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Contudo, enquanto recurso educacional, seu emprego não pode ocorrer de 

forma despretensiosa e sem um encaminhamento metodológico eficaz. Antes, 

sua função deve ser clara e a elaboração do jogo (pedagógico) ser pautada em 

orientações bem definidas, mediante o embasamento de objetivos específicos 

(ROLOFF, 2010). Divergindo desse rigor, se o docente apenas “brincar” com os 

alunos, não haverá a transmissão de conteúdos e o processo ensino-

aprendizagem não ocorrerá necessariamente, talvez de fora incidental. O rumo 

da atividade se perderá, evidenciando a não deflagração da função pedagógica 

do jogo e seu esvaziamento para fins educacionais. Prevalecendo apenas o 

lúdico, ou seja, o jogo pelo jogo, o jogo pelo “divertimento”. 

Antunes (2007), nesse contexto, afirma que o emprego dos jogos, como 

instrumento propagador de uma aprendizagem significativa, jamais deve ser 

usado sem “um rigoroso e cuidadoso planejamento, marcado por etapas muito 

nítidas e que efetivamente acompanhe o progresso dos alunos” (p. 37). E 

assevera que quanto a sua utilização, os jogos devem ser aplicados de forma a 

permitir a sua flexibilização e inclusive sua substituição, quando defasado para 

com seus objetivos. Sendo sua validade intrínseca ao seu caráter desafiador, 

tomadas mediante o interesse dos alunos e pelo objetivo proposto. 

 

 

2.2- O JOGO E O ENSINO DA GEOGRAFIA     

 

Os jogos associados ao ensino da Geografia atuam na perspectiva de 

reformulação dos padrões tradicionais de ensino e se apresentam enquanto 

uma alternativa de nova proposta metodológica (VERRI e ENDLICH, 2009). 

Para Souza (2012), a utilização dos jogos no bojo do ensino da Geografia, 

emerge em um contexto de mudança de perspectiva da Geografia Escolar que 

agora busca atuar na desconstrução das metodologias tradicionais, uma vez 

que 

(...) ensinar e estudar Geografia nos dias atuais implica em desenvolver uma 

capacidade de estabelecer inter-relações entre fenômenos distintos, 

observando suas peculiaridades, mas, sobretudo, buscando analisar as 

características que o faz pertencer a um todo, maior e ter em seu interior 

características heterogêneas, singulares e muitas vezes discordantes, quando 

considerado o todo.  (SOUSA, 2012, p. 1) 
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Considerando que novas necessidades emergem à Geografia Escolar e que a 

base tradicional já não mais consegue dar conta de suas demandas, é preciso 

enfatizar, como Castellar e Vilhena (2010), a importância do jogo, cuja função 

pedagógica pode ser usada para romper com práticas tradicionais no contexto 

da sala de aula, além de proporcionar um processo de ensino-aprendizagem 

mais dinâmico e significativo ao aluno. Pois, é nítido que o  

(...) ensino de Geografia precisa ser mais dinâmico e prazeroso para que os 

conteúdos sejam assimilados. É necessário oferecer uma aula além do livro 

didático, mais conectada com o cotidiano; buscar uma renovação dessa prática 

de ensino pensando em métodos que predam mais a atenção dos educandos, 

para que eles se sintam inseridos no processo de ensino e aprendizagem, com 

vontade de aprender. (BASTOS, 2011 apud SAWCZUK e MOURA, 2012  p. 4 ) 

 

Assim, os jogos educativos ou didático-pedagógicos, instrumento respaldado 

pelo PCN, tem encontrado inserção junto à Geografia Escolar enquanto um 

recurso potencial à disseminação de um ambiente lúdico, dinâmico, critico, 

interativo, descontraído e alegre. Essas práticas favorecem a aprendizagem 

significativa, mediante o despertar de interesse dos alunos pelo processo de 

construção do conhecimento geográfico, uma vez que o aluno assimila o 

conteúdo de forma divertida, compreendendo melhor o que lhe é proposto 

(SAWCZUK e MOURA, 2012). O jogo é parte do processo de aprendizagem em 

Geografia, pois ao jogar o conteúdo é apropriado (CASTELLAR e VILHENA, 

2010).  

À Geografia o jogo tem a função de experimentação do espaço, como 

postulado por Gaite (1995) ao afirmar que  

[...]os jogos de simulação são para a Geografia, e as ciências sociais em geral, 

como experiências de laboratório para as ciências experimentais. O geografo 

não consegue reproduzir no laboratório os fatos e fenômenos que estuda, o 

reproduzem recorrendo à simulação e ao jogo. Isto permite abordar com 

simplicidade certos temas de caráter complexo, [...] sendo adequada ao 

processo de ensino-aprendizagem [...]. (GAITE, 1995 apud VERRI e ENDLICH, 

2009, p.7). 

 

Por meio do jogo, e não só do de simulação, cria-se a possibilidade de 

experimentar e vivenciar o espaço em suas diferentes escalas, assim como os 
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fenômenos geográficos em sua multiescalaridade. Isso permite ao aluno recriar 

passo a passo os diferentes processos geográficos e suas dinâmicas, e se 

tornar sujeito autônomo e criador de seu próprio saber (VERRI e ENDLICH, 

2009). Destaca-se a importância de um ambiente embebecido pelo lúdico, 

onde o aprendizado é construído de forma prazerosa e é resgata a motivação 

em aprender (FREITAS e SALVI, 2003). 

De acordo com o embasamento bibliográfico e a própria vivencia docente, 

inclusive no âmbito do Programa de Residência Docente (PRD), mais 

particularmente no Campus Humaitá II (durante o acompanhamento aos 

docentes de Geografia) verifiquei que a utilização de jogos associados à 

Geografia Escolar é uma possibilidade real e interessante na didática 

geográfica.  

Em termos de nível de ensino, as experiências de utilização do lúdico 

associado ao ensino da Geografia podem ser desenvolvidas em todas as 

séries. Contudo, de acordo com a bibliografia consultada, a maior parte das 

experiências desenvolveu-se quase que exclusivamente no segundo segmento 

do Ensino Fundamental, envolvendo temáticas que privilegiavam a Geografia 

Regional do Brasil como em Sawczuk e Moura (2012). Isto pode ser observado 

em jogos desenvolvidos sobre estados específicos, como em Souza (2012) 

com o Ceará, e em Freitas e Salvi (2003) sobre o Paraná. 

Somente em Stefanello (2009) foi comtemplado um breve relato de atividade 

com jogos sendo desenvolvido no Ensino Médio. Já em Nobre (2015) e Verri e 

Endlich (2009), as abordagens, mais conceituais, voltaram-se a capacitação de 

docentes quanto à utilização de jogos como recurso ao ensino da Geografia. 

Enquanto aporte metodológico, os jogos foram apresentados aos alunos de 

forma a promover uma “revisão” e maior aproveitamento do conteúdo, 

mediante a proposta de atividades lúdicas que envolviam jogos de tabuleiro e 

quebra cabeça na experiência de Souza (2012) com o jogo “Descobrindo o 

Brasil e montando o Ceará”. Já em Freitas e Salvi (2003), no jogo “Paraná em 

questão”, ocorreu uma releitura do jogo comercial Perfil da Grow, realizada pelo 

docente. 

Diferentemente dos já citados, Sawczuk e Moura (2012) empregaram a 

metodologia em que os jogos foram construídos pelos alunos. Assim, 

confeccionaram o quebra-cabeça das regiões e estados do Brasil, bem como 
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uma adaptação do jogo Batalha Naval voltada às regiões do Brasil, intitulado 

“Batalha Geográfica” o qual envolveu ainda perguntas e respostas acerca das 

regiões e do território brasileiro. Nessa mesma perspectiva, também atuaram 

as professoras Carolina Vilela e Stela, no CPII Humaitá II, junto ao 7º ano do 

Ensino Fundamental regular, mediando à construção do jogo “Perfil Geográfico 

do Brasil”, relacionado à temática da regionalização do Brasil.  

Ainda quanto aos tipos de jogos e sua inserção na Geografia, Castellar e 

Vilhena (2010) também contribuem ao apontar para outros exemplos de jogos 

cujo uso na Geografia já está cristalizado, referindo-se: 

(...) a batalha naval (em que a compreensão das coordenadas geográficas – 

latitude e longitude- é importante para executar o jogo), as damas (que ajudam 

a localização à direita, à esquerda, à frente, atrás, e ao domínio do território), o 

jogo de botão (em que podem-se explorar as noções espaciais topológicas, 

euclidianas e projetistas) e os jogos de estratégia, que podem auxiliar na 

construção dos conceitos geográficos de território, poder, sociedade, lugar e 

região, a partir de objetivos definidos pelos jogadores. (p. 48 e 49) 

 

Os mesmos autores também evocam a resolução de problemas como uma dos 

vários caminhos pedagógicos do uso do jogo na Geografia, onde as atividades 

lúdicas do jogo são desenvolvidas por meio de situações problemas. Assim, 

sintetizando que  

(...) o verdadeiro objetivo da aprendizagem com base na resolução de 

problemas é fazer com que o aluno adquira o hábito de propor problemas e 

resolvê-los como forma de aprender, pois tanto a utilização de estratégias 

como a tomada de decisões contribuem para que ele desenvolva o raciocínio e 

possa transferir conhecimento para diferentes situações do cotidiano. 

(CASTELLAR e VILHENA, 2010, p. 51) 

 

O jogo, enquanto instrumento ou recurso didático à Geografia, constitui-se não 

só como ponto de partida para a construção do conhecimento, possibilitando o 

aprendizado de conceitos e juízos, como posto por Nobre (2015). Sua função 

vai além, proporcionando outros benefícios que se fundamentam em questões 

relacionadas não só ao intelecto e à construção da aprendizagem formal da 

Geografia, mas incorpora também, segundo Sawczuk e Moura (2012), o 

desenvolvimento de conceitos relativos à cooperação, socialização, 

concentração, noções de espaço, raciocínio lógico, organização e habilidade 
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de construção de materiais a serem utilizados nos jogos.  

Cabe ainda aos jogos atuar no processo investigativo da aprendizagem do 

educando, a fim de sanar seus pontos nebulosos. Uma vez que o jogo permite 

compreender a maneira de pensar dos alunos, assim, permitindo que sejam 

direcionadas estratégias eficazes que os levem a compreender os conteúdos 

escolares da Geografia.  

Assim, é importante delimitar que o jogo a serviço da Geografia (em suas 

diferentes nuances ou tipos, como veremos a diante) ou mesmo o lúdico de 

uma forma mais generalizada, em nenhum momento inviabiliza ou atua de 

forma a substituir o papel do professor no ensino dos conteúdos de cunho 

geográfico. Antes, apresenta-se como um recurso, um auxílio motivador ao 

processo de aprendizagem da Geografia Escolar. 

Os jogos operam reforçando a centralidade do papel do docente no 

desenvolvimento de uma metodologia voltada ao ensino da Geografia que 

preconiza o uso de jogos, pois deve caber ao professor não só a função 

relativa ao planejamento de todo processo de forma que atenda ao seu público 

alvo, assim como que os objetivos traçados sejam alcançados. Este também 

precisa se posicionar e atuar enquanto mediador dos conflitos inerentes ao 

jogo. Uma vez que os jogos favorecem interações que podem envolver outros 

sentimentos como a curiosidade, o medo, a insegurança e mesmo a 

autoafirmação. Assim, garantindo a coerência e fluidez na aplicação do 

instrumento lúdico, ou seja, do jogo pedagógico voltado à Geografia.  
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OBJETIVOS  

 

Objetivos Gerais: 

 Promover diferentes metodologias de ensino da Geografia Escolar, 

buscando o maior envolvimento dos educandos com o conteúdo da 

disciplina; 

 Propiciar a aprendizagem significativa dos alunos do Ensino Médio 

da rede pública estadual através da metodologia de produção e 

experimentação de jogos com fins educacionais; 

 

Objetivos Específicos: 

 Suscitar a conscientização dos jovens sobre o papel central da 

energia no mundo contemporâneo e propiciar uma mudança de 

postura para com o consumo de recursos energéticos, a começar 

pela abrangência pessoal. Incluindo a adoção de práticas que visem 

à sustentabilidade e a maior disseminação de fontes renováveis e 

alternativas; 

 Desenvolver a autonomia do educando, cingindo-os de elementos ou 

ferramentas para a compreensão e análise critica de sua realidade; 

 Produzir diferentes jogos didáticos relacionados à temática 

energética, nos quais a atuação do discente seja ativa desde a 

produção à experimentação dos jogos.  
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4- METODOLOGIA 

A construção dos jogos didático-pedagógicos foi realizada pelos discentes do 

3º ano do Ensino Médio, com faixa etária entre 16 e 18 anos, matriculados no 

primeiro turno do Colégio Estadual Duque de Caxias (C.E.D.C.). O trabalho foi 

desenvolvido em seis turmas. Vale ressaltar  que  em duas delas (3002 e 

3003), estão presentes três estudantes com necessidades especiais.  

 A temática concernente à questão energética no mundo contemporâneo, 

enquanto abordagem geográfica permeou a produção dos jogos, que deveriam 

ser produzidos de forma artesanal e com baixo custo financeiro.  

Seu apontamento metodológico, ainda que enquanto uma inspiração está entre 

uma linha tênue entre a prática exploratória e da pesquisa ação. Apontando-se, 

a princípio, como um híbrido entre essas duas modalidades de pesquisa. 

