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RESUMO

O Núcleo de Produção de Material Didático (CRIAR), criado em 2002, é composto por alunos e
professores de Departamento de Geografia da FAFI de Sete Lagoas. O Núcleo vem direcionando seus
estudos aos recursos metodológicos de ensino-aprendizagem de Geografia, tais como maquetes, jogos e
outros materiais didáticos, com vistas a serem aplicados em sala de aula. A produção de materiais
didáticos pedagógicos pelo Núcleo CRIAR tem abordado temas como a “forma” e o “porque ?” da
utilização destes materiais em sala de aula. A acelerada degradação do meio ambiente e o distanciamento
das pessoas desta problemática têm feito com que o Núcleo direcionasse seus esforços para a produção de
um jogo cuja função e aproximar e conscientizar discentes do ensino fundamental e médio quanto a essa
problemática. O desenvolvimento tecnológico tem contribuído para o estudo-aprendizado de formas
positiva, propiciando aos jovens fácil acesso a informações variados. Contudo, cada vez mais essa mesma
tecnologia distancia as pessoas da realidade, uma vez que a realidade virtual está tão em voga no
momento. Com isso, a realidade ambiental torna-se cada vez mais distante do real, onde valores básicos
são esquecidos ou ignorados. A ponte entre o imaginário e o real, muitas vezes distorcida de perceber e se
integrar ao meio ambiente que cerca. A proposta desse jogo é aproximar e conscientizar os discentes
quanto à percepção da realidade, propiciando debates construtivos através de informações obtidas ao
longo das diversas etapas e possibilidades ofertadas aos jogadores.

INTRODUÇÃO

O município de Sete Lagoas, está localizado na Zona Metalúrgica de Minas
Gerais, e se situa a cerca de 70 km ao norte de Belo Horizonte, capital do Estado.

Departamento de Geociências
Laboratório de Pesquisas Urbanas e Regionais

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente
HOMENAGEANDO LÍVIA DE OLIVEIRA |Londrina 2005|



-2-

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
|Londrina 2005|

Tradicionalmente ligado ao setor agropecuário, o município tem passado,
particularmente nas duas últimas décadas, por um processo de reconversão da economia
ao assumir o incremento de diversas atividades industriais através de desenvolvimento
crescente. Esse fato tem contribuído na consolidação de Sete Lagoas como pólo industrial
regional.

Ocorre, que parte considerável de seu território está situado sobre rochas
carbonáticas – de idade Proterozóico Superior –, as quais são responsáveis pela rica
fenomenologia cárstica que caracteriza sua paisagem, onde comumente encontramos:
dolinas, ressurgências, sumidouros, grutas, mogotes, dentre outros. Todos esses
fenômenos estão intimamente associados (i) à presença e ação da água em condições de
sub-superfície, bem como (ii) à acentuada fragilidade ambiental dessas áreas, cuja
esculturação da paisagem ocorre, ainda hoje, sobre unidades litológicas acentuadamente
solúveis.

A histórica apropriação do homem na região tem sido realizada às custas de
índices de degradação ambiental alarmantes que, no município, tem trazido grave
comprometimento do abastecimento de água da população urbana. Nesse contexto se
inserem as iniciativas do Núcleo de Produção de Material Didático CRIAR, cujo objetivo
maior está voltado para a necessidade de se desenvolver mecanismos para uma
educação ambiental efetiva, visando a sensibilização dos discentes quanto às iniciativas
de preservação ambiental – sobretudo no município de Sete Lagoas, onde o grupo está
inserido – notadamente naquelas áreas em que os fenômenos cársticos estão presentes.

O Núcleo CRIAR, sediado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete
Lagoas/FAFISete, da Fundação Educacional Monsenhor Messias – FEMM – tem como
proposta discutir, refletir, produzir e aplicar metodologias de apoio à docência em
Geografia por meio da produção de materiais didático-pedagógicos. O presente
trabalho busca apresentar uma dessas produções: um jogo, cuja característica básica é
aliar divertimento e aprendizagem geográfica e conscientização ambiental. Para tanto, o
instrumento pretende correlacionar (i) a paisagem cárstica e o seu relevo, (ii) a linguagem
cartográfica, (iii) a educação ambiental,  (iv) a ocupação socioeconômica do espaço
geográfico, e, finalmente, (v) propostas de uso e ocupação racional do espaço em
questão.

