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O JOGO

COM A IDEIA DE UM JOGO DE TABULEIRO ESTA
ATIVIDADE TRAZ A SALA DE AULA UMA NOVA
POSSIBILIDADE DE SE TRABALHAR HISTÓRIA
CONTEMPORÂNEA, ENVOLVENDO OS TEMAS
DE MEIO AMBIENTE, GLOBALIZAÇÃO E
CONSUMISMO.

OBE JTIVOS DE CONTEÚDO
• Trazer para sala de aula as dicussões referentes a relação do Homem com o
seu meio ao longo da História;
• Apresentar o discurso do progresso tão defendido pela sociedade
contemporânea e no que acarreta a sua incansável busca;

• Permitir que os alunos, através do jogo, percebam o sistema que os cerca e
quais são os reflexos diretos em seus cotidianos;
• Proporciona a reflexão em grupo de suas atitudes e correlação com o passado
e as ações humanas ao longo do tempo;

Objetivos
Metodológicos
• Partindo dos temas abordados
pelo jogo: Globalização, Meio ambiente e
Consumismo, mostra-se a possibilidade de discutir temas que geralmente
são vistos fora do âmbito da História;
• Por se tratarem de temas que estão na atualidade dos alunos a História
pode utilizar deste gancho para discussão a discussão do passado presente
na relação do Homem com o meio em que vive;
• Os temas abordados na atividade permitem mostrar como faz parte da
cultura humana aproveitar do que a cerca, e como na contemporaneidade
o discurso de progresso leva a ações sem pensar nas conquências;
• E por último trazer a polêmica discussão de como o sistema em que
estamos presente está num ciclo vicioso de produção e consumo
insustentaveis em si mesmo;

Possibilidades de aplicação
• Como assunto recorrente de vestibulares e demais provas de classicação
para ingresso no ensino superior, os temas discutidos pelo jogo permitem
uma forma diferenciada de preparação para tais;
• Os três assuntos tratados na atividade representam as ações humanas e
seus reflexos no seu meio, sendo assim é possível utilizar o jogo para
discussão do sistema capitalista e sua consolidação ao longo da história;
• O jogo possibilita lançar uma nova visão sob o ensino aprendizagem de
História no âmbito da contemporaneidade, ampliando a visão dos
estudantes a respeito dos estudos históricos quanto ciência;

Regras do Jogo “A Volta ao Mundo em 28 perguntas”

1. Os participantes devem se dividir em duplas e escolher um peão para
iniciar a partida, dentro dos participantes deverá ser escolhido um
mestre;
2. O mestre será aquele que irá ler as cartas conferir a resposta correta;
3. Para que o jogo seja ganho o participante deve dar três voltas completas
no tabuleiro.
4. A ordem de jogada dos participantes será decidida nos dados, sendo
aquele que tira o maior número iniciará a partida;
5. O participante que inicia rola os dados e responde a uma carta;
6. O participante então escolhe uma carta e sem olhar entrega ao mestre;
7. O mestre então lê a pergunta para os participantes;
8. As perguntas são compostas de três alternativas, essas por sua vez serão
ditas apenas se o jogador solicitar:
a. Se o jogador opte por não utilizar as dicas, ele poderá avançar o
número total retirado pelos dados;
b. Caso o jogador opte por utilizar as alternativas o número retirado
do dado será subtraído pelo numero indicado em vermelho na
carta correspondente;
9. Nos cantos externos dos tabuleiros há três imagens, caso seu personagem
pare nessas casas haverá uma conseqüência, sendo elas:
a. Geleira: O derretimento das geleiras estragou sua viagem a
Patagônia, fique sem jogar por uma rodada.
b. Derramamento de Óleo: Você foi sentenciado por ter derramado
óleo industrial no oceano, contaminando as praias locais, por isso
você deve voltar ao inicio.
c. Desmatamento: Sua empresa de extração de madeira foi acusada
de desmatamento, sendo comprovado na justiça tal fato, sua
punição será ficar sem jogar por três rodadas.
10. Fica proibido o uso de qualquer objeto com o intuito de pesquisar as
respostas no jogo, isso inclui celulares, livros didáticos e outros.

-Globalização-Meio AmbientePIBID-HISTÓRIA
Universidade Estadual do Oeste
do Paraná

-Consumismo-

Qual é a forma de
energia mais limpa
produzida pelo homem,
cujo os efeitos
radioativos podem
matar milhares de
pessoas?

Energia
Hidrelétrica

 Energia
Nuclear

Energia
Solar

E: Volte 2 casas.

Qual o fenômeno descoberto
por cientistas em 1859
motivado tanto por causas
naturais como por ações
humanas, que é responsável
por drásticas mudanças no
clima mundial, sendo a
mais perceptível o
derretimento das geleiras?

Poluição
Ambiental

Queimadas

 Aquecimento
Global

E: Volte 3 casas.

Durante o governo JK,
Cubatão- SP foi escolhida
para ser o polo industrial do
país. Toda via com o passar
do tempo ela se tornou a
cidade mais poluída do
Brasil devido à ausência de
ações que protegessem ao
meio ambiente. Qual o
slogan adotado pelo governo
que impulsionou esse tipo
de crescimento do setor
industrial?

 “50 Anos
em 5”

“Brasil, Pátria
educadora”

“Pátria Amada
Brasil”

E: Volte 2 casas.

