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Resumo 

 

Esse artigo é resultado da nossa pesquisa realizada no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE). Sua condução se pautou nas Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná da área de geografia, a qual 
fundamenta que o ensino da geografia deve refletir práticas que favoreçam a 
compreensão do espaço geográfico, seus conceitos básicos e as relações sócio 
espaciais. Para isso, a proposta compreende o professor como mediador do 
processo ensino-aprendizagem e o aluno como um sujeito ativo na produção do 
conhecimento. Para tanto, nosso objetivo neste texto é apresentar os resultados da 
pesquisa, cujo objetivo foi verificar a possibilidade de uso de jogos pedagógicos no 
ensino de Geografia, com vistas a contribuir com o processo de ensino e 
aprendizagem bem como identificar as potencialidades e limites destes instrumentos 
didáticos para a prática pedagógica. Como a utilização de um recurso pedagógico 
não ocorre sem um tema, optamos por discutir a temática das florestas no Estado do 
Paraná, tendo como foco a educação ambiental por meio de jogos, os quais 
consistiram em dominó, quebra-cabeças, memória e tabuleiro, todos adaptados ao 
tema e ao recorte espacial definido. A pesquisa foi aplicada ao ensino fundamental, 
especificamente ao 6º ano, com 30 alunos de uma escola pública no município de 
Palmas – PR. 
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Introdução 

 

 

 A escola deve oferecer condições para que o aluno compreenda o seu 

espaço geográfico, de modo crítico, e que permita cultivar atitudes que possibilitem 

viver uma ação construtiva consigo mesmo e com seu meio.  

                                            
1
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 É importante que o professor utilize diferentes recursos pedagógicos e 

linguagens que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem sem contudo, 

deixar de estabelecer os objetivos e sua intencionalidade com a ação pedagógica. 

Entendemos que dentre os diferentes recursos e metodologias possíveis, estão o 

uso de jogos pedagógicos, que com sua ludicidade, como veremos neste artigo, 

podem ser importantes aliados do processo. 

 Nesse sentido na pesquisa partimos de alguns questionamentos: de que 

forma o jogo educativo poderá contribuir para o processo ensino-aprendizagem? 

Como e quando aplicá-los? Quais os limites e as potencialidades dos jogos para 

essa discussão?  

 Para responder a estas questões, definimos um recorte temático dos 

conteúdos desenvolvidos no âmbito da Geografia e o nível de ensino. Como 

temático, optamos pelo estudo das florestas, especificamente os remanescentes 

florestais do Estado do Paraná, buscando trazer a discussão para um recorte 

regional, mais próximo à realidade do aluno. E, quanto ao nível de ensino, optamos 

pelo 6º ano do ensino fundamental, por ser nesta série a discussão sobre a 

paisagem e a formação do espaço geográfico. É neste nível de ensino que o aluno é 

orientado a observar, comparar, representar e analisar a paisagem. São iniciados 

nesta série os elementos base para a leitura e compreensão do espaço geográfico. 

 Quanto à temática ambiental, na Geografia ela permite discutir questões de 

ordem critica do espaço geográfico, bem como valorativa e atitudinal. Ao abordá-la 

estamos colocando em discussão a relação sociedade e natureza. 

 Porém, a discussão da questão ambiental na escola, muitas vezes, enfoca 

as dimensões físicas e biológicas do ambiente, negligenciando o papel da 

sociedade, das relações econômicas, políticas e culturais na formação e qualidade 

do meio. Ao contrário disso, dever-se-ia discutir o ambiente na sua complexidade, 

considerando todos os elementos que o compõe, e de que depende sua dinâmica. 

Dessa forma, neste trabalho, a aplicação com jogos também buscou abordar o 

ambiente nesta perspectiva. 

 Diante do exposto, buscamos neste artigo discutir os resultados do processo 

de implementação do material didático construído no âmbito do PDE e, para isso, 

está organizado em três partes. Na primeira, apresentamos a abordagem teórica que 

orientou a construção do material pedagógico e a aplicação da pesquisa, a saber, a 

concepção de ensino de geografia, meio ambiente (particularmente as florestas) e o 
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uso dos jogos em sala de aula. Na segunda, apresentamos a metodologia de 

elaboração, registro e análise dos resultados. E na terceira e última parte, o 

resultado da aplicação da proposta junto aos alunos, os limites e as potencialidades 

dos jogos enquanto recurso didático-pedagógico. 

 

 

2 A Abordagem Ambiental na Escola: o contexto da Educação Ambiental 

voltado à importância das florestas  

 

 

 A tentativa de dominação do homem sobre a natureza pode ser percebida 

ao longo da história da humanidade. Com o desenvolvimento da técnica, o homem 

avançou em direção ao “controle” da natureza.  

 Desde o avanço do capitalismo, a partir das Grandes Navegações, e, mais 

precisamente com a Revolução Industrial, a natureza passou a ser vista como uma 

fonte de recursos econômicos e a ser explorada por meio de instrumentos cada vez 

mais sofisticados Nesse processo, o ambiente foi submetido a uma contínua 

devastação, pondo em risco o equilíbrio do planeta e afetando a qualidade de vida 

de toda a humanidade (PORTO-GONÇALVES, 2004).  

 O processo de produção e consumo não tem respeitado a dinâmica da 

natureza, trazendo como consequência uma considerável degradação do meio 

ambiente. Essa degradação tem levado ao comprometimento da qualidade de vida 

dos diferentes seres vivos devido à alteração da qualidade da água, do solo e do ar. 

Estas alterações têm conduzido a “desastres ecológicos” tanto os que têm causas 

oriundas da natureza (enchentes, vendavais, secas, etc.) como aqueles originados 

pela interferência do homem (desmatamentos, queimadas, poluição do mar, etc.) 

(MENDONÇA, 2010).  

 A industrialização e a tecnologia também aceleraram o desenvolvimento 

econômico passando a produção em grande escala, oferecendo uma diversidade de 

produtos, intensificando o consumo.  

 E o grande problema deste momento histórico é que se vive uma incansável 

busca pelo desenvolvimento, que para muitos, significa dominação da natureza. 

Desenvolver-se nesta perspectiva, significa produzir e consumir mais e mais. Tudo 

isso, a custa da exploração massiva dos recursos naturais. Muitos deles, não são 
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renováveis, o que significa que ao findar-se não teremos como repor. Por mais que 

se tente relativizar o uso exacerbado e inconsequente dos recursos naturais, não 

podemos negar que não somos capazes, por exemplo, de produzir petróleo, gás 

natural, carvão, entre outros. Enquanto a natureza leva milhões e milhões de anos 

para criá-los, a sociedade industrial tem esgotado estes recursos em poucas 

décadas (PORTO-GONÇALVES, 2004).  

