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RESUMO 
 
 

PIBID: Jogos interativos online para o aprendizado de Geografia Estamos imersos em uma 
sociedade conectada, tecnológica, informatizada, em que as informações circulam em grande 
velocidade. Podemos fazer quase tudo pela internet, desde comprar uma pizza, até baixarmos 
filmes, livros, músicas, toda a cultura do mundo na velocidade de um clique. Alguns 
pessimistas da área da educação afirmam que tanta informação disponível hoje na internet 
colocaria fim nas escolas, tornando-as lugares obsoletos. Mas vários projetos educacionais 
mostram o contrário, um deles o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência) está ai para provar que a escola pode e continuará sendo por excelência o lugar 
onde se semeia o saber. O PIBID tem por objetivo inserir os estudantes do curso de 
Licenciatura no ambiente escolar para adquirirem experiência no convívio com alunos e 
professores. O olhar diferenciado desses estudantes é de grande importância, pois pode 
apresentar um novo viés para solucionar problemas do dia-a-dia no que se refere ao processo 
de ensino e aprendizagem escolar. Os bolsistas deste programa estão desenvolvendo o 
Projeto “Jogos Interativos Online” com os alunos do Ensino Médio Integral, da Escola Estadual 
Doutor Antônio de Moura Abud, localizada na cidade de Taubaté/ SP, para estimulá-los a uma 
aprendizagem mais efetiva, concreta e proficiente no estudo da disciplina de Geografia. O 
projeto foi elaborado após uma detalhada análise do baixo rendimento escolar dos alunos no 
ano letivo de 2013 e uma pesquisa sobre perspectivas de aprendizagem de temas geográficos, 
com os alunos do 2º ano do Ensino Médio de 2014. A tecnologia pode ser uma grande aliada 
das escolas no processo de aprendizagem dando suporte para as avaliações. Os alunos, hoje 
em dia, se sentem desestimulados com a forma em que o conhecimento é transmitido (quadro 
negro e textos), e necessitam de que as informações sejam transmitidas de forma dinâmica, 
visual e sonora, por isso o computador e a internet se tornaram ferramentas indispensáveis 
para a transmissão do conhecimento. A partir de levantamentos de dados e das observações 
citadas anteriormente, os bolsistas do PIBID de Geografia contribuíram para que as aulas se 
tornassem mais agradáveis, dinâmicas e interessantes, criando nos alunos aquela curiosidade 
a mais pela disciplina, tentando elevar assim seu grau de rendimento escolar e possibilitando a 
existência de um futuro geógrafo. Para tanto os alunos utilizaram o próprio laboratório de 
informática da escola para terem as aulas práticas de geografia vinculadas a esses Jogos 
Online, com o intuito de trabalhar com as habilidades de leitura e compreensão de textos, a 
análise de imagens, a localização geográfica e a observação do espaço geográfico; atividades 
essas que tiveram acompanhamento efetivo dos bolsistas do PIBID e foram supervisionadas 
pelo docente responsável pela disciplina. A aceitação por parte dos alunos foi positiva, 
percebeu-se a dedicação e interesse pelas aulas propostas e a interação com os bolsistas, e o 
principal o aumento do rendimento escolar. Com esses resultados, é importante reforçar que a 
tecnologia pode ser usada em todas as disciplinas escolares e, melhor ainda, interligando 
todas de maneira em que o conhecimento ocorra não de forma fragmentada, mas como se 
fossem um único bloco interdisciplinar que valorize a aprendizagem do aluno na sua totalidade 
acadêmica.  


