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O LÚDICO E AS INTERAÇÕES HOMEM-NATUREZA NO ENSINO DA 
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Resumo: O presente estudo tem por objetivo reconhecer a importância e o 
significado do lugar como espaço de vivência cotidiana dos homens e 
instrumento de estudo e análise da realidade, além de perceber a capacidade e 
as potencialidades de ação de cada indivíduo no exercício da cidadania. Este 
estudo também procura  identificar e interpretar as interações existentes entre o 
homem e a natureza na paisagem geográfica, utilizando estratégias para 
melhoria do processo ensino-aprendizagem. Com ênfase no conhecimento 
sobre a paisagem geográfica, a área de estudo foi o município de Ubiratã ( Pr ). 
As atividades foram desenvolvidas no período de  fevereiro a julho de 2009, 
envolvendo os alunos da 6ª série  do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 
Quintino Bocaiúva. A metodologia esteve embasada no lúdico e no uso de 
jogos pedagógicos denominados : Onde estou ?, Dominó e Ubicorrida. A 
aplicação dos jogos e as atividades desenvolvidas resultaram na promoção de 
uma aprendizagem prazerosa, levando os alunos  a tornarem-se sujeitos ativos 
das atividades, descobrindo significados, saboreando o processo de construção 
dos mesmos e colhendo resultados positivos. Para tanto, lidaram com regras,  
exercitando, assim, a sociabilidade e ampliando o seu senso crítico. 

Palavras-chave: Geografia. Jogos pedagógicos. Aprendizagem. Estudo da                         
paisagem. 

Abstract: This work aims to recognize the importance and meaning of the place 
as a space of daily contact of the men and also as an instrument of study and 
analysis of the reality in order to notice the capacity and the action potential of 
each person when exercising the citizenship. It is also aimed to identify and 
interpret the interactions between man and nature on the geographical 
landscape, then it is used strategies for improvement of the learning – teaching 
process. Emphasizing the knowledge about the geographical landscape, the 
studied area was the town of Ubiratã-Paraná.  
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The activities were developed between February and July/2009, involving 
students of the 6th grade of Quintino Bocaiuva School. The methodology was 
based on the use of ludic and on the pedagogical games called: Where am I? 
Dominoes and Ubirace. The use of those games and other activities involved, 
promoted a delightful way of learning and led the students to play an active role 
in the activities. They also found the meanings and took part in the learning 
process when dealing with rules, exercising their sociability, enlarging their 
critical sense and also getting very positive results. 

Key words: Geography. Pedagogical Games. Learning. Landscape Study. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Este artigo propõe uma reflexão em torno de uma proposta de atividade 

direcionada ao ensino Fundamental sobre o uso do lúdico como ferramenta 

pedagógica, desenvolvida durante a participação no Programa de 

Desenvolvimento da Educação ( PDE ) promovido pela Secretaria de Estado de 

Educação do Estado do Paraná no período de 2008 a 2009.  

 Nos dias atuais a maioria das pessoas vivem cercadas de informações, e 

buscam diversão em atividades recreativas. Geralmente, a escola é a grande 

repassadora de informações. Diante desse quadro, a proposta de intervenção 

pedagógica propõe a adoção de algumas atividades lúdicas associadas ao 

estudo do espaço que forma o nosso município, aliando as duas situações, 

buscando tornar a escola e o processo de aprendizagem prazerosos, utilizando 

jogos e outros encaminhamentos metodológicos como aula de campo, 

interpretação de mapas, entrevistas com moradores, entre outros.  

  Torna-se urgente que a escola passe a inovar, adotando novas formas de 

aquisição e construção dos saberes, visto que os últimos resultados 

relacionados ao desempenho escolar, segundo o IDEB –Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - séries iniciais 5,0, séries finais 4,2 e 

Ensino Médio 4,0 - ; embora tenham apresentado melhora, apresentam-se 

ainda  baixos. 

  Com relação às atividades humanas, toda pessoa tem, nas suas horas de 

folga, alguma atividade recreativa à qual se dedica. À escola cabe o papel da 
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seriedade, da responsabilidade, das obrigações. Como aliar as duas situações 

visando tornar a escola e o processo de aprendizagem prazerosos ? 