 O estilo de desenvolvimento econômico atual estimula o desperdício. 

Automóveis, eletrodomésticos, roupas e demais utilidades são planejados para durar 

pouco. O apelo ao consumo multiplica a extração de recursos naturais: embalagens 

sofisticadas e produtos descartáveis não recicláveis, nem biodegradáveis aumentam 

a quantidade de lixo no meio ambiente. A diferença de riqueza entre as nações 

contribui para o desequilíbrio ambiental. Nos países pobres, o ritmo de crescimento 

demográfico e de urbanização não é acompanhado pela expansão da infraestrutura, 

principalmente da rede de saneamento básico. Uma boa parcela dos dejetos 

humanos e do lixo urbano e industrial é lançada sem tratamento na atmosfera, nas 

águas ou no solo.  

 Por isso, universalizar o modo de vida de produção e consumo aos moldes 

americanos é simplesmente impossível e insustentável, pois precisaríamos de cinco 

planetas para reproduzir o modo de vida ocidental americano e europeu para o resto 

do mundo (PORTO-GONÇALVES, 2004). 

 Modo de vida este, que gera diferentes problemas ambientais, devido a 

exacerbada exploração. Um exemplo disso são as florestas, desde muito tempo o 

homem se relaciona com as florestas. No primeiro momento, o homem interagia com 

ela como outros animais, coletando frutos e caçando para garantir sua 

sobrevivência. Com o tempo, foi conhecendo mais dela e aproveitando todas as 

suas possibilidades. Na floresta, o homem descobriu a madeira, que por muito 

tempo servia para acender o fogo, cozinhar alimentos, proporcionar calor, para 

construção de utensílios, como armas, ferramentas, moradias, etc. Os próprios 

meios de transportes, carroças, navios, carretas são feitos da madeira. Ela é 

explorada até hoje nas diversas etapas da humanidade, desde a caça e a coleta até 

a moderna fase de industrialização. 

 Em todas as épocas as florestas foram exploradas e consumidas em nome 

do “desenvolvimento (progresso)”, mas nunca em ritmo tão desenfreado como nos 

últimos anos, que representa uma pequena fração da história da humanidade.  
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 Uma floresta não é só um aglomerado de árvores. Uma floresta é um 

conjunto de espécies de animais e vegetais que se relacionam entre si e com os 

fatores do ambiente, constituindo o que se denomina de ecossistema.  

 As florestas são extremamente necessárias à nossa sobrevivência, além de 

trazerem muitos benefícios para nós e para o ambiente em geral, fornecem abrigo e 

alimento aos animais; amenizam a temperatura ao umedecer o ar; controlam a 

poluição ao reciclar o ar; evitam a erosão ao propiciar a infiltração das águas da 

chuva no solo; diminuem a poluição sonora; criam barreiras contra o vento evitando 

a erosão eólica. As florestas ainda ajudam a diminuir o aquecimento global; são 

responsáveis por absorver o dióxido de carbono, um dos principais gases do efeito 

estufa; permitem a preservação de muitos insetos, com o fornecimento do néctar de 

suas flores, de extraordinária beleza e aromas que encantam a todos nós.   

 Nas florestas, há espécies raras de vegetais, as quais têm informações com 

alto potencial de uso para fabricação de novos remédios, para a possibilidade de 

cura de doenças. Além dos frutos que servem de alimentos para muitos povos que 

ali vivem.  

 As florestas abrigam uma rica biodiversidade. Plantas e animais vivem em 

equilíbrio a milhares de anos. Uns dependendo dos outros, mas percebe-se no dia-

a-dia que cada vez mais essa harmoniosa vivência está sendo ameaçada. Muitas 

vezes devido ao desmatamento, introdução de espécies para fins econômicos e 

outros fatores tem causado a perda da biodiversidade. A biodiversidade ou 

diversidade biológica compreende a totalidade de variedade de formas de vida que 

podemos encontrar na Terra (plantas, aves, mamíferos, insetos, microrganismos...). 

 Por que preservar essa diversidade de vida? Ora, tudo funciona como se 

fosse uma unidade natural, ou seja, todos os elementos são interdependentes, não 

parece haver parte desnecessária. Cada espécie, do mais simples microorganismo 

aos seres humanos, desempenha uma parte em manter o planeta funcionando 

normalmente. Neste sentido, cada parte está relacionada. E se muitas destas partes 

de repente, desaparecerem, a unidade natural não conseguirá funcionar da maneira 

devida. 

 A fauna e a flora são partes do patrimônio de uma nação, produto de 

milhões e milhões de anos de evolução concentrada naquele local e momento. E 

portanto, tão merecedora da atenção nacional quanto às particularidades da língua e 

da cultura.  
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 Dentre os fatores que ameaçam a biodiversidade estão os aspectos sociais, 

econômicos, culturais e científicos. Populações humanas crescentes e pressões 

econômicas estão levando a uma ampla transformação das florestas em um 

mosaico de habitats alterados pela ação humana. Por isso, essa é uma questão que 

precisa ser discutida e estudada. Um dos caminhos é pensarmos a realidade local 

como meio educativo, tendo a educação ambiental como aliada na problematização 

desta questão ambiental. 

 

 

2.1 As Florestas no Paraná: A educação ambiental voltada para a realidade 

regional e local.  

 

 

 A Educação Ambiental vem adquirindo uma grande importância, visto que 

ela promove a sensibilização por meio da educação para o ambiente. É importante 

que os currículos escolares busquem desenvolver práticas pedagógicas 

relacionadas à conservação e preservação do meio ambiente.  

 É necessário ter claro que a Educação Ambiental não precisa estar presente 

no currículo escolar como uma disciplina, porque ela não se destina a isso, mas  

como uma concepção pedagógica em toda discussão sobre as relações sociedade-

natureza. De acordo com Sato (2002, p. 25): 

 

 

Há diferentes formas de incluir a temática ambiental nos currículos 
escolares, como atividades artísticas, experiências práticas, atividades fora 
da sala de aula, produção de materiais locais, projetos ou qualquer outra 
atividade que conduza os alunos a serem reconhecidos como agentes 
ativos no processo que norteia a política ambientalista. Cabe aos 
professores, por intermédio de práticas interdisciplinares, proporem novas 
metodologias que favoreçam a implementação da Educação Ambiental, 
sempre considerando o ambiente imediato, relacionado a exemplos de 
problemas atualizados. 

 

 

 As escolas são locais privilegiados para implementação de atividades que 

propiciem a reflexão ambiental, pois permitem variá-las em sala de aula e 

desenvolve-las a campo.  
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 Nessa perspectiva, acredita-se que as crianças sejam o principal agente de 

mudança do futuro. A formação de seus valores e atitudes implicará muito para um 

despertar ambiental. 