Uma vez que essas correlações visam sensibilizar escolares com vistas à
preservação do meio ambiente e do patrimônio cárstico, o CRIAR se utiliza, neste
trabalho, de experiências egressas da construção e uso de maquete do relevo cárstico do
município no ambiente escolar – principalmente no ensino fundamental.

A referida maquete busca retratar – em escala de 1:3300 –, uma fazenda típica
da região, onde estão presentes fenômenos cársticos diversos, uma rede hidrográfica
muito interessante, com diversas ocorrências típicas na região, o uso e ocupação do solo
pelos atuais proprietários, bem como os impactos ambientais que a área apresenta, e
que são também recorrentes no município de maneira geral.

A princípio, espera-se que o uso da maquete e do jogo possibilitem, em diversos
momentos da vida escolar do aluno no ensino fundamental, uma maior facilidade de
identificar elementos da paisagem, correlacionando-os com as informações contidas nos
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mapas, possibilitando diversos procedimentos de aplicação, que poderiam ser
amplamente utilizados pelos professores, auxiliando e respeitando a capacidade de
aprendizagem dos escolares.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O Município de Sete Lagoas, localizado na Zona Metalúrgica de Minas Gerais, se
situa a cerca de 70km de Belo Horizonte, capital do Estado. Seu acesso é feito pela BR-
040, que liga Rio de Janeiro à Brasília, e pela MG-10, que liga Belo Horizonte a Sete
Lagoas.

O município tem assistido à um importante crescimento da atividade industrial.
Esse fato tem contribuído na consolidação de Sete Lagoas como pólo industrial regional.
Configura-se, hoje, como exemplo de cidade de porte médio com crescente aumento de
população, tendo atualmente, cerca de 200 mil habitantes. A partir da década de 60 a
atividade industrial tem, gradativamente, impulsionado a economia do município. As
indústrias, inicialmente ligadas à siderurgia, contribuíram para que o município fosse o
maior centro siderúrgico do país. Recentemente, o setor industrial vem se diversificando,
especialmente na área da indústria automobilística. Concomitantemente temos, em Sete
Lagoas, a segunda bacia leiteira de Minas Gerais, possuindo também, indústrias ligadas
ao beneficiamento do leite.

Parte considerável do município está situado sobre rochas carbonáticas – de idade
Proterozóico Superior –, as quais são responsáveis pela rica fenomenologia cárstica que
caracteriza sua paisagem: dolinas, ressurgências, sumidouros, grutas, mogotes, dentre
outros. Todos esses fenômenos estão intimamente associados (i) à presença e ação da
água em condições de sub-superfície, bem como (ii) à acentuada fragilidade ambiental
dessas áreas, cuja esculturação da paisagem ocorre, sobre unidades litológicas
acentuadamente solúveis. A herança cárstica impressa no relevo legou ao município
diversas lagoas – associadas a dolinamentos – que deram nome a cidade, bem como
uma grande quantidade de grutas que vem contribuindo para que a atividade turística se
desenvolva. Das diversas grutas que existem na região a mais conhecida é a do “Rei do
Mato”, que recebe grande aporte de turistas vindos de diversas partes do país e do
exterior.

A expansão urbana e industrial tem provocado um avanço cada vez maior sobre
áreas que deveriam receber cuidados especiais de preservação. Muitas grutas estão
sendo entulhadas de lixo, outras depredadas por vândalos, quando não são destruídas
pela extração de material para construção civil. Vários e pequenos cursos d’água e
muitas nascentes estão passando por processo de assoreamento, sendo que, alguns
destes já foram totalmente extintos.