No primeiro momento, o de “elaboração” - base de pesquisa do jogo -, um 

processo próximo ao da prática exploratória foi desenvolvido, quando se 

buscou entender diferentes situações sobre a energia e suas implicações 

socioespaciais associadas ao currículo da disciplina de Geografia. Afinal, toda 

construção de caráter geográfico que deu base ao jogo foi fruto de pesquisas 

realizadas pelos alunos, a fim de familiarizarem-se ao conteúdo e a 

construírem, a partir dele, juntamente com as aulas ministradas pela docente, o 

embasamento teórico ou perguntas que nortearam o jogo. Nesse processo, 

evidenciou-se não só o professor como pesquisador, mas viu-se o aluno 

também tomando para si essa postura.  

Contudo, a principal linha de pesquisa que caracterizou o viés metodológico 

dessa “prática” foi a pesquisa-ação, uma vez que a produção do jogo, 

abrangendo suas diferentes modalidades ou tipos e etapas (desde a 

elaboração até a concretização do ato de jogar), pode ser considerada o 

próprio desenvolvimento da pesquisa.  

A atuação do docente ocorreu na mediação do processo de 

elaboração/produção dos jogos por parte dos discentes, a fim de avaliar a real 

validade do jogo enquanto instrumento facilitador do processo ensino 

aprendizagem da disciplina Geografia. Reforça-se, assim, o ideário de que o 

aluno pode, e deve atuar na produção do conhecimento escolar, uma vez que 

esse material é concretizado na escola e para a escola. 
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Entrevista, produção de relatórios, seguida de sua análise, aplicação de um 

questionário e a observação direta foram as técnicas de coleta de dados 

empregadas nesta pesquisa. Assim, os dados foram obtidos em uma entrevista 

informal ao inicio do processo para avaliar a estima dos alunos pelos jogos e 

pelo desenvolvimento de relatórios por parte dos discentes, a fim de exprimir o 

desenvolvimento e expectativas quanto à produção do jogo, as experiências 

vividas e os acontecimentos mais relevantes, seguidos da análise da docente. 

Ao final do processo, foi aplicado um questionário individual, objetivando 

analisar a real eficácia do jogo enquanto instrumento didático-pedagógico, 

além, do emprego da observação direta, realizada por mim em todo o 

processo. 

A produção de jogos, ocorridas entre os meses de agosto e setembro, e a 

primeira semana de outubro, reuniram para além da contextualização do 

“projeto”/produto, uma série de outros passos que delimitaram o seu concreto 

desenvolvimento. Podemos destacar três fases: a primeira, (item 4.1), foi a 

oficina de pesquisa na internet. Em seguida, (item 4.2), ocorreu a efetiva 

produção dos jogos ou produtos desenvolvidos. E, por último, no terceiro 

momento, a exposição dos jogos à comunidade escolar na I Mostra de Jogos 

Sobre Energia (item 4.3).  

Como passo inicial ou introdutório, foi realizada a apresentação da proposta e 

estruturação do produto aos alunos do 3º ano Ensino Médio do Colégio 

Estadual Duque de Caxias. Este tratou de explicar o caráter e objetivo do 

desenvolvimento/produção de jogos didáticos no espaço escolar e sua 

vinculação ao Programa de Residência Docente, como também a delimitação 

do cronograma de trabalho (APÊNDICE B) e da prévia dos passos posteriores. 

Foi feita a solicitação do direito de imagem dos alunos (via entrega do 

formulário para preenchimento), a divisão das turmas em grupos de ação e a 

escolha de um representante por cada jogo, para o repasse e reporto das 

informações necessárias, assim como foi realizado o sorteio da temática 

energética que daria embasamento de conteúdo à construção dos jogos. Os 

materiais foram solicitados. 

Foi definido que a nota dada à produção do jogo, incluindo o cumprimento de 

todas as etapas, ou seja, desde a pesquisa pertinente a temática do jogo até a 

sua montagem física, seria de no máximo quatro pontos na média do 3º 



 
 27 

bimestre letivo, e que a apresentação dos jogos à comunidade escolar também 

iria compor a avaliação, sendo atribuído valor de zero a dois pontos na média 

referente ao 4º bimestre. 

 Atendendo aos pressupostos metodológicos para uso do jogo na educação 

geográfica, como postulado por Stefanello (2009), no tocante ao material, foi 

solicitado a todos os grupos um relatório inicial com o planejamento dos 

passos, funções e expectativas individuais acerca do processo. Foram 

definidas duas etapas para a confecção deste relatório: uma relativa às 

questões do jogo, contendo as questões propostas com a resposta e a 

pesquisa subsidiadora (com bibliografia) para avaliação da docente, e uma com 

a designação das funções assumidas por cada participante no grupo e os fatos 

de maior relevância ocorridos no grupo.  

 

4.1- PRÉ-PRODUÇÃO: A OFICINA PESQUISA NA INTERNET 

O primeiro momento estipulado na produção dos jogos envolveu a capacitação 

dos alunos à realização de pesquisas frutíferas na internet objetivando a 

garantia da qualidade do material que atuaria de forma direta na formulação 

das questões norteadoras dos jogos. Assim, através da mini oficina intitulada 

“Como realizar uma boa pesquisa na internet?” (APÊNDICE C) os discentes 

foram munidos de estratégias que lhes permitiriam o empreendimento de uma 

pesquisa com resultados selecionados e eficazes. Desta forma, atuando de 

maneira a rechaçar o “sistema copia e cola” e a disseminar uma nova cultura 

de pesquisas. 

A oficina ocorreu na segunda semana de agosto no laboratório de informática 

da escola, tendo a duração total de 100 minutos, ou seja, dois tempos de aula. 

De forma inicial, após a acomodação de todos, os alunos foram questionados 

acerca das pesquisas na internet e responderam oralmente a um questionário 

descritivo relativo a como realizavam sua pesquisa, a frequência e o objeto 

motivador da mesma, incluindo as temáticas de maior interesse que levam o 

educando a essa “prática”. E assim foram sensibilizados sobre formas e 

funções de maior legitimidade de se realizar uma pesquisa. 

A mini oficina aplicada foi esquematizada em duas etapas. A primeira (Figuras1 

e 2), mais teórica, muniu os alunos de ferramentas, como o refino de resultados 

de buscas e a indicação de fontes/ sites na internet confiáveis e de conteúdo 
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idôneo, inclusive os diferentes “produtos” (site, blog, objetos educacionais, 

bibliotecas  etc.) concernentes à Geografia.   

Mais prática, a segunda etapa (Figuras 3 e 4) resultou em um exercício de 

pesquisa onde eles deveriam aplicar os novos conhecimentos para a 

realização de uma boa pesquisa na internet. A pesquisa foi realizada mediante 

a temática que lhes foi sorteada para a elaboração dos jogos. Para tanto, tal 

pesquisa deveria basear-se em, pelo menos, três sites confiáveis e 

descrever/apresentar a compreensão obtida da temática.  

Infelizmente, por questão de infraestrutura, somente as turmas de segunda 

feira conseguiram realizar a atividade no laboratório de informática. As turmas 

de sexta-feira fizeram os mesmos procedimentos, contudo as pesquisas foram 

realizadas via o seu próprio smartfone. Em ambas as turmas, como conclusão 

foi aberta a fala aos alunos para opinarem sobre a oficina e eles preencheram 

o questionário avaliativo. 

Esta etapa foi subsidiadora de sua posterior, ou seja, a produção dos jogos, 

pois iniciou o processo de pesquisa e promoveu orientações que facilitaram a 

coleta e geração de informações para produção das cartas dos jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1- Fotografia apresentando o conteúdo teórico 
ministrado na mini oficina “Como realizar uma boa pesquisa 
na internet?”                                                                                  

                                         Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 2- Fotografia apresentando a professora ministrando a 
mini oficina “Como realizar uma boa pesquisa na internet?”     
                                             
                                                                                     Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 3- Fotografia apresentando os alunos realizando a 

pesquisa  solicitada na mini oficina.                                         

                                                                      Fonte: Arquivo pessoal 
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4.2- O PROCESSO DE PRODUÇÃO DOS JOGOS DIDÁTICO-

PEDAGÓDICOS 

 

Trata-se do momento mais longo, denso e central de todo procedimento, o qual 

englobou a etapa de elaboração e construção física dos jogos didáticos.  Este 

processo foi realizado pelos discentes, organizados em grupos de ação, com a 

mediação da docente. Estrategicamente, a construção dos jogos foi realizada 

em duas metodologias diferentes.  

 Na primeira delas, o jogo produzido foi a Trilha Energética, item 4.2.1, cuja 

forma e estrutura foram concebidas pela docente e apresentadas a classe. A 

atuação dos discentes, em seus respectivos grupos de ação, esteve voltada ao 

plano de confecção do tabuleiro físico do jogo e a etapa de formulação das 

questões e das orientações acerca das regras do jogo.  

 Na segunda metodologia, as demais turmas participantes foram divididas em 

grupos de discentes, em torno de 10 a 15 alunos, e estes foram os 

responsáveis por idealizar todo o projeto/processo do jogo, incluindo os 

 
Figura 4- Fotografia apresentando a utilização das 
ferramentas de refino de resultados de buscas na internet, 
aplicada pelo grupo responsável pela temática Petróleo.       
                                                                          Fonte: Arquivo pessoal 
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princípios relacionados à forma, função e estrutura, mediante uma temática 

energética previamente elencada por sorteio. Com base nessa precedência, 

seriam elaborados ao todo 15 jogos por cinco turmas diferentes, sendo três 

jogos produzidos por turma.   

Além disso, durante a produção dos jogos, independentemente da metodologia 

adotada, foi estabelecido um cronograma (APÊNDICE B) com a delimitação de 

atividades próprias para a produção dos mesmos, incluindo as orientações à 

pesquisa, as reuniões periódicas de feedback com a docente, a  formulação 

das questões e sua revisão, o manual do jogo, explicando a forma de jogar e 

as suas regras, além da montagem física do mesmo, de forma artesanal e com 

materiais de baixo custo. 

Esta etapa ainda incluiu o teste piloto dos jogos, onde os produtos/jogos 

produzidos foram apresentados, testados e avaliados, em sala, pelo crivo da 

docente, quanto à sua função e estratégia, e dos próprios pares, que os 

julgaram quanto à sua forma e interatividade. Esta etapa teve como objetivo 

identificar e, posteriormente, corrigir os pontos vulneráveis do jogo, assim 

resguardando a sua melhor qualidade didática.  

Finalizando a etapa de produção dos jogos, ocorreu o teste final. Mais uma vez 

os jogos foram praticados e, neste, houve a avaliação quantitativa dos mesmos 

atribuindo-lhe o valor de zero a quatro pontos, por todo o processo. Uma vez 

que a produção desses jogos substituiu o valor da prova bimestral. 

 

4.2.1-  O JOGO TRILHA ENERGÉTICA 

Produzido com base na primeira opção metodológica apresentada (estrutura 

delimitada pela docente), este foi um jogo de tabuleiro humano, no formato de 

uma trilha, a princípio, composta por cerca de 60 espaços que incorporam uma 

sequência numérica crescente, intermediadas por casas temáticas ou sessões 

(identificadas por símbolos próprios), nas quais o tema energia no mundo 

contemporâneo foi abordado.  Quanto ao seu objetivo, os jogadores deveriam 

percorrer o caminho, onde o primeiro a chegar ao final da trilha seria o 

vencedor e ganhador da medalha de ouro. Contudo, o percurso permaneceria 

ativo até a chegada do participante em terceiro lugar para, assim, realizar a 

premiação. Durante o percurso perguntas e tarefas, acerca da temática 

energética, lhes seriam direcionadas de forma a promover a movimentação no 
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jogo. 

Para sua elaboração, a turma 3002 foi divida em quatro grupos de atuação 

para as etapas de pesquisa/formulação das questões e, mantido os mesmos 

grupos para posteriormente, realizarem a padronização e a montagem do 

tabuleiro humano do jogo Trilha Energética.   

Os quadros abaixo apresentam um breve esquema da divisão realizada 

mediante a designação das atividades por equipe. Assim, o primeiro quadro 

(Figura 5), equivale ao suporte do momento inicial da produção do jogo, relativo 

às tarefas de elaboração das cartas, apresentando ainda as correlações 

realizadas entre as sessões previamente elencadas e o esquema real/físico do 

jogo. Já o segundo (Figura 6), versa sobre as tarefas de montagem da 

estrutura material/física do jogo. Veja: 

 

 

Figura 5- Quadro de suporte de elaboração das cartas do jogo Trilha 

Energética 

 

 

Grupo 

 

Seção 

 

Atividade/Ideia 

Produção 

de cartas 

(total) 

Logo/casa

s 

equivalent

es no jogo 

físico 

 

 

 

 

 

G1 

 

Consumo consciente! 

Seção que apresenta 

pictogramas com “dicas” de 

consumo consciente de energia, 

com avanço e recuo no jogo 

dependendo da situação 

exposta. 

 

Produção de pictogramas 

e/ou cenas de consumo 

consciente de energia e a 

delimitação do avanço ou 

recuo no percurso de 

acordo com a situação 

elencada. 

 

 

30 

 

- 20 “cenas” 

positivas; 

- 10 “cenas” 

negativas. 

 

10 

 

- 5 casas 

com o 

logo; 

- 5 casas 

com os 

“pictogram

as”. 
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G2 

Qual é a fonte? 

Seção que apresentará até 3 

dicas sobre uma determinada 

fonte energética, a qual deverá 

ser adivinhada pelo jogador. O 

avanço será mediante a 

quantidade de dicas utilizadas, 

com variação de não avanço por 

uma rodada mediante o erro, até 

o avanço máximo de 3 casas. 