O jogo é uma brincadeira através da qual os educandos divertem-se 

desenvolvendo o raciocínio e estabelecendo relações, exercitando a 

sociabilidade, lidando com regras e ampliando seu senso crítico. Ele apresenta 

oportunidade para o desenvolvimento da autonomia, pois, durante os jogos, 

geralmente ocorrem conflitos os quais necessitam de resolução, e essa 

situação oportuniza a criação de regras e soluções para a convivência 

harmônica. Por constituírem uma importante ferramenta de auxílio nos 

processos educativos e nas vivências da aprendizagem escolar, os jogos 

devem ter, em nossas aulas, tanta importância quanto o trabalho realizado com 

outras estratégias. 

O  uso de jogos nas práticas educativas foi contestado por alguns 

pedagogos, principalmente pelo fato do não reconhecimento da importância e 

da função de complementação e contribuição do mesmo. Essa idéia recebeu o 

endosso de um pedagogo inovador, Celestin Freinet, que excluiu o jogo de 

qualquer estratégia educativa séria. Devido à complexidade de seus textos, 

muitos foram mal compreendidos; no entanto, sua intenção era mostrar que os 

educandos podem ter no trabalho mais prazer que no jogo, e que essa 

satisfação é apenas formadora, aproximando-o das pedagogias tradicionais, 

que também não recebem o jogo como valor formador. 

 Escreve Celestin Freinet “não mais nos deixar levar a essas atividades 

arbitrariamente impostas que suscitam e pedem esses jogos de relaxamento 

compensador, os quais são como que a antecâmara dos jogos de lucro e dos 

jogos-haxixe.”(FREINET, 1960, p.192) 

“Essa pedagogia do jogo”, prossegue esse autor 

 “é um erro que, lamentavelmente, é um verdadeiro reflexo de nossa 

civilização atualmente dominada pelo haxixe: de um lado, pela cadeia do 

trabalho e..., de outro, pela fruição passiva, pela busca do prazer, 

qualquer que seja seu valor moral ou vital; de uma civilização que parece 

ter consumado o divórcio entre os gestos ancestrais do indivíduo para 
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assegurar sua alimentação, seu abrigo e a perpetuação da espécie – e a 

máquina artificial e sem alma, montada por uma técnica certamente 

engenhosa, mas socialmente cega e desequilibrada”. 

Registra-se também a necessidade de que a atividade não seja encarada 

como forma de memorização, mas seja uma atividade de fixação.  

Atualmente, quais são as principais ferramentas que a Geografia utiliza, 

visando a melhoria na aquisição dos conhecimentos?  

O presente estudo tem por objetivo identificar e interpretar as interações 

existentes entre o homem e a natureza da paisagem geográfica em Ubiratã, 

utilizando estratégias para melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

Pretende, ainda reconhecer a importância e o significado do lugar como espaço 

de vivência cotidiana dos homens e instrumento de estudo e análise da 

realidade para perceber a capacidade e as potencialidades de ação de cada 

indivíduo no exercício da cidadania; articular os conceitos da Geografia com a 

observação, descrição, organização de dados e informações do espaço 

geográfico considerando as escalas de análise; analisar os espaços 

considerando a influência dos eventos da natureza e da sociedade, além de 

compreender o papel das sociedades no processo de produção do espaço, do 

território, da paisagem e do lugar. 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1  Área de estudo 

 Ubiratã localiza-se na região Sul do Brasil, no Centro-Oeste do Paraná,( 

Lat. 24º  Sul -Long. 52ºW).tendo 655 845 Km de extensão territorial. A área 

rural do município é de 67 000ha e a área urbana, de 569 ha. Apresenta uma 

altitude média de 550 metros e localiza-se entre as Serras do Piquiri e Cantu. 

Situa-se no terceiro planalto paranaense. Apresenta os seguintes limites 

regionais e as distâncias respectivas com a sede do município; sendo ao norte 

–Quarto Centenário (71 Km), ao sul – Braganey (76 Km), a leste – Campina da 
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Lagoa (27 Km), a oeste – Nova Aurora (35 Km), a sudoeste – Anahy (45 Km) e  

nordeste – Juranda (24 Km). 