Outro fator importante de contribuição para a degradação presente no município
é a falta de cuidado no descarte de resíduos sólidos, sejam industriais ou domésticos, que
descaracterizam a paisagem tipicamente cárstica da região.
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A região de interesse imediato desse trabalho corresponde a uma fazenda
localizada na porção sul do município, próximo ao contato dos calcários – Grupo
Bambuí – com o complexo granítico-gnáissico que compõe o embasamento cristalino.
Nela estão presentes elementos cársticos diversos como lapiezamentos, dolinas, mogotes,
grutas, bem como feições típicas do fluviocarste, como sumidouros e ressurgências
(SILVEIRA & TEIXEIRA, 2003). O local é berço de vários e pequenos cursos d’água vitais
para a manutenção de fazendas e alimentação de cursos maiores, a exemplo do Rio das
Velhas. Pode-se dizer que se trata de uma área extremamente rica do ponto de vista
geográfico:  nela estão contidos excelentes exemplares do relevo cárstico, da vegetação
(com a presença de mata ciliar, mata seca e cerrado), animais silvestres, etc. No entanto,
trata-se de um sistema bastante fragilizado, considerando-se alguns dos aspectos do uso
e ocupação do solo: há que se considerar que a área faz parte de uma típica fazenda da
região, hoje em decadência, com atividades ligadas à agricultura de subsistência e
pecuária leiteira extensiva. Nesta propriedade se observam significativas irregularidades
no manejo do solo, o que tem acarretado sérios problemas ambientais.

O exemplo dessa propriedade reflete com clareza um processo comum nas várias
fazendas da região, onde é possível perceber, a decadência da aptidão agrícola comum
no município. Outro fato comum é o uso dessas áreas pela especulação imobiliária
mediante dois aspectos: o transbordamento da cidade de Belo Horizonte, onde a
população de alta renda busca áreas rurais próximas da metrópole, com vistas a se
estabelecer em condomínios fechados, onde teoricamente desfrutarão de segurança e
conforto, e o crescimento da zona urbana da sede municipal, atendendo a população
mais carente, expulsa das áreas mais valorizadas da cidade. Neste último caso, o que se
observa é que geralmente o ambiente é gravemente degradado, pois raramente são
realizados projetos adequados de uso do solo, nem implantados os serviços de
saneamento básico de maneira abrangente e adequada, o que vem ocasionando o
comprometimento do equilíbrio da fauna e flora típicas da região.

Nesse contexto se insere as iniciativas do Núcleo de Produção de Material
Didático CRIAR voltadas, sobretudo, para a sensibilização dos discentes quanto às
iniciativas de preservação ambiental no município de Sete Lagoas, notadamente naquelas
áreas em que os fenômenos cársticos estão presentes.

ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO:
O JOGO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL

A questão ambiental nesse limiar do século XXI é comumente tratada em veículos
de comunicação de massa com grande desenvoltura, sem que isso signifique, no entanto,
que haja plena compreensão dos temas abordados. No momento atual em que vivemos,
sobretudo no Brasil, o meio ambiente é amplamente divulgado, na mesma proporção em
que é agredido e depredado.

Cumpre ao educador, buscar meios e artifícios para criar, nos jovens alunos,
comprometimento com o meio em que vive, rompendo um procedimento de apropriação
dos bens naturais e materiais com vistas à expropriação, herança talvez de um passado
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colonial onde a exploração dos recursos até a exaustão era a tônica diária, conforme
coloca Diegues1:

“A destruição da natureza no Brasil, desde o início parece estar ligada ao
interesse do colonizador de não se fixar aqui, mas levar tudo para o Reino. (...)
Por mais arraigados (os colonizadores) que na terra estejam, e por mais ricos
que sejam, tudo pretendem levar para Portugal e isto não tem só os que de lá
vieram, mas ainda os que cá nasceram, que uns e outros usam a terra não
como senhores, mas como usufrutuários, só para a desfrutarem e a deixarem
destruída.”

No entanto, educação ambiental é um processo, e como tal não é atingido
apenas com discursos e leis. Mais importante do que isso, é construir, no aluno, uma
educação voltada para a cidadania, no seu sentido mais amplo, considerando que
somente cidadãos, cônscios dos seus direitos e deveres, são capazes de preservar e lutar
por um futuro mais digno e um meio ambiente mais preservado. E, sem sombra de
dúvida, educação e cidadania são papéis fundamentais da escola.