 

Delimitação de dicas sobre 

cada fonte energética de 

forma a identificar o seu 

nome. 

 

  

10 cartas de 

dicas por 

fonte. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

G3 

 

Energize! 

Seção onde o jogador deverá 

escolher uma carta com 

perguntas de múltipla escolha (3 

opções de resposta) sobre a 

temática geral de energia para 

responder. Mediante à resposta 

correta, avançar conforme 

sorteado no dado e no caso de 

erro, o participante permanece 

imóvel até a jogada seguinte, 

tendo que responder a uma nova 

questão, que agora poderá 

contar com a ajuda de outro 

participante do jogo a sua 

escolha, que também será 

beneficiado pelo acerto em 

comum com o avanço de 3 

casas. Caso o erro persista, ele 

deverá recuar três casas e o 

outro participante fica uma 

rodada sem jogar. 

 

Produção de perguntas e 

respostas sobre a temática 

energia. 

 

 

30 

 

 

10 

 

 

 

 

Corrente elétrica! 

Seção que irá promover a 

 

Delimitações de pequenas 

tarefas que envolvam a 

 

 

10 

 

 

5 
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G4 

realização de pequenas tarefas 

como forma de avanço no jogo. 

O avanço se dará mediante o 

sorteio de casas no dado. 

temática em tela. 

 

Static Shock! 

Seção curinga, onde o 

participante da casa poderá 

alterar a rota de um dos outros 

participantes, permitindo o seu 

avanço ou recuo, mediante a 

ação proposta na carta curinga. 

Seu destino também será 

decidido pela mesma. 

 

Delimitações de ações 

coringas para avanço e 

recuo no jogo. 

 

 

 

10 

 

 

 

3 

Total de casas em uso nas seções 

Total de casas do jogo/ casas numéricas 

38 

60/ 22 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

 

 

Figura 6- Quadro de suporte de design e montagem do jogo Trilha 

Energética 

 

Grupo Atividade 

G1 Produção e padronização dos pictogramas. 

G2 Padronização/design das cartas. 

G3 Montagem física do jogo. 

G4 Produção do manual do jogo (Delimitação escrita das peças 

que compõem, quantitativo de participantes, as regras e a 

forma de jogar.) 

                                     

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Parte das atividades descritas foi realizada no ambiente físico do colégio.  
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Principalmente as reuniões de feedback e/ou orientação com as equipes, como 

podemos ver na figura 7; assim como parte da confecção da estrutura física do 

jogo, como a sua montagem (Figura 8)  e, também,  a produção dos 

pictogramas (Figura 9), no tocante a empreitada de produção efetiva. Devido à 

dimensão do jogo e seu quantitativo de tarefas, algumas atividades foram 

desenvolvidas no ambiente externo da escola. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Fotografia apresentando a reunião de feedback com o G1 

( Consumo Consciente) para esclarecimentos concernentes a produção dos 

pictogramas.                                                                            Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 8: Fotografia apresentando equipe atuando na confecção do jogo físico 

da Trilha Energética                                                                    Fonte: Arquivo pessoal 
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O Trilha Energética, jogo produzido pela turma 3002, como produto final pode 

ser visualizado na figura 10. Sua estrutura é composta por um tabuleiro em 

tamanho humano, onde o jogo se desenvolve, quatro pinos coloridos que 

representam os jogadores, um dado que permite o quantitativo de avanço e/ou 

recuo de casas. Além de um baralho de cartas específico para cada uma das 

sessões do jogo, a fim de que se promova a movimentação pelas casas do 

mesmo.  

Vale a lembrança de que quanto ao cronograma de produção do jogo Trilha 

Energética, foram utilizados os mesmos parâmetros temporais que os demais 

jogos, conforme exposto no cronograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Fotografia apresentando o G1 atuando na produção dos 

pictogramas. 

                                                                                                           Fonte: Arquivo pessoal 
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4.3- PÓS-PRODUÇÃO: A I MOSTRA DE JOGOS SOBRE ENERGIA 

 

Este momento final envolveu todas as turmas participantes. Foi o ato de 

culminância das atividades realizadas, por meio da exposição intitulada I 

Mostra de Jogos sobre Energia, na qual foram expostos todos os jogos 

didáticos produzidos pelos discentes durante o momento anterior.  

Os preparativos relativos à concretização da mostra englobaram, na semana 

anterior ao evento, uma conscientização dos alunos acerca de como ocorreria 

a mostra com detalhamentos relativos ao cronograma e a localização dos jogos 

no espaço do corredor central coberto do colégio, além da decoração. Para 

tanto, as devidas informações foram passadas a cada turma em sala, e no 

intervalo ocorreu uma pequena reunião com os representantes dos jogos, 

inclusive para direcionar, in loco, onde o jogo seria exposto e sanar as 

possíveis dúvidas. Ao fim, foi entregue a cada representante de jogo, um folder 

informativo (APÊNDICE D) sobre a mostra, contento cronograma detalhado, 

organização espacial dos jogos, além de alguns lembretes pertinentes aos 

discentes.  

Figura 10- Fotografia do produto final do Jogo Trilha Energética   

                                                                                                   Fonte: Arquivo pessoal 
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Quanto ao andamento, foi ratificada em turma, e posta em prática, a ideia de 

que o momento inicial da feira, após a montagem, deveria ser desfrutado pelos 

próprios alunos das turmas participantes, objetivando que conhecessem os 

produtos/jogos concretizados pelos seus pares. Somente após essa etapa, os 

jogos seriam desfrutados pelos alunos das outras turmas e pelos docentes 

avaliadores, assim como os demais atores/componentes do colégio. 

A I Mostra de Jogos sobre Energia, ocorreu no dia nove de outubro do ano 

letivo de 2015, onde os jogos foram dispostos no corredor central da escola e 

apresentados  aos seus pares e demais membros da comunidade escolar, 

onde os  participantes, ou seja, os discentes, os docentes e os demais 

presentes, foram convidados a jogar e ponderar sobre validade e repercussão 

dos jogos.  

No momento de sua abertura ao público escolar, a mostra contou com a fala 

inicial da docente (Figura11), contextualizando a importância da temática 

energética e o desenvolvimento do trabalho de produção de jogos didáticos 

realizados pelos discentes, e a apresentação musical da banda do colégio 

(Figura12). Após, o espaço foi oficialmente liberado para a interação da 

comunidade escolar com os jogos didáticos produzidos, conforme pode ser 

visto na figura 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura11- Fotografia apresentando a abertura oficial da Mostra com fala 

da docente responsável.                                                                                                                                                   

p                                                    

                                                                                                  Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 12- Fotografia apresentando a participação da banda do colégio na 

abertura da Mostra.                                                                                                                                                   

p                                                    

                                                                                                  Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 13- Fotografia apresentando a iInteração da comunidade escolar com a 

Mostra.        .                                                                                                                                                   

p                                                    

                                                                                                  Fonte: Arquivo pessoal 
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É importante ressaltar que esta etapa ainda contou com a participação de 

professores voluntários e externos à prática, que atuaram como avaliadores 

externos dos jogos (Figura14).  Foram ao todo seis docentes avaliadores, de 

disciplinas variadas (como Física, Matemática e Línguas), que participaram 

ativamente da Mostra e avaliaram os jogos quanto aos quesitos de 

organização, adequação da temática ao jogo escolhido e outros aspectos 

relativos à apresentação. Para tanto, foi entregue a cada avaliador um pequeno 

formulário (APÊNDICE E) com os itens a serem avaliados e o intervalo de nota 

válido.  

Quanto a essa avaliação externa, previamente os alunos foram orientados, 

pela docente, a não só explicarem o jogo e suas regras ao professor avaliador. 

Antes, convidá-lo a jogar e também apresentar todo o processo de 

desenvolvimento do jogo, incluindo a temática, as expectativas geradas e a 

análise/perspectiva do grupo diante do jogo. 

 

 

 
 
 
 

Figura 14- Fotografia apresentando os professores realizando a avaliação 

externa de um jogo.                                                                                                                                              

p                                                                

                                                                                          Fonte: Arquivo pessoal                                                                                                         
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Concluindo os procedimentos metodológicos referentes à produção de jogos 

didáticos por alunos do 3º ano do Ensino Médio do C.E.D.C., após a I Mostra 

de Jogos sobre Energia, os trabalhos alavancados na perspectiva dos jogos, 

trataram da avaliação dessa estratégia de ensino por parte dos discentes. 

Identificando os pontos positivos e negativos dessa prática através de debate 

inicial com as turmas, seguido de um questionário aberto respondido 

individualmente pelos alunos.  
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5- RESULTADOS  

Mediante aos resultados alcançados e que serão expostos nesta sessão, é 

importante ratificar a validade e a importância dos jogos enquanto recurso 

didático-pedagógico a serviço da Educação.  

Conforme o planejado, a prática de produção de jogos e sua aplicação foram 

desenvolvidas no cumprimento de todas as etapas delimitadas. Assim, os jogos 

foram produzidos e apresentados à comunidade escolar. E este pode ser 

considerado o mais relevante resultado obtido com esta pesquisa, seu efetivo e 

real legado. Isto pode ser destacado, uma vez que dentre os textos 

pesquisados para a revisão bibliográfica deste trabalho, poucos foram os 

trabalhos com jogos em que os alunos estivessem efetivamente envolvidos em 

todas as etapas. Os jogos foram quase que exclusivamente apresentados 

prontos para que ocorresse a sua aplicação com os alunos. Tampouco foi 

constatada uma expressividade real de jogos voltados ao Ensino Médio, o que 

ocorreu em apenas dois trabalhos, cujo jogo voltava-se ao ensino de Química e 

outro para Geografia.  

 Desta forma, é evidenciada a contribuição da apresentação de uma forma 

diversificada de trabalho com jogos, envolvendo não só as potencialidades 

referentes à sua experimentação/aplicação aos discentes, mas também a sua 

produção pelos próprios, mediante a especificidade do público alvo abranger o 

Ensino Médio. Este trabalho contribui, assim, ao ensino da Geografia, com a 

apresentação/exemplificação de mais uma forma metodológica voltada à 

aplicação de jogos enquanto ferramenta mediadora do processo ensino-

aprendizagem.  

Relevantes, significativos e, também, diversificados foram os resultados obtidos 

com a prática proposta. A descrição dos resultados será organizada da 

seguinte forma: apresentação dos jogos confeccionados, comentários sobre o 

processo de produção dos jogos, avaliação da Mostra. Todos os resultados são 

originários da observação direta de todo o processo, bem como também são 

fruto da análise dos dados obtidos no decorrer da caminhada.  

Como já mencionado, os jogos foram desenvolvidos por dois caminhos 

metodológicos diferentes, uma de estruturação fechada, respectiva ao jogo 

Trilha Energética, e outra cuja concepção e elaboração dos jogos foi realizada 
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em todas as suas etapas pelos discentes, totalizou a produção de 15 jogos 

didáticos distintos, investidos de subtemáticas próprias relativa à energia, 

conforme, podemos averiguar no quadro-resumo (Figura 15)  que se segue:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TURMA TEMÁTICA  JOGOS PRODUZIDOS 

 NOME DO JOGO JOGO SIMILAR EXISTENTE 

 

 

3003 

Energia no Brasil Dominó Energético Dominó 

Energia eólica Hordas Solares RPG de mesa 

Crise hídrica no 

Brasil 

Jogo da Velha 

(humano) da Crise 

Hídrica 

Jogo da Velha 

(adaptação) 

 

3004 

Fontes energéticas 

não renováveis 

UNO das Fontes Não 

Renováveis 

UNO 

Energia eólica Passa ou Repassa 

Eólico 

Torta na cara 

(derivação do Passa ou 

Repassa, programa veiculado 

pelo SBT) 

Matriz energética 

brasileira 

Matriz Energética Roda a Roleta 

(Programa veiculado pelo SBT) 

 

 

3005 

Petróleo Circuito do Petróleo  Circuito de multiatividades 

Energia nuclear Twister Nuclear Twister 

Fontes energéticas Roda a Roda 

Energético 

Roda a Roda 

(Programa veiculado pelo SBT) 

Figura 15- Quadro de apreciação dos jogos de estruturação livre 
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Fonte: Elaborada pela autora 
 
 
 
 

É importante ressaltar que a caracterização mais apurada dos jogos produzidos 

nesta metodologia de estruturação livre, assim como a visualização do seu 

produto final, encontra-se disponíveis no APÊNDICE F. Onde os jogos podendo 

ser apreciados e compreendidos quanto a sua forma, função e estrutura. 

Seguindo adiante, alguns resultados, referentes ao processo de produção dos 

jogos, já eram esperados e foram concretizados. Assim, a produção dos jogos 

promoveu motivação nos discentes quanto ao conteúdo e a disciplina, gerou 

entusiasmo e alegria no decorrer do processo, além de promover, com 

constância, um ambiente agradável ao ensino e de interação entre os próprios 

alunos e deste com a docente. Na realidade, esses resultados que já eram 

esperados, nos alertaram acerca de algumas das muitas vantagens atribuídas 

a inserção do jogo na Educação, como já proposto por Roloff (2010), Nobre 

(2015), Canto e Zacarias (2009), Verri e Endlich (2009) e Pelizzari et al. (2002), 

 

 

 

 

3006 

Consumo consciente 

de energia 

Corredor 

Consciente/Quis 

“Conscientize-se” 

Corredor de multiatividades/ 

Quis eletrônico de perguntas 

temáticas 

Estratégia do setor 

energético 

Por um Fio  Passa ou repassa 

(derivação do Passa ou 

Repassa, programa veiculado 

pelo SBT) 

Biomassa Batalha da Biomassa Batalha naval 

(adaptação) 

 

 

 

3007 

Geopolítica do 

petróleo 

Dama Humana Dama 

Fontes renováveis Jogo da Memória das 

Fontes Renováveis 

Jogo da Memória 

Energia hidrelétrica Conhecendo Itaipu  Jogo de trilha 
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entre outros autores que contribuem à temática do uso do jogo no espaço 

escolar.  