Com relação a drenagem  o principal rio  é o Piquiri, , que na língua 

nativa, significa rio de muitos lambaris, que tem como afluentes os rios Tricolor, 

Comissário e Carajá. Desde a sua nascente na Serra de São João, noroeste da 

cidade de Guarapuava, até a foz, que deságua no rio Paraná, tem um percurso 

de 560Km, sendo navegável após a corredeira Nhá-Bárbara até a foz. Sua 

profundidade média é de 5 metros e sua  largura é  de 140 metros no seu curso 

final.  

 O clima é subtropical úmido, com verões quentes e geadas poucos 

freqüentes, e concentração de chuvas nos meses de verão, sem estação de 

seca definitiva. A temperatura média nos meses mais quentes é superior a 22º 

C e nos meses mais frios, inferior a 7,5º C, sendo essa a temperatura mínima. 

A vegetação natural está representada pela floresta estacional 

semidecidual, composta de espécies como peroba, cedro, canela, jacarandá. 

Na Gleba Rio Verde havia grandes palmitais, além de ortigão, figueira-branca, 

jangada, jaborandi-pintado entre outras, que foram derrubadas para dar lugar à 

agricultura de café, soja e trigo principalmente. 

Com relação à pedologia, ocorre a terra roxa estruturada e de  boa 

fertilidade; geralmente são  detectadas, em análises, a deficiência de fósforo 

(P25), existindo manchas de terras com pH ácido e presença de alumínio. É um 

solo  latossólico Vermelho Distroférrico. 

Desde a sua colonização, Ubiratã vem despertando interesses e se 

destacando nas atividades agrícolas, consequência da fertilidade do solo. A 

agricultura é sua principal fonte de riqueza, usada tanto para atender às 

necessidades de subsistência como também à demanda de um mercado 

consumidor. O município, apresenta diferentes fases  econômicas tais como: 

café, hortelã, algodão e soja, sendo esta última o produto que impulsiona e 

movimenta o comércio no município e na região atualmente. 
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 Todas essas atividades foram importantes para a história de nossa região, 

pois geraram empregos e produziram riquezas, contribuindo para o seu  

desenvolvimento. 

  Além da cultura da soja, o município  produz milho, trigo, algodão, arroz, 

feijão e ainda se destacam a criação de gado e o cultivo de produtos 

hortifrutigranjeiros. O município é basicamente agrícola, ou seja, depende da 

agricultura e é por meio dela que a cidade cresce e se desenvolve. O comércio 

varejista é diversificado, com confecções, calçados, móveis, eletrodomésticos, 

farmácias, bares, lanchonete, restaurantes. 

2.2 Procedimentos metodológicos 

   Através do resgate histórico da humanidade e desde o início dos tempos, 

o jogo faz parte da civilização, chegando até os dias atuais. Pode ser encarado 

como: passatempo, recurso para descanso, agente do progresso social, agente 

de transmissão de idéias e costumes.        

     Segundo Carrasco (1992 apud Miranda, 2008), os jogos podem ser 

classificados, basicamente, em três categorias: jogos de azar, jogos de 

habilidades e jogos de estratégia. Como exemplos, podemos citar jogos com 

cartas (azar); futebol, vôlei, basquete (habilidade); xadrez, damas (estratégia).  

  Para Macedo (1992 apud Miranda, 2008) há três pontos presentes em 

qualquer jogo:  

•  objetivo ou situação-problema;  

• resultado;  

• conjunto de regras.  

2.2.1 O jogo e a criatividade 

Ainda, segundo Macedo (1992) o jogo tem ganhos afetivos, sociais e 

cognitivos. 

• Afetivo: aprender a lidar com os sentimentos inerentes ao ser humano     

como o ciúme, a inveja e a frustração.  

• Social: comunicação e interação entre os jogadores.  
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• Cognitivo: construção de conhecimentos e procedimentos, descoberta de 

erros e de como superá-los.  