“A escola brasileira depara-se, neste final de século, com uma série de desafios
que, se forem devidamente enfrentados, podem colaborar decisivamente para
romper a barreira do subdesenvolvimento e transformar o país que temos no
país que queremos.2”

Assim, o Núcleo CRIAR, durante o ano de 2003, utilizando o tema “Preservação
do Patrimônio Cárstico de Sete Lagoas” procedeu a elaboração de uma maquete
representando a área da Fazenda da Gruta, que, por suas características peculiares,
apresenta em sua pequena extensão (cerca de 10 ha ) diversos aspectos geográficos tais
como fenômenos cársticos diversos, rede hidrográfica, uso do solo e impactos ambientais
freqüentes no município.

Com vistas ao uso dessa maquete nos mais diversos momentos da vida escolar do
aluno no ensino fundamental, tanto em sala de aula como fora dela, foram elaborados
diferentes procedimentos de aplicação, os quais respeitam a capacidade de
aprendizagem dos escolares e suas vivências e experiências anteriores. No entanto, a
preocupação do grupo ia além: havia a necessidade de criar no aluno um interesse
efetivo para com a questão ambiental, sem contudo tornar o aprendizado maçante ou
repetitivo. Surgiu assim o interesse de se criar um jogo, onde, através de elementos
lúdicos, vinculados a divertimento e aventuras, pudessem levar o aluno a correlacionar e
experienciar  diversos aspectos, tais como:

 reconhecimento da paisagem e do relevo cárstico, cujas feições, para o aluno
do município de Sete Lagoas, já fazem parte do seu dia a dia, e para aqueles
que não o são, torna-se uma oportunidade de aprendizado.

 possibilidade de fixação da linguagem cartográfica, tão comumente
equivocada para tantos alunos do ensino fundamental. Sobre o assunto, vale

                                                
1 DIEGUES. O mito da natureza intocada. 1996, p.112.
2 PINSKY. Cidadania e educação. 2003,p.95.
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relembrar as sábias palavras de Rubem Alves3: “(...) o mapa, coisa que se faz
com símbolos para representar o espaço, só tem sentido se estiver ligado a um
espaço que não é símbolo, feito de montanhas, rios de verdade, planícies e
mares. Saber um mapa é ver, pelos símbolos, o espaço que ele representa.”

 compreensão da educação ambiental, e, por conseqüência, possibilidade de
ampliar sua formação cidadã, considerando-se que “operacionalmente,
cidadania pode ser qualquer atitude cotidiana que implique a manifestação de
uma consciência de pertinência e de responsabilidade coletiva.”4

 capacidade de compreender a ocupação socioeconômica do espaço
geográfico, tendo como referência espacial o município de Sete Lagoas e suas
possibilidades no cenário econômico regional na atualidade.

 e, por fim, espera-se que o aluno seja capaz de refletir sobre a área em
questão, o seu uso e a forma de ocupação atual, sugerindo maneiras de
recuperar o ambiente e mecanismos para um desenvolvimento auto-
sustentável, aliando produção econômica e preservação dos recursos naturais.

A elaboração do material didático-pedagógico demandou tempo e reflexão, e
ocorreu mediante execução de várias etapas: (i) reconhecimento do problema, (ii) escolha
da área tipo a ser representada, (iii) trabalhos de campo, em que foram reconhecidos e
estudados os elementos de interesse da área, (iv) escolha do material didático que melhor
expressaria os problemas levantados no campo, (iv) escolha do material para confecção
da maquete e (v) discussão e reflexão sobre a aplicabilidade do material em sala de aula.

(i) Reconhecimento do Problema

É evidente que o município de Sete Lagoas vem enfrentando sérios problemas
ambientais gerados pelo crescimento urbano e industrial, além do aumento desordenado
de sua população. Associado a isso, há ainda o fato de sua frágil estabilidade ambiental,
fato decorrente, sobretudo,do tipo de rocha que compõe seu sítio geológico. Estes
problemas estão principalmente evidenciados no abastecimento urbano de água,
desabamentos de setores urbanos relativos a dolinamentos e desmatamento
indiscriminados que têm colocado em risco de extinção de espécies da fauna e da flora
da região.