Contudo, mesmo diante de tantas vantagens, ainda é pouco expressiva a 

utilização de jogos na realidade escolar brasileira, de forma geral. E essa 

afirmativa foi confirmada pelos discentes, público alvo dessa pesquisa. Em face 

de uma conversa informal, mas não despretensiosa, no início da jornada de 

produção, exatamente na primeira etapa, foi quase que uníssona a constatação 

da pouca utilização dos jogos como recurso didático durante a vida escolar dos 

alunos participantes, nos diferentes níveis de ensino. 

 Resultado também reverberado, mediante o questionamento aos alunos, se já 

haviam desenvolvido alguma atividade de caráter lúdico durante a sua vivência 

escolar no Ensino Médio. Contribuindo para compreensão desta perspectiva, 

como posto por Rollof (2010), no ambiente escolar, tem-se ideia de que o 

desenvolvimento do ser humano e sua maturação, para além das séries 

iniciais, deva ser desapegada do lúdico, sobressaindo o apresso às normas e à 

seriedade. Apontando a necessidade de rebater o ”conceito inútil, de que 

depois que crescemos não podemos mais brincar e aproveitar cada nova 

situação para aprendermos algo” (p. 7). 

Especificamente neste nível de ensino, o Ensino Médio, o lúdico é tido como 

secundário e voltado à infantilização da aula. E para, além disso, a não 

propagação do jogo como recurso ao ensino, ou sua baixa expressividade no 

ambiente educacional do segundo segmento do Ensino Fundamental, assim 

como no Ensino Médio, também se deve à postura tradicional de alguns 

docentes que concebem o jogo como um momento de desordem de sua aula. 

Isto é decorrente da postura efusiva e comportamento alterado, um tanto 

quanto mais agitado, dos alunos que, em sua visão, podem ameaçar seu 

domínio de classe. Contudo, Verri e Endlich (2009) nos relata que esse 

comportamento não expressa desordem e sim uma interação diferenciada 

entre os alunos e própria desse grupo, principalmente no respectivo a possíveis 

“zoações” e à utilização de vocabulário de baixo calão. Não havendo ameaça, 

mas tão somente, uma forma diferenciada de comunicação e integração dos 

pares, enquanto discentes dentro de seu universo cultural.. 

A expectativa e a resposta dada a adoção da metodologia de desenvolvimento 

de jogos didáticos artesanais voltados a Geografia Escolar, foi extremamente 
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positiva e, assim sendo também apontada, na perspectiva dos discentes que 

participaram da produção dos jogos didáticos.   

Os jogos construídos atenderam plenamente às temáticas propostas e sua 

elaboração ocorreu conforme idealizado. Com base nas pesquisas efetuadas e 

nas próprias observações de aula, os alunos, mediante a atuação de mediação 

da docente, conseguiram construir questões satisfatórias. Assim, validando a 

questão da aprendizagem significativa. 

No processo de construção das questões, ou seja, o aparato teórico que deu 

embasamento aos jogos foi evidente que os alunos empreenderam pesquisas 

de boa qualidade e não se limitaram a uma aplicação direta e simplória da 

temática. Diferentemente, buscaram relacioná-la com o seu cotidiano, inclusive 

apontando soluções que atuassem de forma a promover a conscientização da 

população acerca da crise energética evidente e também da centralidade da 

energia em nossa vida. Desta forma, ficou claro que houve uma compreensão 

integrada e significativa dos elementos que compõem a temática energética, e 

que a estratégia de pesquisa, iniciada com a mini oficina, surtiu efeitos 

favoráveis. Além de atender aos pressupostos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (2000), que postula que o aluno, mediante o recurso e a prática da 

pesquisa, deve ser capaz de formular questões, diagnosticar e propor soluções 

para problemas reais, ao invés de promover um simples exercício de 

memorização, como de práxis entre os discentes. 

Quanto à etapa da construção das perguntas, assim como posteriormente com 

o teste piloto, toda vez que se verificava que a pergunta estava incompleta e 

mal formulada, assim como, sua resposta não era correspondente, este 

aspecto era apresentado e debatido, na aplicação do jogo com os demais 

alunos da classe, com intervenção da professora.  Em todas as situações em 

que houve discordância entre os alunos sobre as informações apresentadas 

nos jogos, desenvolveu-se intensa argumentação entre eles e a professora 

atuou como mediadora. Estes episódios também foram interessantes para 

discussão dos conceitos e informações. Considero assim que o desafio da 

situação-problema, que era elaborar um jogo didático sobre o conteúdo da 

Geografia, revestiu-se de características lúdicas, sendo um estímulo para 

busca de conhecimento. 

Durante a etapa de teste dos jogos produzidos, a alegria e empolgação foram a 
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tônica da aula nesses dias. E em todas as turmas, os jogos mais dinâmicos 

foram os que obtiveram maior participação dos alunos.  

Os resultados quanto aos quesitos forma, estrutura e função dos jogos foram 

plenamente satisfatórios. Com destaque para a dimensão dos jogos, todos 

produzidos em tamanho grande, quando não humano (onde o próprio jogador é 

a peça do jogo), e a qualidade, também estética, do material finalizado 

apresentado.  

Durante o processo de produção dos jogos, de forma geral, em todas as 

turmas houve envolvimento dos alunos e entrosamento entre membros do 

grupo e os próprios grupos, como já esperado em Verri e Endlich (2009). Todos 

os produtos ou jogos produzidos foram finalizados conforme o cronograma. 

Contudo, o desenvolvimento relativo ao jogo Trilha Energética, como será 

exposto mais adiante, foi exceção a esta afirmativa.   

Ainda dando ênfase ao processo de produção dos jogos, é importante destacar 

que houve uma evidente diferença na percepção dos alunos no que se refere 

às duas abordagens de produção dos jogos empreendidas. E assim suscitando 

resultados expressivos e diversificados no tocante a estas abordagens. Essas 

diferenças são destacadas a seguir, primeiramente em relação aos resultados 

obtidos com o jogo Trilha Energética, e posteriormente, os relativos aos jogos 

de estruturação livre.  

No processo de elaboração da prática, a princípio, o jogo Trilha Energética foi 

idealizado para ser o “carro chefe” ou o principal dos materiais (jogos) 

produzidos, apresentando-se como o mais completo, sendo o único a abordar 

os diferentes matizes pertinentes à temática energética, além de ser o maior 

jogo em proporção de tamanho, englobando, inclusive, diferentes dinâmicas de 

jogo em suas variadas sessões. Contudo, ficou claro que esta função não foi 

concretizada na íntegra.  

Já no decorrer do processo de montagem, especificamente na segunda etapa 

da produção do jogo, a turma sinalizava alguns desencontros e pontos de 

insatisfação. Fruto de sua fragmentação em diferentes grupos, um tanto quanto 

rivais entre si. Contudo, mesmo diante desse desencontro, propositalmente a 

turma deveria ter se integrado para dar continuidade ao desenvolvimento do 

jogo e promover a apresentação do produto solicitado. Mas isso não ocorreu. 

Ao contrário, os grupos se fragmentavam cada vez mais, aparentemente 
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frustrando a premissa de Nobre (2015) ao afirmar que o jogo também assume 

a função de proporcionar/permitir uma maior integração dos diferentes grupos.  

Mas esse desalinhar, na verdade, evidencia uma pré-disposição da turma de 

não trabalhar em uníssono, fazendo prevalecer as divisões. Nesse sentido, 

Castro e Costa (2011) argumentam que o interesse e a satisfação do lidar com 

o lúdico (ou o jogo), em suas diferentes formas e funções, precisa partir do 

discente e para ele próprio produzir a motivação, o entusiasmo. Os autores 

enfatizam que caso isso não ocorra, o lúdico perderá sua função e efeito, 

tornando-se enfadonho e sem que lhe seja atribuído sentido. Passando a ser 

mais uma atividade cotidiana em nada estimulante.  

Em minha percepção frente às disputas “territoriais” da turma, a produção do 

jogo Trilha Energética, tornou-se, em certo ponto e para alguns, pesada e 

enfadonha,  sendo sua produção associada a uma disputa de interesses 

individuais e não coletivos como se esperava.  

Para que esse quadro fosse modificado foi necessária a intervenção da 

docente,  que mediou o conflito na turma, inclusive flexibilizando os prazos para 

a produção do jogo. Mas como consequência de todo esse ocorrido, mediante 

à alteração do cronograma de trabalho, o teste final do jogo, ocorreu minutos 

antes do início da mostra. E em rebote, estes desgastes, acabaram por 

produzir uma insatisfação generalizada na turma, visto que todas as partes, ou 

equipes, foram afetadas.  Isso pode ser percebido principalmente pelo não 

cumprimento dos prazos estipulados inicialmente, o que afetou o 

desenvolvimento da produção do jogo e, também, as demais tarefas 

pertinentes aos grupos.  

Destarte, torna-se necessário voltar a Nobre (2015), assim como a Verri e 

Endlich (2009) para ratificar a função agregadora do jogo. Além de evidenciar 

que em vários aspectos, o jogo atua como fator estimulante na promoção da 

aproximação e da interação entre os atores envolvidos, fundamental para o 

desenvolvimento dos discentes (VERRI E ENDLICH, 2009). Assim, foi 

perceptível notar durante a etapa de produção dos jogos, um sistema de 

colaboração expressivo entre os alunos, promovendo ainda a inclusão e 

participação dos mais tímidos e dos que eram excluídos da turma. Além de 

verificar a empolgação e integração dos mesmos durante todas as etapas do 

processo. 
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  Para além das impressões advindas da experimentação dos produtos lúdicos 

finalizados, a I Mostra de Jogos sobre Energia, trouxe a tona outros resultados 

relevantes. A Mostra foi um momento de grande importância, pois, somente 

neste evento, os alunos tomaram ciência de todo o processo e da diversidade 

das produções de jogos. A princípio houve um vislumbre pela dimensão do 

evento. E nesse sentido, automaticamente iniciou-se um processo de 

comparação e julgamento dos jogos, criando expectativas acerca de quais 

jogos seriam os mais procurados.  

Neste contexto, ainda que em menor escala,  alguns alunos, os mais 

competitivos, atuaram como avaliadores dos jogos dos outros grupos, inclusive 

apontando seus pontos positivos e negativos. Isto contribuiu para o 

desenvolvimento do senso crítico contribuindo também para com a revisão do 

conteúdo, visto que para julgar foi necessário, primeiramente, participar e 

conhecer sua estrutura.  

Alguns alunos, os mais ousados, chegaram ao ponto de querer influenciar os 

avaliadores externos, estabelecendo comentários críticos, e também 

depreciativos, para com os outros jogos.  

Dentre os pontos visualizados, mais uma vez foi ratificada a divergência entre 

os diferentes processos elencados para a produção dos jogos. Como 

sinalizado anteriormente, houve um envolvimento muito maior dos alunos que 

elaboraram o jogo segundo a proposta metodológica em que os alunos 

participam de todo o processo.  Durante a I Mostra de Jogos sobre Energia, 

mais uma vez as expectativas relacionadas à centralidade do jogo Trilha 

Energética foram postas a prova frente à variedade e amplitude dos demais 

jogos.  

Mesmo sendo um jogo dinâmico e atrativo, o Trilha Energética não foi o que 

despertou maior interesse no público durante a mostra. Talvez a sua extensão, 

além do tempo necessário a sua conclusão (superior a 10 minutos), sejam 

fatores que tenham provocado a desmotivação no público participante. 

Há de se mencionar, ainda, que grande parte da turma responsável pela 

construção do jogo, a 3002, não estava positivamente animada com a 

proposição da mostra e, principalmente, com o resultado final do produto, ou 

seja, o jogo apresentado. E realmente, o jogo apresentava alguns problemas 

relativos a acabamento. Como já dito anteriormente, para isso, infelizmente, 
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colaborou uma serie de ruídos que desgastaram o diálogo da turma e minaram 

a motivação de parte dos discentes.  

Contudo, mesmo esta insatisfação ficando visível aos meus olhos, enquanto 

observadora da prática, visto que acompanhei e atuei em todo o decorrer deste 

processo, aos que acompanharam a mostra e, inclusive ao avaliador externo 

do jogo, tudo passou como despercebido. Não foi notado nenhum desânimo. 

Até porque, a procura pelo jogo para experimentação, gerou um ânimo positivo 

em grande parte dos discentes da turma. Cerca de 80% da turma logo se 

motivou e “vestiu a camisa” do jogo, passando a atuar, com animação, na 

apresentação e execução do jogo, rendendo-se ao lúdico.  

Assim, evidenciando essa não percepção de desânimo inicial, o avaliador 

externo elogiou o jogo, ressaltando a sua dinâmica e proporção humana como 

fatores atrativos ao jogo. E inclusive, parabenizou a turma pela sua 

expressividade e animação na apresentação do jogo ao avaliador.  