          A  introdução do jogo em sala de aula deve ser uma tarefa planejada e 

bem pensada, é também uma atividade que requer certo tempo de preparação,  

porque, muitas vezes, pode ser encarado pelos alunos como um pretexto para 

o professor(a) “não ministrar aula”. Esses preconceitos em relação a essas 

atividades devem  ser trabalhados com o aluno, para que o mesmo passe a 

encarar o jogo como uma ferramenta auxiliar importante no processo de 

aprendizagem. Com certeza, é o processo-aprendizagem acontecendo de 

forma diversificada. Por outro lado, ocorre uma resistência por parte dos 

docentes e da maioria das escolas em utilizar os jogos em suas aulas. Isso 

pode ser atribuído à própria formação  do professor, na qual talvez não tenha 

sido dada muita ênfase  a essa questão. Outro fator relevante é o medo de 

“perder o controle da situação”, pois numa situação de jogo, o papel autoritário 

do professor  acaba sendo substituído pela livre atuação dos alunos que 

passam a deter o controle e o  mestre não pode intervir tanto, pois, do contrário, 

a atividade perderia o seu objetivo. Sabe-se também que o professor tem todo 

um planejamento a ser trabalhado, o que o leva a ficar atento no tempo que 

cada atividade consome.  

 Como em qualquer jogo, as regras devem fazer parte de seu contexto, 

devem ser estabelecidas em comum acordo entre professor e alunos. O 

professor pode vir com uma idéia já mais ou menos alinhavada, que poderá ser 

modificada e adaptada segundo as idéias dos alunos. É preciso lembrar, que o 

jogo não deve ser visto como uma tarefa ou obrigação, pois, do contrário perde 

o seu caráter motivador e lúdico. O jogo, por imitar a vida, é como uma 

recriação desta em escala menor, mas cada pessoa realiza essa recriação a 

seu modo. Seu uso nas escolas certamente auxilia os alunos a colher o doce 

fruto do saber.     

 Os jogos preparados para o presente trabalho são todos confeccionados a 

partir de informações relacionadas ao espaço geográfico ocupado pelos alunos 

do município de Ubiratã , da 6ª série do Colégio Estadual Quintino Bocaiúva, 
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que desenvolverão os jogos visando o conhecimento do lugar, as paisagens e 

alterações sofridas, a forma  como o espaço está estruturado num determinado 

momento.     

 Para atingir tal objetivo propõem-se três jogos que são: 

• Onde estou? 

•  Dominó Conhecendo o meu lugar 

• Ubicorrida 

2.2.2 Onde Estou ? 

 

 Essa atividade inicial visa despertar a visão e noção de espacialidade, 

discutindo alguns conceitos geográficos como lugar, paisagem, natureza, sítio 

urbano, localização. Utilizando o mapa mundi, partir do geral para o particular: 

América do Sul – Brasil – Região Sul – Paraná – 3º Planalto – UBIRATÃ. Após 

essa visão, trabalhar a mesma noção, tendo como ferramenta o GOOGLE 

EARTH.      

 A imagem  de satélite deve ser complementada com   a carta do 

município. A partir daí o professor deve promover a  análise da  setorização, 

indicando os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Para ampliar as 

informações pode-se explorar os aspectos econômicos  e ambientais elencados 

abaixo,  de cada um desses setores: 

* a organização urbana e rural; 

* a organização urbana: ruas, avenidas, praças; 

* o uso do solo: comércio ou agricultura; 

* a cobertura vegetal (o verde urbano ). 

 A partir de algumas referências, pretendeu-se trabalhar também a 

localização e direção.  Fez-se necessário uma atenção especial ao setor onde 

se localiza a escola e os alunos da turma, analisando como esse espaço é 

composto e como se dá a relação do homem com o mesmo. Outra atividade 

proposta também para esse momento foi o deslocamento de campo, analisando 
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aspectos como a quantidade de verde existente, existência ou não de resíduos 

sólidos, como funcionava a coleta de lixo, entre outros.  

A avaliação da atividade ocorreu através de um relatório que abordou os 

assuntos trabalhados, seguidos da montagem de um painel temático com 

exposição de fotos e também a elaboração de um croqui. 

2.2.3 O jogo Dominó 

O dominó é um daqueles jogos de mesa que não tem sua origem 

perfeitamente esclarecida. É conhecido por inúmeros povos e, portanto, tem 

inúmeras variações. É jogado por crianças, jovens, adultos, velhos, mulheres, 

meninas, enfim, pessoas de todas as idades podem se divertir com esse jogo 

milenar. 

 O nome "dominó" teria sua origem na expressão latina Domino gratias 

(graças a Deus). Isto porque o jogo era comparado à gola das vestes dos 

sacerdotes, golas estas pretas e brancas. Afirma-se que os religiosos usariam a 

expressão latina cada vez que faziam uma boa jogada.     