 Nesta perspectiva, também é importante pautar discussões que se voltem 

para a realidade do aluno, com vistas a criar uma identidade do sujeito com o 

problema debatido. Não significa restringir-se ao local ou regional, mas partir do 

sujeito como eixo articulador de discussões em outras escalas (nacional ou 

internacional). Na prática, não significa propor um trabalho linear do mais perto ao 

mais distante, mas partir daquilo que o aluno já sabe (conhecimentos prévios), 

contextualizando com sua realidade e dali articular com diferentes escalas. 

 Neste trabalho em particular, optou-se por trabalhar a questão ambiental na 

perspectiva dos remanescentes das florestas paranaenses e das Unidades de 

Conservação. 

 No Paraná, não diferente de outras áreas do Brasil, a vegetação é alvo de 

ações degradativas. O processo desordenado de uso e ocupação do solo, o 

processo de colonização e a expansão da fronteira agropecuária, acarretaram a 

redução das florestas e degradação dos ambientes naturais. 

 No Paraná, os povos das florestas, e comunidades tradicionais, como os 

faxinalenses, quilombolas, indígenas, ilhéus, pescadores, caiçaras, tem uma relação 

de subsistência aproveitando-se dela para seu sustento. Mas também há outras 

formas de relação com as florestas por grupos econômicos voltados a exploração da 

madeira e da biodiversidade. 

 As comunidades tradicionais desenvolveram formas particulares de manejo 

dos recursos naturais que visam à reprodução cultural e social, além de percepções 

e representações em relação ao mundo natural, marcadas pela ideia de associação 

com a natureza. 

 A criação de Unidades de Conservação deve levar em conta esta realidade, 

pois a preservação das florestas também dependem destes povos, que por viverem 

nelas, garantem sua manutenção.  

 Porém, pouco sobrou das florestas paranaenses, visto que o processo de 

desmatamento associado à política de colonização deu prioridade a outras formas 

de ocupação do território, reduzindo drasticamente a cobertura vegetal no Paraná. 
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2.2 A Preservação Ambiental no Paraná 

 

 

 O Paraná tem algumas áreas naturais preservadas por lei. São as Unidades 

de Conservação Ambiental. São legalmente instituídas pelo poder público nas suas 

três esferas (municipal, estadual e federal). Estão divididas em dois grupos: as de 

proteção integral e as de uso sustentável.  

 As unidades de proteção integral não podem ser habitadas pelo homem, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, em atividades 

como pesquisa científica e turismo ecológico. As unidades de conservação de uso 

sustentável admitem a presença de moradores. Elas têm como objetivo associar a 

conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, ou seja, usar 

os recursos sem extingui-los3.  

 É através das Unidades de Conservação que vários governantes tentam 

garantir a proteção de várias espécies e dos ecossistemas, pois os objetivos destas, 

são de preservar o meio ambiente para que tenhamos uma melhor qualidade de 

vida, para pesquisas científicas, educação ambiental e principalmente a exploração 

controlada dos recursos. 

 Algumas Unidades de Conservação não são abertas à prática da visitação 

como num todo, mas é permitida a visitação no entorno ou com autorização do 

IBAMA. Outras podem ser visitadas, mas apenas por grupos organizados e com a 

orientação de guias profissionais. As Unidades de Conservação no Paraná (quadro 

01 e 02) estão distribuídas da seguinte maneira: 

 

QUADRO 01 – Unidades de Conservação de Uso Sustentável no Estado do Paraná 

Aeit do Marumbi Antonina, Morretes, São José dos 
Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, 
Campina Grande do Sul. 

Apa Estadual do Passaúna Araucária, Campo Largo, Curitiba. 

Apa Estadual da Serra da Esperança Guarapuava, Inácio Martins, Cruz 
Machado, Mallet, União da Vitória, 
Prudentópolis, Irati, Rio Azul, Paula 
Freitas, Paulo Frontin. 

Apa Estadual de Guaraqueçaba Guaraqueçaba. 

Apa Estadual da Escarpa Devoniana  Jaguariaíva, Lapa, Porto Amazonas, 

                                            
3
 Fonte: disponível em <http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambientais/unid/protint/>. 

Acesso em 18/07/2011. 
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Ponta Grossa, Castro, Tibagi, Sengés, 
Piraí do Sul, Palmeira, Balsa Nova. 

Apa Estadual de Guaratuba Guaratuba, São José dos Pinhais, 
Tijucas do Sul, Morretes, Paranaguá, 
Matinhos. 

Apa Estadual do Pequeno São José dos Pinhais. 

Apa Estadual do Irai Piraquara, Colombo, Quatro Barras, 
Pinhais. 

Apa Estadual do Piraquara Piraquara. 

Apa do Rio Verde Araucária, Campo Largo. 

Floresta Estadual do Palmito Paranaguá. 

Floresta Estadual Metropolitana Piraquara. 

Floresta Estadual do Passa Dois Lapa. 

Floresta Estadual de Santana Paulo Frontin. 

Floresta Estadual Córrego da  

Biquinha Tibagi. 

Arie do Buriti Pato Branco. 

Arie Serra do Tigre Mallet. 

Arie de São Domingos Roncador. 

Horto Florestal Geraldo Russi Tibagi. 

Horto Florestal de Mandaguari Mandaguari. 

Reserva Florestal Secção Figueira e  

Saltinho  Engenheiro Beltrão. 

Reserva Florestal do Saltinho Imbaú. 

Reserva Florestal de Figueira Engenheiro Beltrão. 
Fonte: http://www.uc.pr.gov.br. Acesso disponível em: 30-06-2012 
Organização: SILVA (2011). 