Ao contrário do que ocorreu nessa primeira opção metodológica, com o jogo 

Trilha Energética, os jogos produzidos mediante a estrutura livre causaram 

grande impacto de repercussão na mostra, alcançando resultados muito mais 

satisfatórios, não só na mostra, como também em todo o seu processo de 

elaboração e construção. Tais jogos expressavam a dinâmica e alma do grupo 

que os idealizou. Não foi uma estrutura “imposta”, mas criada e incorporadora 

da identidade do grupo. Estando talvez aí o grande diferencial.  

Durante a mostra, os jogos mais procurados e experimentados, eram 

exatamente os mais dinâmicos e que cuja equipe demonstrava maior 

animação. Jogos estes que ainda estabeleciam “micos” a serem cumpridos ou 

apresentavam situação de certo “risco” ou desafio. Como o jogo “Por um Fio”, 

que além de perguntas e respostas, envolvia também a realização de 

pequenos “micos”, ou o “Passa ou Repassa Eólico”, que agregou não só 

participantes em sua dinâmica de pergunta e resposta, mas também um 

grande quantitativo de alunos observadores, ansiosos pelo instante em que o 

“perdedor” receberia a tortada. O “Twister Nuclear” foi outro jogo que 

despontou em termos de popularidade, assim como observadores torcendo 

pelo desequilíbrio do participante e sua queda. Além, do “Circuito do Petróleo”, 

um coletivo de 5 jogos integrados, englobando ainda uma sessão destinada à 

foto maluca.  
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Entretanto, alguns outros jogos, menos dinâmicos, mas de estrutura já 

cristalizada (conhecida) entre o público participante, também chamaram 

atenção, sendo intensamente procurados, entre eles o “Roda a Roda 

Energético” e o “Matriz Energética”. Contudo, neste perfil, o principal destaque 

foi o “UNO das fontes não renováveis” que atraiu um público especifico. Sua 

dinâmica muito semelhante a do jogo de mercado UNO, convidou muitos 

participantes por questões de identidade e familiaridade com o jogo original, o 

qual apresenta grande difusão entre diferentes faixas etárias juvenis.  

Quanto ao jogo “UNO das fontes não renováveis”, cabe a ressalva de que seu 

manuseio e uso, como jogo, foram bem anteriores à mostra. Comumente, os 

alunos o jogavam nos horários vagos como fonte de diversão e prazer. Na 

verdade, o UNO de mercado, jogo original, sempre jogado por eles, foi 

“aposentado” mediante a finalização do “UNO das fontes não renováveis”, o 

qual passou a ser a principal atração da turma.  

Quanto ao processo de avaliação externa dos jogos pelos docentes do colégio, 

mais do que estritamente avaliar os jogos produzidos, este processo objetivou 

integrar o docente avaliador, ainda que breve e indiretamente, ao contexto dos 

jogos e as suas vantagens enquanto ferramenta mediadora de um ensino 

significativo e prazeroso. Assim, através da divulgação da prática pedagógica 

empregada, objetivou-se viabilizar a promoção de outras práticas lúdicas no 

ambiente educacional, inclusive no próprio colégio mediante o envolvimento e 

satisfação do avaliador para com a estratégia de uso de jogos associado ao 

processo de ensino-aprendizagem. Desta forma e propositalmente, em alguns 

poucos minutos, através da apresentação do jogo, o docente teve acesso a 

uma visão panorâmica de “todo” o trabalho/ processo desenvolvido. Foi 

oferecida a oportunidade não só de conhecer a metodologia utilizada como 

também de atuar enquanto jogador. E, ao fim, após a vivência e conhecimento 

da prática, já envolvido, atribuir um peso/nota ao jogo desenvolvido.  

Contudo, surpresas satisfatórias foram reveladas desse processo 

“despretensioso” de resultados imediatos. Assim como o público específico de 

alunos que participaram da mostra, o de docentes, envolvidos ou não com o 

processo de avaliação externa, também se permitiu motivar pelo ambiente 

lúdico e atuaram ativamente na experimentação dos jogos. Então, assumindo a 

dupla função de jogador e, também, avaliador.  
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Foi gratificante ver os professores, que na maioria das vezes representam uma 

figura tão séria e imaculada, brincando em paridade com os alunos, em um 

híbrido de prazer, divertimento e aprendizado. Ficou claro que neste momento 

não existia hierarquia. Eram todos pessoas igualitárias, em busca da 

descontração, do jogar pelo jogar, da diversão que alimenta a alma, reforçando 

o ideário de Nobre (2015) de que o jogo proporciona um espaço de encontro, 

inclusão e trabalho, tornando-se significativo tanto para o aluno, quanto ao 

professor. 

O interesse pela prática e a motivação gerada foi tão nítida que alguns 

chegaram a externar que gostariam de desenvolver atividades como essa com 

seus alunos. E que as tentariam pôr em prática no ano letivo vindouro (2016).  

Ficaram surpresos com o poder de atração que os jogos causaram não só nos 

alunos, mas em si próprios. Confessando que, a princípio, pretendiam apenas 

avaliar os jogos, sem que houvesse maior envolvimento, mas que não o 

conseguiram. Julgaram a estratégia e prática desenvolvidas como motivadoras 

e eficazes ao ensino, alegando ter sido nítido o domínio do conteúdo pelos 

discentes durante o desenvolvimento do jogo, evidenciando assim a 

aprendizagem. 

O mesmo entusiasmo e uma curiosidade um pouco mais aguçada foram 

notados nos discentes ou alunos que integraram o público que, além de servir 

de jogadores na experimentação dos jogos, também atuariam na validação da 

forma, estrutura e função dos jogos.. 

 Já desde o momento da montagem da mostra, os jogos chamaram a atenção 

de alguns discentes que estavam em tempo vago no pátio do colégio. A 

princípio estranharam os materiais “gigantescos” e diferenciados. Não 

compreendiam a estrutura de uma “feira” sem a exposição de um material 

tradicional concreto, e aqui, refiro-me a cartazes, maquetes etc. Alguns, 

inclusive, chegaram a me interrogar sobre o conteúdo da “feira” e todos se 

mostraram surpreendidos com a resposta. Pareciam não conceber o ideário 

dos jogos no ambiente escolar. Para eles, ainda que inconscientemente 

reverberando o domínio do modelo tradicional de ensino, não entendiam a 

relação entre prazer, expressa no jogo, e ensino.  Ficaram atônitos na 

esperança da abertura da mostra e na possibilidade de também jogarem e 

usufruir desse ambiente descontraído e prazeroso, já tão evidente em sua 
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montagem.  

Após a abertura, com o espaço livre para a experimentação dos jogos, o 

público composto pelos alunos (do 1º e 2º ano do E.M.), logo iniciou a 

apreciação dos jogos. Mais uma vez o ambiente era diferenciado. Não parecia 

uma escola, mas a sua função educativa não havia se perdido. Os alunos 

estavam entusiasmados e,  em certo ponto, “perdidos” quanto a qual jogo 

escolher ou por onde começar. Foi visível que alguns alunos específicos 

fizeram questão de testar todos os jogos. E, ao final, ficaram comparando as 

especificidades de cada um deles.  

A motivação era aparente, estampada na face dos alunos, de todos. Inclusive 

os que empreenderam os jogos, assim como os docentes, e mesmo eu. Como 

na realidade a maioria desse público de discentes, assumindo a função de 

jogadores, já haviam sido meus alunos no Ensino Fundamental, alguns se 

sentiram a vontade de me questionar o motivo de não ter realizado uma prática 

próxima a essa com eles, visto que gostaram muito e conseguiram interagir 

com a temática. Outros, especificamente os do 2º ano, por motivo de já 

saberem que atuarei em 2016 novamente com o 3º ano, já me pediram para 

trabalhar com “essas coisas legais” (jogos) com eles também. Nessa 

perspectiva, independente do ano, a mostra, devido a seus produtos, foi tão 

instigadora e prazerosa aos alunos, que nem terminada esta, eles já 

imaginavam uma futura, uma continuidade dessa estratégia. 

Mais do que a motivação ou atração natural do lúdico sobre o ser humano, a 

temática desenvolvida nos jogos, ou seja, a energia permitiu que muitos se 

aproximassem sem receio, sentindo-se à vontade para participar. O interesse 

se tornou evidente principalmente por se tratar de uma temática de cunho 

interdisciplinar e muito atual, evidenciada com a crise energética brasileira.  

Além do mais, durante a fase de desenvolvimento das questões que iriam 

compor os jogos, exatamente para permitir uma maior participação do público 

durante a mostra, os alunos desenvolvedores dos jogos foram instrucionados a 

adotarem nos jogos questões objetivas, sempre com opções de respostas. 

Com isso, mesmo diante da pretensa facilidade e abrangência interdisciplinar 

da temática, todos os participantes teriam a mínima oportunidade de jogar e 

chegar ao acerto, ainda que, para alguns, mediante a sorte.  

Ainda corroborando a esta possível participação maciça do público, 
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estrategicamente no jogo Trilha Energética, as perguntas refletiam, em grande 

parte, o cotidiano do aluno e a tomada de atitudes que propusessem um 

consumo energético mais eficiente e sustentável, o que acabou sendo um 

chamariz do jogo.  

Posteriormente ao procedimento de confecção dos jogos e sua exposição, 

cumprindo o último objetivo do trabalho, coube aos alunos, mediante um 

questionário aberto, avaliarem individualmente a função desempenhada na 

produção dos jogos, como também a validade da dinâmica de desenvolvimento 

e uso de jogos como instrumento mediador do ensino da Geografia; enquanto 

uma metodologia de ensino que permite o maior envolvimento dos discentes 

com a disciplina/conteúdo. 

De fato, a grande maioria dos discentes reconheceu a validade da dinâmica de 

desenvolvimento e uso de jogos como instrumento diferenciado e eficiente de 

promoção e fixação do conteúdo. Contudo, foram elencadas algumas críticas 

positivas e outras negativas. 

Na fala dos discentes, o fator financeiro foi um ponto em comum apontado 

como negativo. Mesmo sendo jogos de baixo valor econômico e com 

montagem artesanal, devido à sua extensão, confeccionados em tamanho 

“gigante” (em comparação aos de mercado), e pela a qualidade empreendida 

em sua produção, de fato, houve uma oneração financeira, corroborada 

também pela decoração do stand do jogo na mostra. Contudo, esse fator foi 

reflexo de decisões tomadas pelo grupo, quando muitos optaram por não 

promover o reaproveitamento de alguns materiais, como o papelão, o que 

diminuiria o custo, preferindo realizar a confecção do jogo em material 

semelhante ao T.N.T. e/ou E.V.A., assim acoplando custo extra ao que de inicio 

foi planejado. 

O quantitativo de alunos por grupos, também foi apontado como um ponto 

crítico, uma vez que alguns grupos julgaram ser um número excessivo, 

mediante a demanda do trabalho, que para eles não foi interpretada como 

pequena. O fator tempo foi citado, interpretado como escasso para o real 

desenvolvimento de todas as etapas do projeto.  E de fato, reafirmo em parte 

esta afirmativa. De forma muito objetiva, o desenvolvimento dos jogos foi 

milimetricamente planejado e cronometrado para que ocorresse no 3º bimestre 

letivo, como de fato se deu. Avalio que um cronograma um pouco menos 
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apertado, sem dúvida alguma, muito facilitaria a produção e, também, minha 

mediação. Devido ao prazo ter sido exiquo, tudo foi desenvolvido com muita 

rapidez e as modificações (nas questões e/ ou jogo físico) necessárias, foram 

incorporadas de uma aula para outra, com o intervalo às vezes muito curto 

para a demanda solicitada.  A etapa de finalização dos produtos para o seu 

teste foi concomitante à semana de provas bimestrais do colégio. Na tentativa 

de melhor administrar esse tempo realmente escasso, foram adotados alguns 

recursos apoiados na tecnologia da informação, como redes sociais, o 

whatsapp e o próprio e-mail, para facilitar a comunicação troca de arquivos, 

objetivando-se agilizar algumas premissas de importância mais imediata.  

A maioria das “entrevistas” identificou positivamente o jogo como fonte 

potencial e estimuladora de aprendizado, atrelando a maior absorção da 

temática ao fator entretenimento, ou seja, a motivação ocasionada pelo jogo. 

Assim como a prática diferenciada proposta e a atuação mediadora da 

docente, que agiu como incentivadora do trabalho. Na fala deles, estando 

sempre presente e solícita, intervindo quando necessário com pontos 

esclarecedores, sem tolher a autonomia dada aos docentes na produção dos 

jogos. 

Quanto à identificação da aprendizagem significativa, detectada pelos próprios 

discentes, relataram não ter sido fruto apenas das pesquisas empreendidas, 

mas sa necessidade do desenvolvimento dos questionamentos. Outro fator foi 

o ato de jogar e seu dinamismo como fator também primordial à revisão dos 

conteúdos, pois promoveu a necessidade de utilizar os conhecimentos 

apreendidos, mas de uma forma não mecânica ou estática, fazendo-os 

repensar o conteúdo em meio a um ambiente prazeroso e sem a pressão 

cotidiana da sala de aula, voltada ao erro ou acerto.   

Um último resultado extremamente significativo, fruto da disseminação da 

prática empregada nessa pesquisa, foi a reverberação da metodologia de 

produção de jogos e a sua adoção/concretização pela docente Roberta Lima, 

da rede municipal de Duque de Caxias (ANEXO A). Mediante o relato 

contagiante da aluna  Isabelly Adara (da turma 3002) envolvida na produção do 

jogo Trilha Energética, a docente citada ponderou as potencialidades da 

metodologia e sentiu-se motivada a atuar para sua concretização em seu 

contexto escolar. Assim, produzindo um jogo de trilha (similar ao Trilha 
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Energética), que versa sobre Ecologia e Meio Ambiente, voltado ao público do 

Ensino Fundamental, segundo segmento. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurei aqui desenvolver uma prática metodológica voltada à produção e 

aplicação de jogos didáticos no Ensino Médio, a fim de propiciar o 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa e integral, proporcionando 

um ambiente lúdico e prazeroso, possibilitando uma maior motivação e 

envolvimento dos educandos com a Geografia Escolar e seus conteúdos.   