 No Brasil, o jogo teria chegado com os portugueses no século XVI, 

tornando-se passatempo para os escravos, entre outros. No Brasil, o mais 

comum é o jogo com dois adversário ou duas duplas.    

  As regras do dominó podem variar de região para região. Para esse jogo 

geográfico, procura-se seguir as mesmas regras do tradicional. As peças são 

"embaralhadas" na mesa,  cada jogador pega 7 peças para jogar, e as  mantém 

escondidas dos olhos do adversário.       

 A proposta para a aplicação desse  jogo foi a seguinte: iniciou o jogo quem 

tivesse o duplo- UBIRATÃ (peça com a palavra UBIRATÃ nas suas duas 

metades), também conhecida como "carroça" ou "carroção". Têm a mesma 

função outros três carroções que foram confeccionados para essa função.  

Caso essas peças não tenham sido entregues a nenhum jogador, inicia-se o 

jogo tirando par ou ímpar. 

A partir de quem iniciou, cada jogador, em sentido horário, colocará uma 

peça que se encaixe em uma das "pontas" da cadeia que vai se formando com 

as peças que vão sendo colocadas. Se alguém não tiver peça a colocar, vai ao 
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"monte" e "compra" até conseguir uma peça que sirva. Caso não exista tal 

peça, o jogador "passa" sua vez ao jogador seguinte. Vence quem encaixar 

primeiro  todas as suas peças. 

 Os materiais utilizados para a confecção foram pequenos retângulos de 

madeira, com dimensões de 10 cm x 4 cm. As informações foram elaboradas 

no computador em cartolina, e depois coladas no retângulo. Cada peça foi 

plastificada.  As informações para a elaboração o dominó partiram de aspectos 

históricos e de localização do espaço vivenciado pelos alunos. 

2.2.4 Jogo: Ubicorrida 

 A nomenclatura UBICORRIDA deriva-se da palavra Ubiratã e da 

criatividade de efetuar uma corrida lúdica através do pensamento geográfico. 

O jogo é bastante simples. Para jogar cada participante escolhe um pino 

de determinada cor. Existe uma pista dividida em pequenas casas, e os pinos 

se locomovem de acordo com o valor que é tirado nos dados. Algumas das 

casas são numeradas, sendo que cada numeração corresponde a uma 

pergunta que deverá ser respondida quando o participante fizer parada na casa.  

Para continuar a corrida é obrigatório que a resposta esteja correta. 

Ganha a corrida o primeiro participante que alcançar o ponto de chegada. 

 Na confecção desse tabuleiro, foram utilizados materiais de fácil aquisição 

como cartolina, pincel atômico e lápis de cor. As cartas foram confeccionadas 

em cartolina e plastificadas.  

 Para tornar o jogo mais atrativo foram utilizadas fotos da vegetação, 

produção, praças e outros destaques do município de Ubiratã. 

3  RESULTADOS 

 O trabalho desenvolvido visou trabalhar o conhecimento sobre a paisagem 

geográfica com ênfase no Município de Ubiratã, assim como provocar 

mudanças de postura e adoção de novas ações, buscando o entendimento das 

interações Homem-Natureza. Foi desenvolvido com alunos do ensino 

Fundamental, 6ª série do Colégio Estadual Quintino Bocaiúva. Na turma há 
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alunos inclusos, sendo dois portadores de necessidades especiais – deficientes 

visuais – e dois apresentam distúrbios de aprendizagem e frequentam a sala de 

recursos.  

A  ação inicial teve o objetivo de diagnosticar o conhecimento existente 

sobre o município de Ubiratã. Todos produziram informações voltadas à nossa 

realidade, tanto na parte física como econômica, passando também por 

aspectos urbanos e rurais. Essa produção serviu como termômetro do 

conhecimento já existente. ( Figura 01) 

 

FIGURA 01 – Produção de texto inicial, ressaltando o processo de construção 

da paisagem geográfica em seu período histórico. 