 

QUADRO 02 – Unidades de Conservação de Proteção Integral no Estado do Paraná 

Reserva Biológica Estadual da 
biodiversidade  

Castro 

Estação Ecológica de Fernandes 
Pinheiro 

Fernandes Pinheiro 

Estação Ecológica de Guaraguaçu Paranaguá 

Estação Ecológica do Caiuá Diamante do Norte 

Estação Ecológica do Rio Dos Touros Reserva do Iguaçu 

Estação Ecológica Ilha do Mel Paranaguá 

Monumento Natural Gruta da Lancinha Rio Branco do Sul 

Reserva Florestal De Jurema (Em 
Processo De Recategorização / Parque 
Estadual Amaporã) 

Amaporã 

Parque Estadual Cabeça do Cachorro  São Pedro do Iguaçu 

Parque Estadual da Graciosa Morretes 

Parque Estadual da Ilha Do Mel Paranaguá 

Parque Estadual das Lauráceas Adrianópolis, Tunas do Paraná 

Parque Estadual de Campinhos Cerro Azul, Tunas do Paraná 

Parque Estadual (Caxambu) Castro 

Parque Florestal de Ibiporã (Em Ibiporã 



10 
 

Processo De Recategorização / Parque 
Estadual) 

Parque Estadual de Palmas Palmas 

Parque Estadual de Santa Clara Candói, Foz Do Jordão e Pinhão 

Parque Estadual de Vila Velha Ponta Grossa 

Parque Estadual do Boguaçu Guaratuba 

Parque Estadual do Cerrado Jaguariaíva, Sengés 

Parque Estadual do Guartelá Tibagi 

Parque Estadual do Lago Azul Campo Mourão/Luiziana 

Parque Estadual do Monge Lapa 

Parque Estadual do Pau Oco Morretes 

Parque Estadual do Penhasco Verde São Jerônimo da Serra 

Parque Estadual do Vale Do Codó Jaguariaíva 

Parque Estadual João Paulo II Curitiba 

Parque Estadual Mata dos Godoy Londrina 

Parque Estadual Mata São Francisco Cornélio Procópio, Santa Mariana 

Parque Estadual Pico do Marumbi Piraquara, Quatro Barras, Morretes 

Parque Estadual Pico Paraná Campina Grande do Sul, Antonina 

Parque Estadual Prof. José Wachowicz Araucária 

Parque Estadual Rio Guarani Três Barras do Paraná 

Parque Estadual Roberto Ribas Lange Antonina, Morretes 

Parque Estadual de São Camilo Palotina 

Parque Estadual Serra da Baitaca Piraquara, Quatro Barras 

Parque Estadual Vila Rica do Espírito 
Santo 

Fênix 

Parque Estadual Vitório Piassa Pato Branco 

Parque Estadual de Ibicatu Centenário do Sul  

Parque Estadual Rio da Onça Matinhos 

Parque Florestal Estadual Córrego Maria 
Flora (a ser categorizado) 

Cândido Abreu 

Horto Florestal de Jacarezinho (em 
Processo De Recategorização) 

Jacarezinho 

   

Refúgio De Vida Silvestre do Pinhão Pinhão 
Fonte: http://www.uc.pr.gov.br. Acesso disponível em: 30-06-2012 
Organização: SILVA (2011) 

 

 Como podemos observar pelos quadros, no Paraná há várias Unidades de 

Conservação, que muitas vezes não são conhecidas e/ou não são dadas aos 

cidadãos oportunidades de discutir sua importância, seus problemas e seus 

significados para a preservação das florestas. 

 As florestas são ambientes de riqueza em produtividade ecológica. Pensar 

sua importância e problematizá-la na escola, é uma forma de “descontruir” a ideia 

equivocada de que a floresta é espaço improdutivo ou de atraso ao 

desenvolvimento. 



11 
 

 É neste sentido, que visando problematizar a importância das florestas com 

os alunos, foram criados vários jogos pedagógicos, todos eles visando trabalhar 

questões informativas, conceituais, valorativas e críticas sobre a temática.  

 Os jogos são importantes instrumentos pedagógicos. A seguir discutiremos 

como eles podem contribuir com o processo pedagógico. 

 

 

2.3 Jogos como Instrumentos Pedagógicos  

 

 

 Mesmo diante de tantas ferramentas inovadoras no campo da educação, tais 

como: informática, multimídia, internet, etc., tão importantes e em ascendência hoje, 

todavia o professor ainda encontra muitas dificuldades em sala de aula, 

principalmente no que diz respeito a mobilizar os alunos para sua motivação à 

aprendizagem. A experiência dessas autoras tem mostrado que uma aula mais 

dinâmica e elaborada requer também mais trabalho por parte do professor. Por outro 

lado, o retorno poderá ser bastante significativo, de qualidade e gratificação, 

principalmente quando o docente se dispõe a criar novas maneiras de ensinar.  

 É importante porém, que o professor tenha claro seus objetivos e a 

intencionalidade pedagógica, domínio conceitual de sua área do conhecimento, para 

que os processos metodológicos deem forma a um conteúdo pedagógico coerente e 

articulado. Caso contrário, será uma nova forma, esvaziada de sentido e cujo retorno 

educativo é duvidoso. 

 A modernização tecnológica atinge a vida dos diferentes sujeitos em 

diversos segmentos sociais. A mídia, os jogos eletrônicos, a internet, são uma 

realidade na vida de muitas crianças e jovens, mudando a forma de se portar no 

mundo. Como conseqüência, mudando a forma do ser e estar na escola. Isto cria 

novos desafios aos professores, que percebem que quadro de giz e “saliva” 

somente, não são suficientes para atrair a atenção dos alunos.  

 Por isso, a busca por processos pedagógicos diversificados, dentre eles os 

jogos lúdicos, podem ser uma alternativa interessante. Estes podem ser usados 

como meios auxiliares na superação de dificuldades de aprendizagem e maior 

envolvimento dos alunos com o objeto de estudo.  
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 A partilha é condição necessária na construção do conhecimento. Refletir 

regularmente a respeito das ações e estratégias desenvolvidas no cotidiano escolar 

são necessárias, então diversificar as metodologias de ensino, em busca de 

contribuir para o interesse e gosto dos alunos em aprender, é uma atitude 

necessária ao educador. 

 Os jogos educativos são uma destas alternativas. E como finalidade 

pedagógica, revelam importância e promovem situações de ensino-aprendizagem, 

que aumentam a construção do conhecimento por possibilitarem atividades lúdicas e 

prazerosas, desenvolvendo a capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora. “A 

estimulação, o interesse, a concentração e a motivação são igualmente 

proporcionados pela situação lúdica...” (MOYLES, 2002, p. 21).  

 Os jogos e seus derivados tem sido pauta de estudos e ainda constituem 

materiais psicopedagógicos para outras áreas da ciência. Deles se abstrai os 

elementos naturais da brincadeira e ainda se observa um maior entendimento das 

propriedades do objeto. Habilidades específicas de ordenação e sistematização das 

regras movimentam a ação educativa, que por sua vez resgata da brincadeira 

natural da criança, o estímulo à interação ao evento essencialmente pedagógico 

(TEIXEIRA, 2010). 

 Desde os povos mais primitivos, todos tiveram e ainda têm seus 

instrumentos de brincar. Em qualquer país rico ou pobre, próximo ou distante, no 

campo ou na cidade, existe a atividade lúdica. Em um enfoque sociológico, podemos 

dizer que as atividades lúdicas são responsáveis, em parte, pela transmissão da 

cultura de um povo, de uma geração para outra, tendo diferentes objetivos. Ora são 

usados para divertir, ora socializar, ora para ensinar ou, ainda promover a união de 

grupos (TEIXEIRA, 2010)4.  