A produção de jogos com fins educacionais pelos discentes apresentou-se, em 

alguns momentos, como desgastante (dada sua proporção expressiva), mas, 

acima de tudo, extremamente produtiva e gratificante em seu aspecto sócio 

cognitivo, pois a apatia para com a disciplina foi sobreposta pelo lúdico, pelo 

espírito do desafio em produzir e praticar/jogar um jogo, pela interação e 

alegria constantes no processo da prática.  

Diante disso, ratifico o ideário de que o jogo, enquanto ferramenta didático-

pedagógica merece um maior espaço na prática pedagógica dos professores, 

independentemente do nível de ensino em que lecionem, dado o seu caráter 

multifuncional e seus muitos benefícios comprovados. Pude constatar que esta 

prática atua como uma alternativa eficiente à superação do modelo tradicional 

de ensino, superando a transmissão do conhecimento unidirecional e, assim, 

permitindo ao estudante receber e armazenar a informação de modo ativo e 

significativo.  

Esperamos que este trabalho sirva de auxilio e inspiração a outros docentes 

que objetivem e desejem tornar a sua prática mais significativa, dinâmica, 

espontânea e prazerosa, uma vez que o jogo se mostrou um real elemento 

motivador do processo ensino-aprendizagem em Geografia. 

Ademais, esperamos que este Produto Final contribua para a produção 

científica de trabalhos relacionados ao lúdico e seu desenvolvimento nas séries 

do Ensino Médio.  
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APÊNDICES  

APÊNDICE A - Caracterização do Colégio Estadual Duque de Caxias 

O Colégio Estadual Duque de Caxias, integrante da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro, situa-se na Rua Maria Luiza Reis, sem número, no bairro de Parque 

https://www.mch.ifsuldeminas.edu.br/~biblioteca/biblioteca_digital/Documentos/TCC-da-Biologia2013/TCC-Priscila.pdf
https://www.mch.ifsuldeminas.edu.br/~biblioteca/biblioteca_digital/Documentos/TCC-da-Biologia2013/TCC-Priscila.pdf
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Lafayete, município de Duque de Caxias, distrito sede.  Foi fundado em Janeiro 

de 1951, com o nome de Grupo Escolar Duque de Caxias, de acordo com o 

decreto 3904, tendo essa identidade até o ano de 1978, quando o decreto 2212, 

de 31 de outubro de 1978, transformou-o em Colégio Estadual Duque de Caxias, 

denominação que perdura até hoje, embora seja conhecido dentro do município 

apenas por “Duque Estadual”. Uma vez que no seu derredor há ainda o Colégio 

Duque de Caxias, integrante de uma rede de ensino privada, também conhecido 

como “Duque Particular”, em oposição do Colégio Estadual Duque de Caxias. 

 Seu funcionamento ocorre em três turnos, atendendo do segundo segmento do 

Ensino Fundamental ao Ensino Médio. Incluindo a Educação de Jovens e Adultos, 

no período noturno, e, em menor escala, a Educação Especial, nos três turnos, 

com atendimento especializado, além da inclusão de alunos portadores de 

necessidades especiais em salas de aula regulares, como ocorre com os surdos e 

autistas.  

Devido à sua dimensão física significativa e as diferentes frontes de atuação, o 

CEDC conta com uma equipe diretiva composta por uma diretora geral e três 

diretores (as) adjuntos (as), além do Serviço de Orientação Pedagógica (SOP), 

composto por duas coordenadoras e duas auxiliares. Contudo não dispõe de 

Serviço de Orientação Educacional. 

Sua infraestrutura, espacial e de equipamentos, é muito satisfatória, se 

comparada às demais escolas do seu entorno e às da rede no município de 

Duque de Caxias.  

Sua área física é significativamente ampla e incorpora na atualidade um prédio 

principal de três andares, um amplo pátio (área coberta e descoberta, além de 

vegetação) e um prédio anexo de dois andares, sendo somente o segundo 

voltado a atuação. Segundo o senso 2012, entre outros ambientes, o Colégio 

Estadual Duque de Caxias – C.E.D.C. possui: um laboratório de informática e um 

de ciências (desativado para uso), dois auditórios (com equipamento multimídia), 

sendo um em cada prédio, sala de leitura, 24 salas de aula, quadra esportiva 

coberta e um espaço reservado ao projeto de incentivo a leitura, conhecido como 

Cantinho da Leitura-CL. Além dos demais espaços comuns a um colégio, como 

secretaria, refeitório, sala dos professores, banheiros etc. Quanto aos 

equipamentos, o colégio dispõe de televisões, videocassete, DVD, antena 
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parabólica, copiadora, retroprojetor, aparelho de som, projetor multimídia (data 

show), fax e câmera fotográfica/filmadora (ESCOL.AS, 2012).  

Conforme informações obtidas junto ao canal do colégio, no blog  

www.cedcrj.wordpress.com, esta unidade escolar é atuante em vários programas, 

tais como o Dupla Escola, o Mais Educação, o Correção de Fluxo, o Escola 

Aberta, o Ensino Médio Inovador, o Renda Melhor Jovem, o Cinema para Todos e 

o Projeto MP na escola (CEDCRJ, 2015).  

Sua equipe de docentes é bastante vasta e conta com a atuação de mais de 90 

professores, com faixa etária entre 28 e 50 anos, sendo a maioria já no patamar 

acima dos 40 anos. Recentemente, com os últimos concursos, o quadro foi 

renovado e professores mais novos, com formação mais recente, foram 

incorporados, principalmente no turno da tarde. Quanto ao grau de escolaridade, 

um percentual relativo possui especialização e apenas poucos indivíduos deram 

continuidade aos estudos no âmbito acadêmico, sendo, atualmente, duas 

professoras doutorandas. Como já de se esperar, nenhum profissional atua no 

sistema de “dedicação exclusiva” ao C.E.D.C., antes desenvolvem atividades 

laborais docentes ou não em outras instituições, privadas e/ou públicas.  

Segundo observações, os professores, quando regentes em sala, adotam 

comumente uma postura tradicional quanto à metodologia de ensino. E isso ficou 

bem explicito ao definir-se os instrumentos de avaliação do colégio, quando a 

maioria dos docentes, em ambos os turnos, optaram pelo desenvolvimento de 

uma prova (quatro pontos), teste e/ou pesquisa (totalizando três pontos), Conceito 

Socioeducativo- CSE (um ponto relativo a comportamento e participação) e a 

pontuação de até dois pontos, concernentes a correção da prova do Saerjinho 

e/ou Saerj. Outra evidência consiste no fato de a maioria dos professores não 

aderir à atividades relativas a projeto, muito dos quais demanda da Seeduc. 

Qualificando as mesmas como trabalhosas e chatas. Queixam-se de perder muito 

com o que não é conteúdo de fato. Contudo, há um pequeno grupo de 

professores, no qual estou inclusa, que debatem temáticas contemporâneas 

através de projetos que buscam mobilizar todo universo escolar do CEDC. Mas 

infelizmente a maioria dessas ações acaba sendo isolada e pouco divulgada a 

classe docente como um todo. 

No outro oposto, encontram-se os alunos, mais de 800 indivíduos por turno, 

http://www.cedcrj.wordpress.com/
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divididos em 18 turmas, quantitativo válidos para os turnos diurnos, com cerca de 

45 alunos por sala. Em sua maioria com a idade escolar apropriada a série e não 

atuantes no mercado de trabalho. Sendo um percentual mínimo de alunos que 

exercem cursos de capacitação profissional em órgãos como o SENAI e SENAC. 

Em seu universo, alunos desmotivados em relação ao processo ensino 

aprendizagem e sem perspectiva de um futuro profissional mínimo. 

Em sua maioria são alunos desinteressados pelo estudo e com grande 

defasagem de conteúdos das séries anteriores, principalmente no tocante as 

disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, as quais produzem reflexos nas 

demais. Mesmo os do Ensino Médio, ainda possuem muita dificuldade com a 

produção e interpretação textual, evidentes nas pesquisas de qualidade ínfimas 

entregues quando solicitadas.  

Geralmente são dispersos e poucos efetivamente se dedicam e realizam as 

atividades propostas, principalmente as que não possuem pontuação agregada. 

Por conta disso, poucos possuem nota acima de sete pontos, uma vez que a 

média do colégio é de cinco pontos. 

A disciplina de maior interesse é a Educação Física, uma vez que uma das aulas 

é na quadra, ou seja, fora do ambiente de sala de aula. Para muitos alunos o 

ambiente da sala de aula  é sinônimo de prisão e retaliações, uma sala de 

reprodução, onde não há motivação e os alunos não têm vez. Há destaque 

também à Matemática e a Língua Portuguesa, devido ao peso na carga horária 

semanal. Sendo as demais disciplinas desconsideradas em seu grau de 

importância. 

No tocante a da Geografia, em primeiro plano, tendo como foco a metodologia de 

ensino, dos seis profissionais atuantes, quatro apoiam-se em práticas bem 

próximas a geografia tradicional e duas, sendo uma delas eu, são as que buscam 

dentro da estrutura oferecida (de fato) diversificar o ensino e torná-lo o mais 

concreto e crítico possível aos alunos.  

Em relação à interação do discente com a disciplina, a princípio, constatou-se 

certa resistência. Pois, os discentes, em seu imaginário e pautados em suas 

experiências pretéritas, criam na continuidade ou reprodução do discurso de ser 

uma disciplina conteúdista e decoreba. Inclusive, designando os docentes como 

tradicionalista, ao nosso linguajar, além de repudiar sua prática. Contudo, no 
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decorrer do período letivo, esse imaginário foi sendo desconstruído, mediante a 

realização de práticas diferenciadas e da valorização da matéria, enquanto meio 

de cingi-los de elementos para a compreensão e análise critica de sua realidade. 

O C.E.D.C., resguardada as singularidades de cada instituição de ensino, em 

momentos bem específicos, tem sua realidade aproximada ao do Campus 

Humaitá II do Colégio Pedro II. Principalmente, quando em pauta a centralidade 

de acesso e a infraestrutura do espaço escolar. E também, quando verificado o 

renome da instituição, quanto a “excelência” de ensino oferecido. Uma vez que o 

CEDC é tido como o melhor colégio estadual de ensino regular do município, 

incorporando inclusive alunos com residência no município do Rio de Janeiro, em 

bairros limítrofes ou não à Duque de Caxias.   

Em contrapartida, quando comparadas às metodologias de ensino e a resposta 

dos discentes ao processo de ensino-aprendizagem em sua totalidade, cria-se um 

abismo significativo entre as instituições.  E não quero aqui reverberar a falsa 

impressão de que no CPII tudo é viável e que não há problemas a serem 

enfrentados, principalmente quanto à categoria dos discentes. Antes, designar 

que a crise do sistema educacional já paira sobre minha origem e que há muito a 

ser enfrentado na tentativa de oferecer um ensino de qualidade e significativo aos 

discentes. Mas que, para tanto, torna-se extremamente necessária e viável a 

adoção de novas posturas metodológicas por parte do docente. 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B - Cronograma de desenvolvimento da produção de jogos 

 

 

 Agosto Setembro Outubro 

Etapas de desenvolvimento 
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1
º 

s
e

m
a

n
a
 

1º tempo de aula: 

-Explicação do 

projeto/atividade; 

-Entrega do formulário 

de autorização do uso 

de imagem; 

-formação dos grupos 

e distribuição das 

temáticas; 

-entrega do 

cronograma de 

desenvolvimento do 

jogo e tarefas a serem 

realizadas. 

2º tempo de aula: 

-Aula expositiva 1: 

Energia, espaço 

geográfico e 

desenvolvimento. 

 

1º tempo de aula: 

-Aula expositiva 4:  

Fontes renováveis: 

hídrica, solar, eólica, 

biomassa, geotérmica, 

mares e ondas. 

 

2º tempo de aula: 

-Atendimentos às 

equipes do jogo: 

finalização/entrega das 

formulações.  e início 

da montagem do jogo. 

 

 

09/out (sexta-

feira): 

-Realização da I 

Mostra de Jogos 

sobre Energia, 

com a 

apresentação de 

todos os jogos 

produzidos à 

comunidade 

escolar. 

2
º 

s
e

m
a

n
a
 

1º e 2º  tempo de aula: 

-Oficina: Orientação 

de pesquisa na 

internet com o 

desenvolvimento da 

atividade prática 

Fontes Energéticas; 

- Direcionamentos 

específicos para cada 

grupo de pesquisa 

para confecção do 

jogo. 

 

1º tempo de aula: 

-Aula “expositiva” 5:  

exercícios de fixação 

do conteúdo; 

 

2º tempo de aula: 

--Atendimentos às 

equipes do jogo: 

fedeback quanto a 

formulação das 

questões. e início da 

montagem do jogo. 
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3
º 

s
e

m
a

n
a
 

1º  tempo de aula: 

-Aula expositiva 2:  

Recursos energéticos 

(conceito de energia, 

matriz energética e 

classificação das 

fontes energéticas); 

2º  tempo de aula: 

-Atendimentos às 

equipes do jogo: 1º 

mostra das 

formulações da 

pesquisa e feedback 

da realização  das 

etapas. 