 

 Ao desenvolver a ação da produção de texto ficou claro o conhecimento 

que cada aluno possuía sobre o município de Ubiratã. Os mesmos 

apresentaram um pequeno conhecimento sobre a constituição do município, 
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principalmente na parte central da cidade. Nas produções não apareceu 

nenhuma informação relacionada aos bairros, nem sobre a parte ambiental. 

Registrou-se que também não foi abordado o lado econômico da cidade. 

 Para o desenvolvimento da atividade, leitura do espaço do município e o 

espaço ocupado pela escola  fez-se necessário o efetivo acompanhamento por 

parte da equipe pedagógica. A turma é composta por alunos de 6ª série na 

faixa etária. O trabalho de campo requer atenção e cuidados. O objetivo desta 

atividade foi perceber, observar e registrar através de desenhos todas as 

alterações existentes próximo à escola, assim como o espaço ocupado pela 

mesma.  

A figura 02   retrata a leitura do espaço geográfico , bem como a 

composição de todos os  elementos, observados em  trabalho de campo: 

 

FIGURA 02: Representação do espaço próximo à escola e implantação de 

legenda. 
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 A ação seguinte foi o  trabalho com imagens do município e localização do 

espaço utilizando a Internet. Com toda certeza, essa atividade precisou ser 

pensada e bem preparada através da seleção de sites, registrando  quais os 

aspectos a serem analisados. Esse momento também foi pensado para 

despertar o interesse e a curiosidade dos alunos. Essa atividade ficou 

registrada como o jogo “Onde estou ?” Na sua  utilização o mapa foi 

imprescindível por ofertar várias possibilidades de observações e análise para a 

partir da localização da casa do aluno, passar pelo espaço geográfico da 

escola, do município, do Estado, do País até o espaço maior e  identificar 

elementos comuns na nossa cidade. Através do mapa fornecido pela prefeitura  

da cidade ,dividida em lotes , foi possível a localização do espaço geográfico de 

cada aluno da turma. Com toda certeza, nessa atividade ocorreu o 

reconhecimento do espaço geográfico. A partir da análise, foram observadas as 

composições e alterações sofridas. Alguns alunos projetaram verbalmente 

algumas novas alterações que poderão ocorrer no mesmo. Para o 

desenvolvimento da atividade, o GOOGLE EARTH  era o programado, porém 

foi substituído pelo GOOGLE MAPS. Os alunos participaram de forma efetiva e 

prazerosa. 

 

Após o desenvolvimento dessa atividade, passou-se  para a aplicação do 

jogo Dominó, com o propósito de trabalhar  os aspectos físicos, geográficos e 

históricos do município de Ubiratã.  Nessa situação o jogo vem com a função de 

apropriação de conteúdos, através da leitura de todas as informações que estão 

em posse dos jogadores. Com o início do jogo, observou-se que alguns 

conhecimentos foram sendo construídos. Informações sobre a economia hoje já 

esquecida e desconhecida provocou o diálogo entre os participantes. A  figura 

03 retrata a disposição das peças em uma das rodadas. 



 14 

 

FIGURA 03 – Algumas peças do Dominó, mostrando a dinâmica de sua 

aplicação.  

A princípio, o jogo iniciou-se através de duplas. Com o andamento, os 

alunos incluíram novas regras, aumentando, a participação dos outros O jogo 

sofreu algumas variantes propostas pelo próprio grupo; assim, ocorreu o 

envolvimento total e geral da turma. Na avaliação,  realizada pelos alunos sobre 

a contribuição fornecida pelo Dominó, muitos registraram o entusiasmo em 

construir as informações sobre o município. Segundo a avaliação, o jogo reforça 

o raciocínio lógico e promove a participação de todos. Nos depoimentos fica 

nítido o entusiasmo e a curiosidade para a superação dos próprios limites, 

conforme o depoimento ilustrado na figura 04. 

 



 15 

 

FIGURA 04:Amostragem da avaliação realizada pelos alunos sobre a 

aplicação do jogo Dominó. 