Some-se a isso o fato de que, a população mais carente do município ocupa hoje
áreas de risco ambiental, devido ao aumento desordenado de sua malha urbana, com a
criação de novos bairros sem obras de infraestrutura adequadas nem estudos de
impactos ambientais, e, na maioria das vezes, sem sequer os serviços de saneamento
básico.

                                                
3 ALVES, R. O rio São Francisco no Paraná, Folha de São Paulo, 11/07/1999.
4 PINSKY. Cidadania e educação. 2003, p.19.
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Diante disso, o Núcleo CRIAR escolheu o tema “Preservação do Patrimônio
Cárstico de Sete Lagoas” para elaborar materiais didáticos pedagógicos que auxiliassem
a população, em especial crianças e adolescentes, na valorização e preservação
ambiental da região.

(ii) Escolha da Área Tipo

A região de Sete Lagoas possui várias grutas que ainda não foram cadastradas e
devidamente mapeadas. Com o intuito de pesquisar uma gruta que se encontra dentro de
uma propriedade particular, observou-se que a área teria um grande potencial didático-
pedagógico, devido ao seu acervo de feições cársticas. Portanto, foi a partir da
percepção destes elementos naturais e socioeconômicos, que este potencial motivou o
inicio da pesquisa.

A partir deste momento, iniciou-se a observação do espaço com a utilização de
fotografias aéreas – escala 1:30.000 – e mapas topográficos – escala 1: 100.000 – na
identificação dos elementos mais relevantes para o estudo da área. Através desta primeira
observação, localizou-se elementos relacionados com a rede hidrográfica, feições típicas
da paisagem cárstica e uso do solo, configurando sistemas de dinâmicas muito
peculiares.

(iii) Trabalhos de Campo

Esta etapa foi realizada através de duas visitas à fazenda. Na primeira visita,
objetivou-se a identificação e localização dos diversos elementos do relevo, reconhecidos
em estudos preliminares a partir de fotografias aéreas e interpretação de mapa
topográfico. No campo foram realizados levantamentos de dados empíricos mais
detalhados, com a utilização também de fotografias panorâmicas e coleta de dados
através de GPS. A visita ao campo foi de vital importância, pois, elementos ligados ao
uso e ocupação do solo passariam despercebidos se o trabalho fosse realizado somente
com o auxílio das fotografias aéreas. Salienta-se que, além do coordenador do CRIAR,
Prof. José Silvio Silveira, o campo também foi orientado pelo Prof. Dr. Roberto Célio
Valadão, da UFMG.

Após a primeira visita, desenvolveu-se trabalho direcionado a uma pesquisa mais
detalhada sobre os elementos que compõem aquela região e sua fragilidade diante da
ocupação pelo homem. Houve discussões sobre a dinâmica dos elementos e como se
configuram no espaço, quando novos problemas foram levantados. Diante disso, para o
desenvolvimento da pesquisa e a confecção de materiais, houve a necessidade de uma
segunda visita de campo.

A segunda visita objetivou o levantamento da altimetria de vários pontos do local,
para se traçar curvas de nível necessárias para a confecção das maquetes. Além disto, o
reconhecimento da parte norte da área foi feito usando a mesma metodologia da visita
de campo anterior, aproveitando-se para uma observação mais detalhada de todo o



-8-

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
|Londrina 2005|

local. A soma destes dados forneceu possibilidades para a elaboração do material
didático preliminar e para a continuação do trabalho.

(iv) Escolha do Material Didático

Através de análises de fotografias aéreas da região delimitada para a pesquisa, foi
elaborado mapa temático do local. Neste mapa foram identificados todos os elementos
mais relevantes, tais como vegetação: mata ciliar, mata seca, cerrado, pastagem; relevo:
maciço calcário, gruta, dolinas, etc; rede hidrográfica: composta por nascentes, córregos,
sumidouro e ressurgência; áreas de degradação: desmatamento, pastagem artificial,
pedreira, etc; e a área ocupada por construções. Este mapa temático foi confeccionado
respeitando as proporções dos elementos observados, sendo de grande importância na
compreensão da região como um todo.