 

 

1º e 2º  tempo de aula: 

-Montagem do jogo e 

atendimento 

individualizado às 

equipes. 

 

4
º 

s
e

m
a

n
a
 

1º  tempo de aula: 

-Atendimentos às 

equipes do jogo: 

feedback das 

formulações da 

pesquisa e realização  

das etapas. 

2º  tempo de aula: 

-Aula expositiva 3:  

Fontes não 

renováveis: Petróleo e 

geopolítica,  gás 

natural, carvão mineral 

e urânio. 

1º tempo de aula: 

-Atendimentos às 

equipes do jogo: 

finalização do jogo e 

feedback da realização  

das etapas. 

2º tempo de aula: 

- Teste piloto do jogo 

com apresentação das 

atividades 

desenvolvidas. 
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5
º 

s
e

m
a

n
a
 

 

_______ 

1º e 2º  tempo de aula: 

- Teste final do jogo 

com qualificação para 

nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE  C - Plano de aula da oficina “Como realizar uma boa pesquisa na 

internet?” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Os alunos não sabem pesquisar.  Essa é uma constatação muito recorrente nesse 

Colégio Estadual Duque de Caxias 

             Disciplina: Geografia              Prof.ª: Dayane Moraes Vidal 

            Série: 3º do E.M.                       Turma: 3002 até a 3007 

             Data da aula: 10 e 14/08/2015         Duração: 2 tempos ( 100min) 

 

PLANO DE AULA TÍTULO:      OFICINA   COMO REALIZAR UMA BOA PESQUISA NA 

INTERNET? 

JUSTIFICATIVA: 

 

RECURSOS:       Quadro e canetas coloridas, laboratório de informática (com computadores e acesso a rede de 

internet), material para registro individual dos alunos (caderno, caneta lápis, etc.) 
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início de século, além de fala comumente presente nos discursos dos docentes. Porém 

pouco se tem contribuído para a mudança desse quadro. Muitas são as “deficiências” que 

identificamos em nosso alunado, mas quase nada fazemos para saná-las e assim permitir 

uma maior aprendizagem.  É nesse contexto, atuando na tentativa de suprir essa 

necessidade, que resolvi ensiná-los, estimulá-los a realizarem uma a pesquisar na internet 

de forma eficaz, rompendo com o já cristalizado e recorrente “copia e cola”. 

Secundariamente, a oficina visa também capacitá-los no procedimento e acesso a pesquisa 

das temáticas do projeto bimestral, este a Mostra de Jogos Sobre Energia, componente do 

meu produto final no PRD.  

 

 

 

 Ensinar e estimular os alunos a empreender uma pesquisa “ética” e eficaz na 

internet; 

 Capacitar e auxiliar os alunos na realização da pesquisa inicial das temáticas 

relativas ao Projeto/ Mostra de Jogos Sobre Energia, sanando as dúvidas 

recorrentes desse primeiro momento. 

 

 

 

INTRODUÇÃO: Após o momento inicial de acomodação dos alunos no Laboratório de 

Informática e de dadas as instruções quanto à utilização do mesmo, os mesmos serão 

confrontados a relatar por escrito como e com qual frequência realizam pesquisas. 

Ademais, abrir um debate sobre a temática, explicitando o conceito de pesquisa. 

 

DESENVOLVIMENTO: Este será composto de dois momentos complementares. O 

primeiro de capacitação à boa pesquisa na internet. Mais teórico, a fim de muni-los de 

ferramentas que lhes permitam sucesso nessa busca. Já no segundo momento, o realmente 

prático, eles irão empreender uma pesquisa com base nos alicerces comunicados. 

 1º Momento:  

Identificação da atividade: Capacitação para uma boa pesquisa na internet. 

Dinâmica da atividade: Mediante uma exposição oral, trabalhar a forma de funcionamento 

DETALHAMENTO DA ATIVIDADE  

OBJETIVOS: 
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dos sites de busca, atrelando algumas dicas relativas à utilização de sinais gráficos (“”, +, -, 

etc.) e pequenas expressões na barra de pesquisa que promovam um maior refino de 

informações na internet. Além da incorporação de sinônimos e palavras/termos mais 

específicos na barra de pesquisa, evitando a geração de um número excessivo de páginas 

para acesso.  

 Cessado esse compêndio inicial, salientar a importância da confiabilidade da fonte 

de pesquisa, citando como exemplo as “inconsistências” da Wikipedia. Posteriormente, 

apresentar os diferentes produtos de pesquisa que a internet nos remete (como sites, blogs, 

materiais em formato imagético e audiovisual, dentre outros), seguida da indicação de 

fontes confiáveis para a realização de pesquisas escolares, principalmente as pertinentes a 

disciplina de Geografia. 

 

 2º Momento:  

Identificação da atividade: Pesquisando na internet 

Dinâmica da atividade: Com o respaldo da primeira etapa, os alunos deverão iniciar a 

pesquisa de sua temática do projeto, utilizando e validando na prática as “dicas” 

apresentadas anteriormente. Para tanto, como “produto” dessa pesquisa, deverão apresentar 

um pequeno texto (redigido com suas próprias palavras) explicitando a compreensão do 

tema, tendo como base a consulta a pelo menos três fontes de pesquisa diferenciada.   

CONCLUSÃO: Ocorrerá mediante a abertura para o posicionamento/fala dos alunos a 

respeito da oficina realizada e do registro, no papel, da avaliação da mesma. 

 

 

 

 

Nesta atividade não haverá avaliação formal, quantitativa ou tradicional. Como o 

objetivo foi instrucional, me aterei em realizar uma avaliação qualitativa, identificando os 

pontos positivos e negativos da oficina, de acordo com a visão do educando. Os frutos 

dessa oficina, na perspectiva de adoção de uma nova cultura de busca na internet, de 

pesquisar, serão identificados no decorrer do ano letivo, mediante a possível melhora da 

qualidade de suas pesquisas. 
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Foto 1: Registro da formatação da oficina para apresentação aos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Docente ministrando a oficina. 
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Foto 3: Alunos dispostos no Laboratório de Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Coletividade de alunos realizando a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5:  Aluna realizando pesquisa de acordo com as estratégias aprendidas. 
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Foto 6:  Turma (3004) reunida ao final da oficina. 

 

 

 

APÊNDICE D – Folder de organização da I Mostra de Jogos sobre Energia. 
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APÊNDICE E – Folder de organização da I Mostra de Jogos sobre Energia. 
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APÊNDICE F - Apresentação dos jogos com base na metodologia de  estrutura 
livre 
 

Neste segmento, cada um dos 15 jogos produzidos com base na metodologia  de 

estruturação livre, será evidenciado quanto a sua forma, estrutura e função. 

Abrangendo ainda a temática abordada no jogo e propiciadora de seu 

desenvolvimento e/ou concretização. Assim, os jogos serão agrupados pela 

produção equivalente a turma e organizados pela ordem alfabética de seu título. 

Vejamos:  

 

TURMA 3003 

1. Dominó Energético 

Temática abrangente: Energia no Brasil 

Caracterização do jogo: Dominó para dois ou quatro jogadores. As peças são 

distribuídas igualmente entre os jogadores e inicia o jogo com a peça “Estrutura 

Termoelétrica”. O jogo é dinamizado pelas dicas dados por um locutor, a fim de 

facilitar e promover o encaixe correto da sequência. Caso algum participante 

realize o encaixe errado de alguma peça, seu jogo é transferido a um participante 

“reserva”, que assumirá seu lugar na rodada. Ganha o jogador que primeiro 

conseguir encaixar todas as suas peças corretamente. 

Materiais que compõem o jogo: Peças (totalizando 16) e dicas (oralizadas por 

um locutor). 
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2. Hordas Solares 

Temática abrangente: Energia Solar 

Caracterização do jogo: RPG de mesa para dois jogadores (ou equipes), sendo 

três peças para cada um. Ganha, o que primeiro consegui capturar todas as 

peças do adversário. Os movimentos ocorrerão mediante o adquirir de energias 

solares, por meio de perguntas em 3 níveis, as quais respectivas a quantidade de 

movimento consecutivo que poderá ser realizada pelo jogador. As perguntas 

serão em nível fácil (sem nenhuma ajuda e com direito a um único movimento), 

intermediário (com dicas dos organizadores para responder e 2 movimentos) e 

difíceis (perguntas com opção múltipla escolha e com direito a 3 movimentos). 

Caso a questão não seja respondida, ou a mesma, ocorrerá de forma errada, o 

jogador não efetuará movimento na jogada. 

Obs.: É um estilo de jogo cuja lógica é muito próxima a do xadrez. Contudo, há 

uma história e personagens de pano de fundo que embasam o jogo, como os 

ladrões de energia não renovável, os magos da energia solar e os guerreiros do 

sol. 

Materiais que compõem o jogo: Tabuleiro (como de xadrez), 

peças/personagens (totalizando 6) e as “cartas” (com os questionamentos, 

oralizadas por um locutor). 
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3. Jogo da Velha (humano) da Crise Hídrica 

Temática abrangente: Crise hídrica no Brasil 

Caracterização do jogo: Jogo da velha nos moldes tradicionais, com tabuleiro 

ampliado (5 por 5, confeccionado em TNT) onde jogada é viabilizada por uma 

pergunta, cuja resposta deverá ser correta para que aja a movimentação ou 

acomodação da peça. As questões são todas objetivas e apresentam 3 opções de 

resposta. Caso ocorra o erro, além de não promover movimento, o integrante 

deverá pagar um mico. 

Materiais que compõem o jogo: Tabuleiro (em TNT), peças e as perguntas 

(oralizadas por um locutor). 

 

 

 

 



 
 77 

TURMA 3004 

 

1.  Matriz Energética 

Temática abrangente: Matriz energética brasileira 

Caracterização do jogo: O jogo permite a participação de 2 jogadores (ou 

equipes) e é composto por 5 rodadas de perguntas. A cada rodada o participante 

roda a roleta e sorteia o tema de sua pergunta. Assim sendo direcionado à pilha 

de cartas com a pergunta, que inclusive pode contar a carta extra, intitulada 

“Mico”, onde o aluno ao invés de responder a um questionamento, paga um mico. 

Todas as cartas são objetivas e apresentam 4 opções de respostas. Ganha o 

participante que ao final das 5 rodadas tiver acertado a maior quantidade de 

perguntas. 

Materiais que compõem o jogo: Roleta (que representa um gráfico da matriz 

energética brasileira e suas principais fontes constituidoras) e a pilha de cartas 

(oralizadas por um locutor). 

 

 



 
 78 

2. Passa ou Repassa Eólico 

Temática abrangente: Energia eólica 

Caracterização do jogo: Adaptação do programa televiso “Passa ou Repassa”, 

do SBT, o jogo permite a participação de 2 jogadores (ou equipes), que deverão 

responder a uma pergunta. O jogo é composto de 6 rodadas de perguntas, sendo 

as três primeiras, perguntas objetivas (com três opções de resposta para escolha) 

e as demais subjetivas, podendo ser dada uma dica para auxiliar a resposta. 

Ganha o participante (ou equipe) que ao final das rodadas obtiver o maior número 

de respostas corretas. A pergunta será respondida pelo participante que primeiro 

tocar a campainha, após a leitura da mesma. Caso não saiba a resposta, a 

mesma poderá ser passada para o adversário, que poderá respondê-la, ou 

repassá-la ao jogador inicial que terá de respondê-la, mediante pena de pagar um 

mico. Caso o jogador que se disponibilizar a responder a pergunta erre, o mesmo 

levará uma tortada na cara de seu adversário.  

Materiais que compõem o jogo: Tortas (chantilly em prato plástico descartável), 

toalhas de papel (para limpeza) e as perguntas (oralizadas por um locutor). 

 



 
 79 

3. UNO das Fontes Não Renováveis 

Temática abrangente: Fontes energéticas não renováveis 

Caracterização do jogo: Adaptação do jogo comercial UNO, permitindo a 

participação de até 7 jogadores consecutivos. Cada integrante receberá 7 cartas e 

as demais formarão uma pilha ao centro da mesa, sendo necessário que a 

primeira seja virada para iniciar-se o jogo, pois será a carta base. Assim, no 

sentido horário, o primeiro jogador deverá jogar uma carta que combine com a 

carta base em cor ou símbolo (o qual diz respeito a letra inicial das fontes não 

renováveis). O jogador sucessivo faz o mesmo, dessa vez, valendo como base a 

carta colocada pelo jogador anterior. Ao jogar a penúltima carta, o jogador deverá 

anunciar em voz alta “UNO” (sinalizando aos demais que está prestes a “bater” o 

jogo). Se não fizer isso, será obrigado a responder uma pergunta respectiva à 

temática, onde o acerto garante sua permanência com apenas uma carta, caso 

contrário, mediante o erro, deverá comprar mais sete cartas, dando continuidade 

ao jogo. Vence o jogador que primeiro ficar sem cartas na mão. Contudo, para 

dificultar o jogo, há uma série de cartas extras e sub-regras que adicionam um 

pouco mais de emoção ao jogo. Estas: 

 Curinga: O participante que a jogar delimita a cor que prevalecerá no jogo; 

 Bloqueio: Quando jogada, o jogador seguinte perde a vez; 

 Inversão: Quando jogada, o sentido do jogo é invertido; 

 +2: Quando jogada, o jogador seguinte terá que responder uma pergunta. 

Caso erre, como penalidade compra duas cartas; 

 +4 Curinga: Quando jogada, o jogador seguinte terá que responder uma 

pergunta de nível difícil. Caso erre, como penalidade compra quatro cartas; 

 Curiosidade: Carta extra, a parte do baralho principal. Quando solicitada, 

apresenta um texto acerca de uma das fontes não renováveis e deverá ser 

lido em voz alta para os demais participantes. 