Na aplicação do jogo Ubicorrida objetivou-se trabalhar os aspectos 

econômicos passados  e a atual organização econômica do município de 

Ubiratã . Nessa situação, o jogo também teve  a função de apropriação de 

conteúdos, através da leitura de todas as informações que estavam  em posse 

dos jogadores. Porém, ao aplicar a atividade,  fez-se necessário buscar apoio 

para a apropriação de conteúdos, com o auxílio de material que  relatasse os 

ciclos econômicos do município. Alguns depoimentos dos pioneiros  

desempenharam um importante papel de motivação e interesse. Após esse 

suporte didático,  tornou-se viável  a aplicação do recurso novamente. Nessa 

etapa, os alunos, de forma natural, aliaram conhecimentos do passado e 

também analisaram a atual situação econômica da cidade. A pista de corrida foi 

composta de várias casas, sendo que 30 pontos representavam perguntas a 

serem respondidas, conforme ilustra a figura 05. 
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FIGURA 05 – Modelo do tabuleiro utilizado no Jogo  Ubicorrida. 

  Nesse momento, surgiu novamente a mesma motivação que esteve 

presente durante a aplicação do Dominó. O envolvimento e a alegria foi geral. 

Formou-se grupos de 04 integrantes. Cada participante na sua vez jogava o 

dado e contabilizava quantas casas iria progredir no jogo. O respeito ao 

concorrente e  a espera pela participação marcou presença durante a atividade.  

A turma apresentou grande facilidade em acolher todos na atividade.  

Na avaliação sobre a metodologia , alguns alunos relataram sobre a 

complexidade das perguntas, Mas a grande maioria elencou os benefícios e a 

aprendizagem  promovida pelo mesmo,   conforme depoimento na figura 06. 
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FIGURA 06 – Depoimento de um aluno, através de produção de texto, 

avaliando o Jogo Ubicorrida. 

Finalizando, ocorreu a avaliação da implementação de toda a  proposta 

.Após a aplicação da mesma, fica muito claro todo o benefício ocorrido, 

principalmente para os alunos portadores de deficiência, os quais envolveram-

se totalmente nas atividades. Ocorreu o total envolvimento dos alunos. A 

percepção do espaço geográfico e o processo de aprendizagem ocorreram de 

forma lúdica.  

 Ao desenvolver a ação da produção de texto inicial, conforme a figura 01,  

anteriormente citada, fica claro o conhecimento que cada aluno possuía sobre o 

município de Ubiratã. Os mesmos apresentaram um pequeno conhecimento 

sobre a constituição do município, principalmente na parte central da cidade. 

Nas produções não apareceu nenhuma informação relacionada com os bairros, 
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nem sobre a parte ambiental. Registrou-se que também não foi abordado o lado 

econômico da cidade.  Após a aplicação dos jogos, que aconteceu de forma 

muito tranqüila, a turma foi trabalhando, formando e identificando os conceitos 

geográficos existentes em nosso município. Durante o desenvolvimento do 

trabalho, houve a interação de todos. Novas regras foram criadas e a 

associação de informações levou à aprendizagem de forma prazerosa. 

 Para avaliar a evolução do conhecimento, a ação proposta após a 

aplicação de todos os  jogos foi a produção de um texto abordando novamente 

os aspectos físicos e  econômicos do Município passando também por aspectos 

urbanos e rurais, conforme a figura 07. A mesma  tem o objetivo de diagnosticar 

o conhecimento acrescido e  modificado sobre o município de Ubiratã.  

.  

FIGURA 07: Produção de texto após utilização dos jogos 
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 Todos produziram muitas informações, registraram a dinâmica e o pulsar 

da cidade. 

 Ao comparar as produções fica evidente a ampliação e a apropriação de 

elementos da realidade, que anteriormente passaram desapercebidos e que 

agora ocorreram de forma voluntária, espontânea e prazerosa.   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Jogos são ferramentas pedagógicas poderosas e de grande versatilidade. 

O desenho de um jogo original para uso pedagógico é uma opção de 

investimento considerável, e que demanda o apoio de profissionais. A seleção 

dos mesmos para uso pedagógico, em contraste, pode ser incorporada ao 

desenvolvimento de cursos e disciplinas com bem menos esforço. Em ambos 

os casos, oferecem oportunidades de exercício de qualidade no processo 

educacional. Podem ser utilizados tanto para o exercício de vivências  quanto  

para a apropriação do conhecimento. 

 A iniciativa é válida, pois traz grandes contribuições, promove a leitura e o 

entendimento do mundo real por parte dos educandos e oferece ao professor 

novos desafios e bons resultados na arte de ensinar. 
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