Com base nesse mapa foram levantadas as possibilidades de exploração do tema,
sendo sugeridos vários tipos de materiais didáticos, que possibilitariam a compreensão
dos alunos em sala de aula. Dentre estes materiais foram sugeridos jogos, quebra-
cabeças, cartazes com fotografias da área, maquete, bloco-diagrama, dentre outros.
Optou-se inicialmente pela maquete, pois a visualização tridimensional facilitaria o
entendimento do relevo e seus elementos.

Na segunda fase, foi elaborado o jogo, cujo tabuleiro é uma representação
unidimensional da maquete, que também poderá ser utilizada como componente lúdico
auxiliar no entendimento da área.

(v) Escolha do Material para Confecção da Maquete

Primeiramente foi elaborada maquete piloto com folhas coloridas de cartolinas
emborrachadas (E.V.A.). Nesta maquete foi possível identificar, com clareza, elementos
do relevo, tais como: anfiteatro, nascente, córregos, sumidouro, mata ciliar, maciço de
calcário e parte das áreas de pastagens. Cada elemento recebeu uma cor diferente que o
identificava.

Como o resultado não foi satisfatório, nova maquete foi confeccionada com folhas
de E.V.A., somente na cor azul, por perceber que esta cor não interfere na coloração
desejada, permitindo um acabamento mais próximo do resultado almejado. Assim,
optou-se por uma base na mesma cor, utilizando-se tinta de tecido para identificação dos
elementos paisagísticos, por apresentar um acabamento mais perfeito.

Entretanto foi necessário realizar diversos outros ensaios, confeccionando outras
maquetes feitas de materiais como isopor, gesso, madeira ou o próprio emborrachado
recoberto com tecido. O objetivo era transpor a realidade, ou seja, chegar o mais perto
possível da interpretação do relevo local. Todas as maquetes foram confeccionadas
respeitando as mesmas proporções de escala, para que fosse feita posteriormente uma
comparação entre elas. Assim, trabalhando na base da tentativa e erro, pôde-se chegar à
maquete final, que apresentou características bastante satisfatórias.
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Após obter o melhor resultado final na confecção da maquete, chegou-se as
seguintes conclusões a respeito dos materiais testados:

 isopor apresentou fragilidade no manuseio e dificultou a representação dos
elementos essenciais;

 o gesso também apresentou fragilidade no manuseio e maior abstração da
realidade;

 a madeira tornou-se inviável, principalmente devido a custos e dificuldades
na sua elaboração, apesar da resistência ao manuseio;

 o emborrachado recoberto com tecido foi prontamente descartado, pois não
apresentou o efeito esperado;

 o produto final: a maquete confeccionada com emborrachado e pintada
com tinta de tecido ofereceu melhor representação dos elementos a serem
explorados e, principalmente, pela sua resistência ao manuseio, que
possibilita ao aluno utilizá-la livremente.

Na maquete confeccionada, diferentemente das maquetes tradicionais, não se
levou em consideração a hipsometria como base das cores para a pintura. O primordial
na maquete dessa região não é a altitude, e sim os elementos escolhidos. Portanto, a
mata ciliar deve ser apresentada numa única cor para sua identificação, assim como
todos os outros elementos da área delimitada de estudo. Este pensamento está ligado a
abstração do local por parte dos alunos.

DESENVOLVIMENTO DO JOGO

O passo seguinte foi o de buscar elaborar um jogo, com características que
atraíssem as crianças do ensino fundamental por apresentar elementos como aventura e
diversão. Assim, foi desenvolvido durante o ano de 2004, o material para elaboração do
jogo tendo como base a maquete já desenvolvida anteriormente, e que representa uma
área bastante rica do ponto de vista geográfico, ao mesmo tempo que se trata de uma
área cujo uso e ocupação desencadeiam processos de comprometimento ambiental.
Espera-se, que a associação desses fatos possam levar professores e alunos a uma
reflexão sobre o papel do homem no meio ambiente, permitindo também uma ampliação
da escala dessa reflexão para o âmbito do país e do mundo.