 Quando jogada uma carta com a letra/símbolo P (Petróleo), todos os 

jogadores devem bater nas cartas. Quem não o fizer, ou o último a fazer, 

deverá ler uma carta Curiosidade e ficará uma jogada fora; 

 Quando jogada uma carta com a letra/símbolo C (Carvão), todos os 

jogadores deverão ficar em silêncio até que uma carta de símbolo diferente 

seja jogada. Quem não o fizer, deverá ler uma carta Curiosidade e ficará 
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uma jogada sem jogar. 

 

Materiais que compõem o jogo: Cartas do UNO (baralho principal com as  

cartas extras embaralhadas, com exceção da carta Curiosidade), pilha da 

carta extra Curiosidade e a pilha das perguntas (oralizadas por um locutor). 
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TURMA 3005 

1. Circuito do Petróleo 

 Temática abrangente: Petróleo 

Caracterização do jogo: Circuito multifuncional, com diferentes atividades a 

serem desenvolvidas pelos participantes. Trata-se de um jogo idealizado para 

duas equipes adversárias, quem consecutivamente percorrerão o circuito, de 

acordo com os jogos estipulados pelo rodar da roleta. Vence a que realizar o 

circuito em menor tempo.  As atividades que compõem o circuito estão 

identificadas na roleta. Estas: 

 Jogo da memória com imagens associadas à temática Petróleo e 

energia; 

 Caça-palavra, em um painel com letras aleatórias  embaralhadas, 

objetivando encontrar pelo menos 5 palavras das designadas no 

cartão; 

 Fotos e Fatos, onde figuras de produtos derivados do Petróleo, 

assim como do seu processo de produção, serão misturadas a 

outras imagens comuns, objetivando-se que o componente consiga 

identificar nesse meio, pelo menos 5 figuras alusivas ao Petróleo; 

 Caça energia, o objetivo do jogo consiste em montar, com  imagens 

soltas, o passo a passo do processo de transformação do Petróleo 

em energia, mediante dicas que serão dadas por um locutor; 

 Caminho do Petróleo, jogo de perguntas e respostas bem 

dinâmico, que consiste em uma trila de 5 espaços a ser percorrida. 

Toda vez que a resposta dada a pergunta for correta, avança-se 

uma casa. Caso haja erro, retrocede-se uma casa; 

 Foto maluca,  trata-se de uma momento de descontração, onde 

todos os participantes deverão se “fantasiar/produzir” e posar para 

uma foto bem engraçada. 
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Materiais que compõem o jogo: Roleta (roleta para designar as etapas e ordem 

do circuito), além dos materiais necessários e particulares a cada jogo, como as 

fotografias para o Jogo da Memória, Fotos e Fatos e Caça Energia, o painel de 

letras embaralhadas para o Caça Palavras, os adereços de produção para a Foto 

Maluca e o caminho e perguntas do Caminho do Petróleo. 
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2. Roda a Roda Energético 

Temática abrangente: Fontes energéticas 

Caracterização do jogo: Adaptação do programa televisivo Roda a Roda, do 

SBT, o jogo realiza perguntas cuja resposta deverá ser apresentada na forma de 

uma forca, onde as equipes dizem uma letra, por vez, para compor a palavra e 

chegar-se a resposta. A pontuação respectiva a letra será obtido mediante o giro 

da roda. Consecutivamente, poderão jogar e participantes (ou equipes). Contudo 

ao final de cinco perguntas, a que tiver menor pontuação será eliminada e a final, 

melhor de outras 5 perguntas, será disputada entre os dois participantes (ou 

grupos) que permaneceram. Vence o que adquirir maior pontuação. 

Materiais que compõem o jogo: Roleta (para designar a pontuação que valerá a 

questão), as questões (oralizadas por um locutor) e quadro e caneta (para 

anotação das palavras, fases e pontuação), calculadora. 
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3. Twister Nuclear 

Temática abrangente: Energia nuclear 

Caracterização do jogo: Adaptação do jogo comercial Twister, preconiza o 

movimento do participante, conforme indicado no dado, sendo importante que o 

mesmo mantenha o equilíbrio e que não caia. Em caso de desequilíbrio seguido 

de queda, este será automaticamente eliminado.  

A dinâmica do jogo será estipulada mediante perguntas direcionadas ao 

participante, se houver acerto o participante permanece imóvel. Caso erre, o 

mesmo deverá lançar o dado, que irá  estipular qual é a parte do corpo (pé ou 

mão, da direita ou esquerda) que deverá ser movimentada e apoiada na cor 

indicada. Assim, sempre que houver erro deverá haver movimento do participante 

e maior probabilidade de queda. Vence o ultimo participante a manter o equilíbrio. 

Materiais que compõem o jogo: Tapete (com as cores, produzido em TNT), os 

dados (para indicar a parte do corpo a ser movida e cor que se buscará) e as 

perguntas (oralizadas por um locutor). 
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TURMA 3006 

1. Batalha da Biomassa 

 Temática abrangente: Biomassa 

Caracterização do jogo: Adaptação do jogo comercial Batalha Naval. Mediante a 

escolha de coordenadas, os espaços serão revelados, podendo ocorrer duas 

ações. Nos espaços com os pontos negativos do uso da biomassa, o participante 

deverá pagar um mico e aguardar sua próxima vez de jogar. Caso seja revelado o 

“logo” Teste de Sabedoria, o mesmo virá acompanhada de uma pergunta, sobre a 

temática, a ser respondida pelo participante, no valor de 5 pontos. Caso ele erre a 

resposta, a pergunta será direcionada ao seu adversário, sendo mantido o seu 

valor. Após todos os espaços serem revelados, ganha o participante que tiver o 

maior quantitativo de pontos.  

Materiais que compõem o jogo: Tabuleiro do jogo, com as ações já propostas. 
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2. Corredor Consciente/Quis “Conscientize-se” 

Temática abrangente: Consumo consciente de energia 

Caracterização do jogo: Consiste em um circuito de duas fases, montado para a 

atuação de duas equipes, onde a equipe que fizer o menor tempo ganha. A 

primeira etapa diz respeito a um corredor com imagens, onde o participante 

deverá procurar a imagem correspondente à exigência (pergunta) lançada. A cada 

imagem errada será acrescido 15 segundos no seu tempo total. Já a segunda, diz 

respeito ao quis, com 15 perguntas objetivas, sobre consumo consciente de 

energia. 

Materiais que compõem o jogo: Notebook com o Quis, a caixa com as imagens, 

cronometro e as exigências. 
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3. Por um Fio 

Temática abrangente: Estratégia do setor energético 

Caracterização do jogo: Adaptação do programa televiso “Passa ou Repassa”, 

do SBT, o jogo permite a participação de 2 jogadores (ou equipes), que deverão 

responder a uma pergunta. O jogo é composto de 10 rodadas de perguntas 

(objetivas com 3 opções de respostas), que serão respondidas mediante a 

ativação da luz da bancada. Cada pergunta terá o valor de 10 pontos  

computados quando acertada a resposta. Caso evidencie-se o erro, o jogador 

deverá sortear um mico a ser pago e não será agregada nenhuma pontuação ao 

somatório.  

Materiais que compõem jogo: Envelopes de perguntas, caixa de micos e o 

painel luminoso. 
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TURMA 3007 

 

1. Conhecendo Itaipu 

 Temática abrangente: Energia hidrelétrica 

Caracterização do jogo: Jogo em formato de trilha que trata a temática da 

energia elétrica e sua geração na Usina Hidrelétrica de Itaipu. Comporta a 

atuação de até quatro participantes consecutivos. Sua dinâmica inicia-se com o 

primeiro participante jogando o dado para descobrir quantas casas “andará” e 

assim consecutivamente. Haverá casas com pequenas tarefas e micos que 

deverão ser realizados, assim como casas com perguntas a serem respondidas e 

curiosidades sendo reveladas. No caso da pergunta, quando acertada, permite 

uma nova jogada imediata. Caso haja erro na resposta, o participante deverá ficar 

uma rodada sem jogar. Vence o primeiro jogador a cruzar a linha de chegada.  

Materiais que compõem o jogo: tabuleiro da trilha, os pinos e as perguntas 

(oralizadas por um locutor). 

 

2. Dama Humana 

Temática abrangente: Geopolítica do petróleo 
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Caracterização do jogo: Adaptação do jogo comercial Dama. É jogada por duas 

equipes compostas de 11 membros, sendo 10 peças vivas e o representante do 

grupo. Assim como a Dama, o objetivo do jogo é exterminar as peças do 

adversário mediante movimentações. Contudo, a movimentação no tabuleiro do 

jogo ocorrerá mediante uma dinâmica de pergunta x resposta. Onde a resposta 

correta permite a movimentação e a errada, estaciona o jogador por uma rodada. 

Materiais que compõem o jogo: Tabuleiro (similar ao de Dama) e as perguntas 

(oralizadas por um locutor) 
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3. Jogo da Memória das Fontes Renováveis 

Temática abrangente: Fontes energéticas renováveis 

Caracterização do jogo: Adaptação do jogo comercial Jogo da Memória, 

permitindo a participação de até 4 jogadores. As correlações serão realizadas em 

3 sessões, sendo a primeira a imagem, a segunda o nome da fonte e, por último, 

uma série de informações acerca dessa fonte. Assim, para formar o “par” é 

necessário ter as três cartas correspondentes. O vencedor será o jogado que ao 

final obtiver o maior número de pares.  

Materiais que compõem o jogo: Cartas do jogo 
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ANEXO F- ANEXO 

 

ANEXO F ANEXO A– Relatório de contextualização da utilização da metodologia de jogo 

pela professora Roberta Lima  

 

Segue o relato escrito pela própria professora Roberta contextualizando a 

forma como se deu o conhecimento da atividade de produção de jogos 

didático-pedagógicos que estava sendo desenvolvida no C.E.D.C. e como 

ocorreu a apropriação da mesma para o seu contexto de trabalho.  Por fim, 

duas fotos (cedidas pela aluna Isabelly Adara) que permitem vislumbrar o jogo 

produzido pela docente. 

    “Conheci o brilhante trabalho da professora Dayane Vidal através de uma 

aluna em comum, Isabelly Adara. Ela disseminou a proposta, explicou-me em 

detalhes, ajudou-me na produção, organização e realização da atividade. 

Impressionou-me o protagonismo dos alunos do Colégio Estadual Duque de 

Caxias, que empolgados, produziram trabalhos bem pensados e extremamente 

bonitos. 

     Na mesma semana em que ocorreu a culminância dos trabalhos no colégio 

Duque, acontecia quase que concomitantemente, a exposição dos trabalhos 

dos alunos da Escola Doutor Ricardo Augusto de Azeredo Vianna numa 

embrionária mostra pedagógica sobre o meio ambiente.  

     Situada no bairro de Olavo Bilac, município de Duque de Caxias, a escola 

funciona com o 1º e 2º segmentos do ensino fundamental. O segundo 

segmento, em que atuo, possui apenas 7 turmas com número de alunos bem 

reduzido (de 25 a 35), o que os tornam por vezes invisíveis porque pouco 

atuantes. 

     Ao ver que a proposta engendrada na escola estadual tornou-se 

interessante aos olhos de alunos do ensino médio, resolvi aventurar-me na 

experimentação de alguns jogos sugeridos pela feira. A oportunidade de 

reelaborar o conteúdo abriu um novo viés metodológico para a abordagem do 
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currículo. Sendo assim, com o auxílio da aluna Isabelly, produzimos o material 

para os jogos. Utilizamos, para isso, os conteúdos referentes à Ecologia e 

preservação do meio ambiente, para os alunos dos 6º, 7º e 8º anos.  

     A aplicação foi um sucesso! Houve filas para a participação na atividade. 

Enquanto professora de Língua Portuguesa que aposta na dinamicidade e nas 

múltiplas metodologias para promoção do conteúdo, senti-me lisonjeada, visto 

que ficou perceptível o prazer de todos os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. Como resultado: muitos sorrisos e um momento valoroso, talvez 

inesquecível, de real troca e aprendizado, em que a filosofia binária freiriana do 

“aprender a aprender” ou, ainda, “ensinar aprendendo”, finalmente fez sentido. 

O trabalho motivador da professora não só motivou o lúdico como também um 

parâmetro para repensar minha prática, uma vez que penso em reaproveitar as 

ideias para a minha disciplina. 

      Parabenizo à professora e aos alunos pela grande lição em relação ao meu 

vislumbre ao perceber possibilidades infinitas de ensinar, apontando caminhos 

perenes, profícuos e ânimo renovado para compartilhar conhecimentos.” 

Professora Roberta Lima 

Língua Portuguesa, Literatura e Redação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Jogo produzido ao fundo. Em 
primeiro plano, da esquerda para direita, a 
professora Roberta Lima, a aluna Isabelly 
Adara, propagadora da experiência no 
C.E.D.C., e, por último a diretora da Escola 
Doutor Ricardo Augusto de Azeredo Vianna 
                Fonte: Arquivo pessoal         

(Imagem cedida por Isabelly Adara) 

  

Foto 2: Jogo produzido ao fundo, em visão 
mais abrangente. Em primeiro plano, a 

aluna Isabelly Adara e a diretora da 
Escola Doutor Ricardo Augusto de Azeredo 
Vianna 
                Fonte: Arquivo pessoal         
(Imagem cedida por Isabelly Adara) 

  