 Por isso é importante que esses jogos sejam utilizados como instrumentos 

de apoio, constituindo elementos úteis para a construção do conhecimento e 

aprofundamento de conteúdos. Embora esse critério possa não incorporar a crença 

do aprendizado formal, conclui-se que esta incluirá a espontaneidade física, social e 

cognitiva. A manifestação da alegria e do senso de humor, certamente estará 

movimentando as relações: professor/aluno, aluno/disciplina, aluno/formulação de 

hipótese e aluno/conhecimento. 

                                            
4
 Como o jogo da amarelinha que impõe regras estratégias e procura aguçar o raciocínio das 

crianças. 
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 Quando os jogos são criados pelo professor com a intenção de estimular 

certo tipo de aprendizagem, surge aí a dimensão educativa das situações lúdicas. 

“Desde que sejam mantidas as condições para expressar o jogo, ou seja, quando 

intencionalmente proporcionamos à criança o brincar, os educadores estão 

potencializando situações de aprendizagem” (KISHIMOTO 2005, apud, TEIXEIRA, 

2010, p. 21).  

 É fato que a criança ao brincar busca alternativa de ação, por que ela se 

concentra na atividade e não nos resultados. A criança pensa na ênfase da atividade 

e não nos fins. Assim “a ação lúdica desenvolve diferentes habilidades que 

contribuem para inúmeras aprendizagens e também ampliam a rede de significados 

(conceitos) da criança” (TEIXEIRA, 2010, p. 22).  

 Os jogos lúdicos são uma importante ferramenta para o educador, pois com 

isso esperamos que a criança desenvolva várias respostas a diferentes estímulos. 

Alves (1981) nos coloca que a escola é uma instituição do lúdico e do prazer, ou 

seja, uma forma de ter a escola como um lugar agradável de frequentar, de estar e 

aprender. Embora seja rotulado por muitas pessoas como perda de tempo, o lúdico 

é extremamente importante, pois a criança é naturalmente lúdica. 

 Os jogos são caracterizados como um tipo de recurso didático educativo que 

podem ser utilizados em diferentes momentos, como na apresentação de um 

conteúdo, avaliação de conteúdos já desenvolvidos e como revisão e síntese de 

conceitos importantes. Dentre as suas habilidades estão à concentração, o 

raciocínio, a interatividade, a cooperação em grupo, a resolução de problemas, 

atitudes que são fundamentais para o processo de aprendizagem.  

 É neste contexto, que aplicamos as atividades da pesquisa, cujo processo 

metodológico esclarecemos a seguir. 

 

 

3 Aspectos Metodológicos da Pesquisa  

 

 

 A realização da pesquisa ocorreu mediante a aplicação da proposta de 

intervenção no Colégio Estadual Sebastião Paraná, no ano de 2010.  

 Os instrumentos de pesquisa, no caso, os jogos e o registro das ações, 

foram realizado em uma turma de 6º ano (antiga 5ª série) do período vespertino, 
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composta por 30 alunos, os quais 13 meninas e 17 meninos, desses, muitos são da 

área rural. 

 Antes de iniciar as atividades, apresentamos aos alunos a proposta de 

pesquisa e esclarecemos os objetivos da mesma. Na sequência, realizamos as 

atividades, cada uma com objetivos específicos a pesquisa e a prática pedagógica, 

conforme quadro abaixo. 

ATIVIDADE OBJETIVO DA PESQUISA 

1º- Levantamento prévio através de 

desenhos. 

Identificar os conhecimentos prévios dos 

alunos sobre o tema florestas e a 

representação que possuem sobre o 

tema. A partir disso, reelaborar os 

encaminhamentos pedagógicos. 

2º - Teia da Vida. Identificar a importância de preservar as 

florestas, sua biodiversidade e a relação 

de interdependência existente entre os 

elementos das florestas. 

3ª - Pesquisa na Internet. Proporcionar aos alunos a pesquisa 

sobre as Unidades de Conservação, 

principais parques existentes no Estado 

do Paraná. 

4ª – Leitura de Mapas. Verificar as transformações da cobertura 

florestal no Estado do Paraná. 

5ª e 6ª – Debate sobre o documentário: 

"Araucária, A Floresta Do Brasil 

Meridional" e O Pinheiro do Paraná - 

Floresta com Araucárias (Parte I e II). 

Sensibilizar os alunos quanto à 

importância da preservação e 

conservação das florestas. 

7ª - Quebra-Cabeça da vegetação. Identificar e observar a distribuição da 

flora do Paraná. 

8ª - Jogo de dominó Conhecer e sensibilizar os alunos sobre 

os animais em risco de extinção no 

Paraná. 

9ª - Jogo da memória Conhecer os remanescentes florestais 

no Paraná e as florestas extintas. 

10ª – Jogo de Tabuleiro Interação entre os alunos: Considerar 

ações de preservação ambiental. 
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 No total da aplicação do projeto foram necessárias vinte horas aulas para 

todas as atividades.  

 

 
4 Resultado da Experiência Pedagógica em Sala de Aula  

 

 
4.1 Investigando a Importância das Florestas  

 

 
 O ponto de partida foi conversar com os alunos sobre o meio ambiente a 

partir do espaço de vivência de cada um, o campo ou a cidade, oportunizando 

relatos de vida, visando traçar um diagnóstico do conhecimento prévio, sempre 

tentando fazer com que todos participassem do diálogo. 

 Formamos grupos de alunos (quatro ou cinco componentes) e os mesmos 

conversaram sobre o meio ambiente e, posteriormente, passaram a desenhar o que 

tinham discutido. No final foi dado um tempo para que cada um pudesse expor o que 

tinha desenhado. Houve muita troca de informações, entre os alunos.  

 É importante relatar que esses desenhos foram feitos em sala de aula após 

a exposição do projeto ao grupo. Não houve até então, pesquisa em documentos ou 

discussão de conteúdo.  

 A maior parte dos desenhos agruparam a mesma percepção expressa pela 

turma. Através dos desenhos podemos perceber as principais representações dos 

alunos sobre as florestas. Dentre elas destacamos: desmatamento, exploração 

econômica, natureza intocada, queimada, poluição de rios, todas elas baseadas no 

conhecimento prévio dos alunos, oriundo do seu espaço de vivência. 