O primeiro passo foi construir um tabuleiro, que é de fato, uma representação
cartográfica da área da maquete, muito embora nele apareçam figuras pictóricas para
representar elementos da paisagem, tais como a sede da fazenda, os animais no pasto,
etc. Cabe aqui ressaltar que tanto o tabuleiro quanto a maquete estão na mesma escala,
para possibilitar a comparação da área e os elementos paisagísticos.

Pronto a base, definiu-se o trajeto da aventura, que constitui num passeio por toda
a área da fazenda, tendo um ponto de partida e um ponto de chegada pré-definidos. O
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percurso poderá ser feito passando-se pelas “casas” numeradas, bastando para isso os
jogadores lançarem um dado para definirem quantas “casas” vão se deslocar. Para cada
um dos pontos numerados, existem três cartas, em cada carta há uma pergunta com três
respostas, sendo uma delas completamente errada, uma completamente correta e uma
que contém informações parcialmente corretas. Assim, o aluno deve escolher uma das
respostas, e de acordo com a sua escolha poderá obter uma pontuação de acordo com
o seu desempenho: 2, 1 ou 0 pontos, que vão se somando até o final, para então se
conhecer o vencedor do jogo.

Vale ressaltar que as perguntas versam sobre questões ambientais, correlacionadas
com a paisagem local,  sobretudo com o ponto exatamente onde o jogador se encontra
dentro da fazenda.

A Aplicabilidade do Jogo e da Maquete em Sala de Aula: Discussão e Reflexão

O material produzido teve, desde o inicio de sua preparação, a preocupação de
ser um produto que fosse ao encontro de novas ações didáticas socioconstrutivistas,
criando conceitos no ensino geográfico que pudessem ser apropriados pelos discentes.
Dessa forma, pretende contribuir para ressaltar a discussão e reflexão sobre a
importância e a aplicabilidade de materiais didáticos na sala de aula, pois, dentre os
desafios da educação geográfica na atualidade, destaca-se a necessidade de conduzir os
alunos na investigação da paisagem – objeto de análise da Geografia – de forma
contextualizada, evitando-se a simples memorização dos fenômenos que operam na
produção do espaço.

Por isso o grupo CRIAR destaca a importância da realização de atividades externas
e outras em que o aluno possa interagir, sendo sujeito de uma construção, em que
desenvolva os instrumentos cognitivos que auxiliem na aprendizagem da Geografia
escolar, a exemplo de: observação, compreensão, descrição, relação, localização,
expressão e representação. Conforme Cavalcanti5 coloca, "O que o ensino promove é a
atividade como forma de interação do homem (aluno) com o mundo dos objetos (saber
escolar), que provoca o desenvolvimento intelectual. Trata-se, assim, de buscar no ensino
atividades que propiciem o desenvolvimento de instrumentais cognitivos nos alunos”.

A proposta é que a "realidade" comumente tratada em livros didáticos e para-
didáticos, e representadas de maneira descontextualizada nos mapas e representações
cartográficas, deixe de apresentar um caráter "virtual" para assumir uma identidade
materializada, real, suscetível ao toque, à visão e, conseqüentemente, mais próxima à
realidade dos alunos e de sua compreensão. Capaz de leva-los a compreender não
apenas o mundo em que vivem, mas sobretudo o seu papel como agente modificador
desse mundo, e como elementos fundamentais, através de suas ações – de preservação
ou de depredação – co-responsáveis pela herança legada às gerações futuras. Entre as
atividades extra-classe destaca-se, no âmbito da Geografia, a realização de trabalhos de

                                                
5 CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia, Escola e Construção do Conhecimento. Campinas, São Paulo,
Ed. Papirus, 4ª ed. 2003.
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campo, onde a distante "realidade" da paisagem tratada na literatura geográfica se
aproxima do cotidiano do aluno, se contextualizando e se integrando com conhecimentos
teóricos, para embasar o profissional e o cidadão de amanhã. E a educação é o caminho
para se construir a cidadania. E cidadão é todo aquele que está comprometido com o
meio e com a sociedade em que vive.

“Para se construir uma sociedade mais igualitária, socialmente mais justa,
ecologicamente mais comprometida e culturalmente mais fortalecida, a
educação é o caminho mais seguro. Nenhuma nação constrói o seu futuro sem
que o seu povo saiba valorizar o seu passado e a sua memória cultural”.6

A criação de materiais didáticos para auxílio em sala de aula é fundamental para
que o professor possa auxiliar no desenvolvimento dos processos psíquicos dos alunos. As
simulações através de abordagens realizadas por meio de materiais diversos, com
preocupações voltadas para aspectos motivadores, a exemplo de quebra-cabeças,
maquetes, blocos-diagrama e jogos, são situações que envolvem e estimulam o aluno,
despertando neste o interesse pelo conteúdo, e sua compreensão da realidade como um
todo, além do seu próprio papel dentro dessa realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da maquete e do jogo como instrumentos de ensino-
aprendizagem pretende facilitar para o aluno uma compreensão da realidade de maneira
mais ampla e completa, a partir da possibilidade de correlacionar (i) paisagem cárstica e
relevo, (ii) linguagem cartográfica, (iii) educação ambiental e cidadania, e (iv) ocupação
socioeconômica do espaço geográfico, tendo como referência espacial o município de
Sete Lagoas/MG e, mais precisamente, a área escolhida para o estudo que, como foi
dito anteriormente, possui características didáticas interessantes, por reunir vários
elementos do conteúdo da Geografia Escolar em uma pequena área.

Os materiais confeccionados através deste trabalho correlacionam a realidade
sóciocultural dos alunos e a caracterização geográfica do município onde vivem: Sete
Lagoas/MG, cuja paisagem característica, intimamente associadas à presença e ação da
água em condições de sub-superfície, conseqüentemente com problemas relacionados à
relativa fragilidade ambiental demandam ações corretivas e preventivas imediata, com
vistas a garantir o futuro da cidade. A apropriação do homem na região tem sido
realizada às custas da degradação ambiental, com índices alarmantes, promovendo
grave comprometimento do abastecimento de água da população urbana e da
exploração inadequada do meio, principalmente com questões ligadas ao relevo cárstico
e a ocupação socioeconômica.

Um aprendizado que relaciona todas estas questões, entre natureza e sociedade,
tendo como referência a prática vivida pela população, promove ênfase às atitudes e

                                                
 6 ANDRADE, Soraia M. O Patrimônio Histórico Arqueológico de Serra da Mesa.(tese de doutorado), USP,
2002, p. 202.
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convicções dos alunos, antes mesmo de aprenderem as relações com as questões
ambientais.

Depois de conectadas e assimiladas as informações, o aluno pode ser capaz de
compreender como cada ação individual pode ser importante para o meio ambiente. O
pensamento do aluno não é fragmentado, todo ele tem uma justificativa, podendo ter
uma análise completa e crítica sobre a situação.

Assim, o aluno pode assimilar, conectar e processar, de forma competente e
autônoma as informações sobre vários assuntos, como: paisagem cárstica e relevo,
preservação, ocupação socioeconômica do espaço geográfico e desenvolvimento
sustentado, utilizando-se da linguagem geográfica por excelência, que é a linguagem
cartográfica. Para tanto, é mister o uso de um material  que alie informação, conceitos
éticos, formação cidadã e conscientização ambiental, com elementos gráficos de
qualidade, capacitando ao aluno identificar a realidade através da simbologia adotada.
Ainda de acordo com Rubem Alves7, “(...) o símbolo, para ser bom, tem de ser luz que
ilumina o mundo. O certo seria que provas e provões fossem feitos não sobre os símbolos
ensinados, mas sobre o mundo não ensinado, para ver se os símbolos iluminam o mundo.
(...) Conhecimento que não decifra a vida e não ilumina o mundo não é conhecimento. É
enganação.”
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