 A transferência da compreensão deste conhecimento adquirido sobre a 

modificação da paisagem para o desenho, elabora traços das características deste 

meio, o que os estimulou a comentarem sobre os mesmos, fazendo colocações 

sobre discursos de noticiários e/ou programas sociais que enfatizam a exploração 

econômica. As alusões coloquiais davam ênfase à pobreza e às dificuldades da 

história de vida dos seus familiares. Estes vinculados ao contexto histórico e 

econômico das atividades procedentes do manuseio com a madeira, que servia para 

prover o sustento familiar, como: a fabricação do carvão, os limites de terras feito 
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com cerca, a venda de palanques para construções, a produção de lenha para 

fornalhas e fogões, etc. 

 A experiência destes alunos indica como a madeira, proveniente da floresta, 

faz parte de suas vidas. Durante muito tempo, foi dela que se obteve o sustento de 

suas famílias (carvão) e/ou pelo uso cotidiano (cercas, aquecimento dos fornos). Por 

outro lado, o desenho também indica uma associação com a ideia de “natureza 

intocada” veiculada pela mídia, sobretudo quando se observa o desenho das 

florestas intactas. 

 Esta atividade foi fundamental para darmos continuidade às demais, pois 

articulamos o conhecimento empírico dos alunos aos novos conteúdos e temas, 

(re)elaborando-os com as informações científicas. 

 

 

4.2 Como estão as Florestas? 

 

 

 Após conversação e apresentação dos desenhos sobre as florestas à turma, 

propomos a dinâmica da “Teia da vida”, realizada no pátio da escola. A atividade 

consistiu em:  

 Organização dos alunos em círculo; 

 Todos, um de cada vez, recebeu o rolo de barbante, sendo que o colega não 

poderia soltar o fio; 

 Quem o recebia falava da importância da floresta; 

 Quando todos receberam o fio, foi possível visualizar a ideia de uma teia 

semelhante a que é tecida pela aranha (foto 01); 

 Um elemento do grupo puxou o fio de tal forma que todos sentiam o movimento. 
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FOTO 01 - Dinâmica da “Teia da Vida”. 

 

Fonte: SILVA (2011) 

 

 Esse momento oportunizou a reflexão sobre a interdependência dos 

elementos da natureza, compreendendo a visão sistêmica da vida e a real função do 

processo humano, responsável pelos implicadores das transformações.  

 A disposição dos alunos em círculo objetiva traçar o molde necessário para 

o movimento do fio e a construção da ideia da “Teia”.  

 Ao receber o fio, o aluno deveria participar com conhecimento relevante, 

seja prévio ou científico sobre as florestas. Nesta altura da dinâmica, a teia já estava 

formada. Um dos alunos puxou o fio e, consequentemente, todos sentiram o 

movimento, consolidando a teoria da interdependência e/ou a compreensão de 

conexões dos elementos naturais da floresta. 

 Vale salientar que a metodologia contribuiu para que também aspectos do 

comportamento/habilidades dos alunos fossem observados. E cabe aqui dizer, que o 

momento foi promissor para a atenção, concentração e mobilização da curiosidade. 

 Esta atividade demandou 45 minutos no pátio. Feito isso, os alunos 

relataram o que tinham entendido sobre a necessidade de preservação das 

florestas, na forma de produção de texto em folha de papel. Veja no quadro 03 

alguns relatos feitos em grupo pelos alunos da turma após a dinâmica.  
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QUADRO 03 – Existe uma interdependência entre os elementos da floresta? 

“Sim, um depende do outro, se um sofre alguma coisa o outro também vai sentir. 

Exemplo: se retirarmos uma árvore, a nossa natureza vai se prejudicar mais tarde o 

solo irá sentir nossos animais não vão sobreviver...” (Grupo 1). 

“Sim, todos dependem um do outro. Se uma árvore for cortada o leão não terá mais 

sua sombra para descansar, o pássaro não terá onde fazer seu ninho, o solo não 

será mais adubado com suas folhas... ou seja, se um for alterado todos sofrerão as 

consequências. (Grupo 2). 

“... se um for afetado os outros irão sentir, como na cadeia alimentar... (Grupo 3). 

Fonte: SILVA (2011) 

 

 Percebemos pelas respostas os valores, atitudes e sentimentos em relação 

às florestas e ao ambiente. O principal deles, diz respeito ao processo colaborativo e 

interdependente da vida. Ela não acontece pela “competição”, mas pela colaboração 

e complementariedade. A analogia do aluno sobre a cadeia alimentar, mostra que 

ele foi buscar no conteúdo de ciências, um exemplo, de como a ausência de um dos 

membros da cadeia, impede que ela funcione regularmente. Neste aspecto, 

evidencia também, que todas as formas de vida (animal ou vegetal) têm um papel 

importante na sua manutenção, e a floresta não é diferente. Sem ela, podemos 

perder as condições necessárias à reprodução e manutenção de diferentes seres 

vivos. 

 Ainda evidenciamos atitudes imbuídas de sentimentos solidários, levadas 

para fora do contexto escolar, como as respostas de intervenção do homem no meio 

ambiente em prol de preservação e manutenção da própria vida e dos elementos da 

natureza, bem como da qualidade do meio para o equilíbrio do planeta. 

 

 

4.3 Trabalhando com Mapas  

 

 Desenvolvemos essa atividade em grupo, sendo que cada grupo recebeu: 

um mapa político do Paraná; os mapas da cobertura florestal de 1890 a 1990 e uma 

folha de papel vegetal. No papel vegetal, os alunos tiraram o contorno do Paraná e o 

município onde moram, no caso Palmas. Posteriormente, sobrepuseram aos mapas 
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que mostravam a evolução do desmatamento de 1890 à 1990, e foram instigados a 

verificar: 

 Qual vegetação aparece em sua cidade nos mapas de 1890, 1930, 1950 e 1990?  

 A vegetação é a mesma ou foi alterada?  

 Se houve mudanças? O que causou essa mudança?  

 Com esses questionamentos os grupos trocaram ideias, fizeram colocações, 

comparações e estabeleceram hipóteses a respeito de Palmas. 

 
FIGURA 05 – Evolução do Desflorestamento no Paraná de 1890 a 1990 

Cobertura Florestal do Paraná em 1890 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura Florestal do Paraná em 1930 

 

] 

Cobertura Florestal do Paraná em 1950 

 

 

 

 

 

 

Cobertura Florestal do Paraná em 1990 

 

 
 

Fonte: http://www.mataciliar.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=11&evento=4. Acesso em: 
08/07/2011. 
 

 Os acontecimentos organizados por datas valorizaram o raciocínio e as 

descrições do espaço geográfico e panorâmico do meio. Concluída a dinâmica, 

contemplamos o que a figura poderia nos dar como reflexão. A composição da 

mesma, trazia a distribuição da vegetação do Estado do Paraná, priorizando a leitura 

de modificação da paisagem, com o desmatamento.  

 Os alunos perceberam com a atividade que houve mudança significativa na 

vegetação que existia principalmente em Palmas. Durante a aula, houve 
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comentários sobre a alteração da vegetação na região desde 1890. Inclusive os 

alunos ficaram assustados ao perceberem que a região de Palmas possui um 

histórico pioneiro no desmatamento. 

 Com esta atividade, exploramos com os alunos o papel do processo de 

ocupação e de expansão das serrarias no Paraná, principalmente a partir de 1930. 

Discutimos com eles que no Paraná, as madeireiras foram seguindo de leste para o 

oeste, do primeiro, para o segundo e terceiro planalto. E no norte e oeste do Paraná, 

a ação de desmatamento esteve relacionada à política de colonização por empresas 

estrangeiras. 

 

 

4.4 Jogo de Quebra-Cabeça do Relevo e Vegetação 

 

 

 Esta atividade foi realizada em grupos de três ou quatro alunos, os quais 

receberam o quebra-cabeça do relevo e da vegetação do Paraná. Primeiro, o grupo 

montava um, depois recebia o outro, aleatoriamente. 

 

 

FOTO 02 – Quebra-cabeça da vegetação do Paraná. 

 
Fonte: SILVA (2011). 
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FOTO 03 – Quebra-cabeça do Relevo do Paraná. 

 
Fonte: SILVA (2011). 
 

  A proposição do material contribuiu para atingir o objetivo de observação e 

distribuição da flora e as unidades do relevo paranaense. 

 Trouxe reflexões da localização geográfica de cada tipo de vegetação e a 

identificação das unidades de relevo do Paraná.  

 A dinâmica retrata um ritmo diferente de aluno para aluno. O que 

movimentou na turma para uma atitude de partilha, apresentando uma nuance de 

domínio do conhecimento. Houve a apropriação dos conceitos à medida que se 

realizavam os passos do jogo. Essa dinâmica necessitou de um feedback 

contextualizado pelo professor, para que a leitura não ficasse estanque. Nesta 

atividade, os alunos compreenderam que o Município de Palmas faz parte do 3º 

planalto, que está numa das regiões de maior altitude do Paraná. A vegetação nativa 

predominante é de campos naturais, circundado por capões de florestas de 

araucária. Os alunos conseguiam identificar as diferentes vegetações conforme as 

unidades de relevo. 

 

 

4.5 Jogo de Dominó 

 

 

 O dominó é um jogo de mesa, e sua origem é desconhecida. Justamente por 

ser divertido é um dos jogos praticados há muito tempo, por crianças, jovens, adultos 

e idosos.  
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 No ocidente, o jogo do dominó tem seu primeiro registro pelo século XIII, 

provavelmente trazido pelo navegador Marco Polo. “Em terras brasileiras o jogo de 

dominó aportou por volta do século XVI, trazido pelos portugueses, e virou 

passatempo para os negros escravos”5. 

 Desde então, faz parte dos jogos mais comuns entre as pessoas. Além da 

diversão, o jogo também pode ser adaptado para fins pedagógicos. 

 Neste caso, objetivamos com esse jogo levar ao conhecimento dos alunos 

alguns animais em risco de extinção no Paraná. 

 

Material: 

 Papel espesso; 

 Peças confeccionadas com figuras de alguns animais em risco de extinção. 

 

 

FOTO 04 – Dominó 

 

Elaboração e Organização: SILVA (2011). 

 

Procedimento: 

 Os componentes do jogo (peças e regras) obedecem aos do jogo tradicional. 

Vinte e oito peças, mesmo formato e regras.  

 Este jogo foi realizado na biblioteca, objetivando um espaço mais adequado. 

 

 

                                            
5
 Disponível em: http://www.jogos.antigos.nom.br/domino.asp. Acesso em 25/07/2011 
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FOTO 05 – Dominó dos animais ameaçados de extinção no Paraná. 

 

Fonte: SILVA (2011) 
 

 Os alunos foram organizados em equipes de competidores. Cada dupla 

aguardava ansiosamente a outra. Enquanto os alunos encontram a diversão no jogo, 

os educadores buscam interferir na ação, unindo o lúdico às práticas pedagógicas, 

ou seja, neste caso o perigo que o desmatamento traz à extinção dos animais. 

 Ao realizar a atividade, os alunos identificaram animais nativos da região de 

Palmas e contaram histórias envolvendo estes animais. 

 Ao final da atividade os alunos chegaram a conclusão que há predadores 

naturais entre os animais. Estes são fundamentais para manter o equilíbrio 

ambiental. Porém, quando há extinção de um dos predadores, há superpopulação 

daqueles que seriam presas, causando outros desequilíbrios. E neste contexto, o 

homem tem responsabilidade sobre os dois aspectos: ao desmatar extingue animais 

ou ocasiona a eliminação de ecossistemas. Alguns deles são fundamentais para 

existência de determinados grupos de animais. O homem pode ter uma ação 

diferenciada ao pensar sobre as consequências destas extinções ao criar 

mecanismos de recuperação e preservação ambiental. 
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4.6 Jogo da Memória 

 

 

 A confecção deste material objetivou o conhecimento dos remanescentes 

florestais no Paraná e as florestas extintas.  

 O jogo da memória consiste em reunir o máximo possível de cartas, 

juntando os pares. Distribuem-se todas as cartas, uma por uma, com a imagem 

virada para a mesa, podendo ser dispostas aleatoriamente, não necessitando 

organizar em fileiras ou colunas. Uma jogada consiste em virar uma carta, depois 

outra, com o intuito de achar o par correspondente. Se for correspondente retira-se 

da mesa, separa e joga outra vez. Se as cartas não formam o par, devolve a carta à 

mesa e deve-se passar a vez. Depois que todas as cartas tiverem sido pegas, 

devem ser contadas. Quem tiver o maior número de pares, será o vencedor.  

 Elaboramos um jogo da memória que tem como tema “Espécies da flora do 

Paraná”. Ele é composto por 15 pares quadrados, e deve ser jogado seguindo as 

regras do tradicional jogo da memória. 

 

FOTO 06 – Jogo da Memória 

 

Elaboração e Organização: SILVA (2011). 
 

 A aprendizagem aconteceu por meio da leitura das figuras que contavam 

com características específicas das espécies da vegetação encontrada no Paraná. 

Organizou-se também o conceito dos termos a partir da investigação do espaço 

local. 
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 Nesse momento, os alunos reconheceram os tipos de vegetação existentes 

no Paraná. Identificando no primeiro momento, a Floresta de Araucária e a 

vegetação de Campos, as quais chamaram bastante atenção por serem conhecidas. 

E também fizeram comentários sobre as outras espécies, as quais não conheciam e 

não sabiam da existência no Estado. 

 

 

4.7 Jogo de Tabuleiro  

 

 

Características do jogo 

 O jogo é composto por um tabuleiro, caderno de regras, sete carta-

personagem que representam os ecossistemas paranaenses, dez cartas ação 

positiva e dez cartas ação negativa, cartas bônus (com cartas nos valores de 1.000, 

5.000 e 10.000), um dado para dar início ao jogo e movimentar-se no tabuleiro. 

 Durante o jogo, os participantes caminham no tabuleiro e encontram 

diversas ações negativas que os penalizam por crimes contra a natureza. E ações 

positivas que os fazem avançar, elas conscientizam de como cuidar do ambiente. 

 A pontuação dos ecossistemas será distribuída da seguinte forma: 

 Mata atlântica – 30.000 pontos; 

 Manguezais – 30.000 pontos; 

 Floresta de Araucária – 30.000 pontos; 

 Floresta Tropical (pluvial) – 20.000 pontos; 

 Campos Naturais – 20.000 pontos; 

 Cerrado – 20.000 pontos; 

 Restingas – 20.000 pontos. 

 Para que o jogador impeça a degradação do seu ecossistema, ele deverá 

adquirir a pontuação mínima que é o valor de pontos referente ao seu ecossistema.  

 Cada jogador inicia com um bônus de 5.000 pontos, que será um recurso 

disponível para salvar o ecossistema. E conforme for andando no tabuleiro, será 

comunicado de seus ganhos e/ou perdas. Os comandos do jogo estarão distribuídos 

nas casas do tabuleiro. Podem jogar de dois a sete participantes. 
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FOTO 07 – Tabuleiro 

 

Elaboração e Organização: SILVA (2011). 

 

 

 

Como Jogar 

1. Para iniciar o jogo, as carta-personagem serão colocadas com a face para baixo 

e cada jogador escolhe uma carta-personagem aleatoriamente. O ponto de saída 

de cada um é casa correspondente ao seu ecossistema. Cada jogador irá tentar 

impedir a degradação do seu ecossistema, iniciando o jogo com um bônus de 

5.000 pontos. 

2. Para decidir quem iniciará, cada jogador lança o dado e aquele que obtiver maior 

número começará o jogo. Se houver empate, joga-se o dado novamente somente 

entre os jogadores que empataram. O jogo segue no sentido horário. O ponto de 

partida está indicado no tabuleiro. 

3. As cartas ações positivas e negativas deverão ser embaralhadas e empilhadas 

fora do tabuleiro, e serão usadas conforme indicação do tabuleiro. O jogador 

deverá ler a carta em voz alta. Depois a carta deverá ser recolocada no jogo 

embaixo das outras. 

4. O jogador, na sequência, deve lançar o dado para se movimentar, devendo 

executar a instrução da casa onde parar. 
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5. Se o jogo ocorrer com menos de sete jogadores, após ter salvo um ecossistema, 

o mesmo poderá optar por retornar ao jogo escolhendo outro ecossistema que 

estará na mesa, um dos quais não tinha sido usado. 

6. Mas se o jogo ocorrer com os sete jogadores, quem salvar seu ecossistema 

primeiro deverá aguardar até que o outro faça isso. 

7. O jogo terminará quando restar apenas um jogador no tabuleiro. 

 Este jogo tem por objetivo proporcionar aos alunos o conhecimento de 

algumas ações tanto positivas quanto negativas que vêm colaborar na preservação 

da fauna e flora paranaense. 

 

FOTO 08 – Jogo do tabuleiro 

 

Fonte: SILVA (2011). 

 

 Todos os alunos apresentaram interesse em aprender como se joga. Porém 

há de se considerar que a potencialidade do jogo requer uma capacidade de 

abstração maior do aluno, ainda que o conteúdo pertinente a ação, seja de domínio 

do 6º ano, o que prevê a faixa etária de 11 anos.  

 Embora a teoria de Piaget estabeleça que o estágio do desenvolvimento da 

inteligência Operatório-concreto são dos 7 a 11 anos e o Operatório-formal são dos 

12 anos em diante, fato que levaria a compreender que alunos do 6º ano já dispõe 

de condições de realizar atividades mais complexas. Contudo, este tipo de jogo 

exige um maior acompanhamento do professor. 

 Ao proporcionar movimentos compensatórios (avançar/retroceder) aos 

alunos, em comandos impressos nos cards, exige-se uma interpretação mais 
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aguçada na habilidade da leitura. Observou-se que os alunos do 6º ano não têm 

uma leitura fluente, apresentando resistência à mesma tentando ignorar a ação 

completa, operando tentativas para burlar os passos sequenciais das regras, o que 

dificultou a conclusão dos objetivos. 

 Devido a isso tivemos, enquanto educadores, que mediar toda a atividade 

com explicações complementares, contribuindo para que o grupo se tornasse mais 

coeso e em condições iguais para realização da atividade. Houve formação de 

conceitos sobre as atitudes pertinentes a valores como: respeito, responsabilidade 

solidária, cooperação e etc. 

 

 

5 Considerações Finais 

 

 

 Neste artigo, buscamos expor os resultados das ações de intervenção 

pedagógica realizada no âmbito do PDE e pretendemos desta forma oferecer 

significativa contribuição para a compreensão da dinâmica relacional do cotidiano na 

sala de aula, pressupondo que os jogos tragam em si a dimensão do imaginário e a 

capacidade da mediação do conhecimento prévio, conhecimento social e científico. 

 Como esta demanda de atividades ganha um cunho lúdico no seu 

desenvolvimento, fica compreendido que a escolha e as determinações de 

conteúdos deverão atender fases do desenvolvimento do educando, bem como a 

série em que está inserido.  

 Considerando, que a potencialidade dos jogos apresenta raciocínios 

organizacionais na ordem de seus comandos para atingir os fins próprios, se faz 

necessário a compreensão dos graus de dificuldades dos mesmos, do conteúdo, da 

dinâmica utilizada para a evocação do conhecimento prévio e/ou ainda a garantia de 

atingir os objetivos propostos com fins educativos (apropriação de conceitos, 

valores, habilidades e atitudes).  

 O trabalho com jogos em sala de aula, deverá ser criteriosamente 

organizado, atendendo a estrutura diferenciada da construção do conhecimento. Há, 

que se dizer que elementos envolvidos, tais como: espaço adequado, tempo 

necessário, materiais disponíveis e condições humanas, favoreçam a potencialidade 

pedagógica. 
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 Por assim dizer, estaríamos garantindo o alinhavo necessário entre 

conceitos, habilidades, valores e conscientização do conteúdo a serviço da formação 

cidadã. 
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