É reconhecido como segundo
maior acidente radioativo da
história, resultado da
imprudência da indústria
hospitalar, foi responsável pela
morte de quatro pessoas e
contaminação de milhares.
Ocorrido em Goiânia, o
acidente decorreu após dois
catadores entrarem na área de

Chernobyl
(1986)

 Caso Césio137 (1987)

Fukushima
(2011)

um antigo hospital
abandonado. Como é
denominado este ocorrido?
E: Volte 1 casa.

Prática proibida no Brasil
desde 1960, responsável pela
extinção de boa parte de
espécies animais. É
incentivada, principalmente,
pelo mercado internacional da
moda e combatida fortemente
por ambientalistas.

Caça Esportiva

Tráfico

 Caça
Predatória

E: Volte 1 casa.

Atividade responsável por 21%
do PIB brasileiro, sua prática
quebra uma série de regras
ambientais e vem cada vez
mais aumentando o uso de
defensivos agrícolas, que
representam não apenas um
risco para o meio ambiente
como também para a saúde da
população. Que atividade
econômica é essa?

Industrialismo

 Agronegócio

Agricultura

E: Volte 1 casa.

Ocorrido em 5 de novembro de
2015, é um dos maiores crimes
ambientais do Brasil, espalhando
rejeitos que continham uma
mistura de ferro, água e lama por
uma extensão de 660km de rios e
1464 hectares de área preservada.
A lama depois de seca formou uma
espécie de pavimento e deixou a
área infértil, os resíduos que
atingiram os rios chegaram até o
mar
deixando
um
dano
irreparável na fauna e flora
marinha. Deixou um total de 19
mortos e cerca de 400 famílias
sem lar.

Rompimento
da Barragem de
Mariana

Vazamento da
Barragem de
Cataguases

Rompimento da
Barragem de
Brumadinho

E: Volte 2 casas.

A prática da especulação
imobiliária e higienização dos
espaços urbanos na cidade do
Rio de Janeiro empurrou os
pobres para os morros e
encostas. A crescente ocupação
destas áreas tem provocado
que tipos de desastres
naturais?

Ocupações
ilegais

Deslizamentos

Alagamentos

E: Volte 3 casas.

Em 2010 ocorreu o vazamento
de cerca de 507,2 milhões de
litros de óleo ao mar ao
explodir uma plataforma de
petróleo. O desastre atingiu
também a fauna local o
turismo e a pesca, com um
prejuízo no ecossistema de
17,2 bilhões de dólares. Além
do desastre ambiental
morreram 11 pessoas e
ficaram 22 feridas, todos
trabalhadores.

Guerra do
Golfo/ Kuwait

Vazamento
nas praias do
Nordeste

Vazamento
de petróleo no
Golfo do
México

E: Volte 1 casa.

“Little Boy” e “Fat Man”, são
as bombas responsáveis pela
destruição das duas maiores
cidades japonesas no período
da Segunda Guerra Mundial.
Quais foram essas cidades?

Pearl Harbor
e Tóquio

Hiroshima e
Nagasaki

Stalingrado e
Dresden

E: Volte 4 casas.

O Rio Ganges é considerado o
rio mais poluído do mundo,
uma vez que ali são despejadas
as cinzas de cremação
humana, carcaça de animais, e
rejeitos industriais. O que
determina a poluição deste rio?

Cultura
Hindu

Ações Políticas

Medidas
Econômicas

E: Volte 3 casas.

Quais são as principais
atividades econômicas que
pressionam o governo
brasileiro a reduzir as áreas de
preservação indígena?

Desmatamento
e Caça

Industria e
Comércio

Agronegócio
e Mineração

E: Volte 3 casas.

Fenômeno iniciado entre as
décadas de 1970/80
caracterizado pela revolução
nos meios de comunicação que
diminuiu as distâncias entre
culturas e sociedades do
mundo inteiro.

Globalização

3º Revolução
Industrial

Neoliberalismo

E: Volte 3 casas.

Desde a Revolução Industrial e
a consolidação da economia
capitalista criou-se uma
incrível capacidade de
produção de bens de consumo
que desenvolveu nas pessoas a
necessidade de aquisição
destes. A qual prática nos
referimos?

Produção em
Massa

Obsolescência
Programada

Consumismo

E: Volte 1 casa.

Qual foi o acontecimento que
possibilitou o aumento de
produção de bens de consumo,
e também criou meios de
colocar essas mercadorias em
circulação, e assim
aumentando a aquisição
destes?

Surgimento do
Capitalismo

Revolução
Industrial

Criação do
motor a
combustão

E: Volte 2 casas.

O método de produção em
larga escala proposto por
Henry Ford se estendeu ao
âmbito da cultura a partir do
século XX, o avanço da
tecnologia permitiu novos
modelos de expressão artística
e modificou a relação do
público com a arte. Qual o
nome utilizado para designar
essa produção cultural aos
moldes da lógica massificadora
e padronizante do capitalismo?

Industrial
Cultural

Programas
Televisionados

Produção
Fordista

E: Volte 2 casas.

O cultivo desenfreado de
algodão levou a desertificação
de uma área de 400 mil km²
dos estados de Texas, Kansas e
Oklahoma, este fenômeno
ocorreu durante uma das
maiores crises econômicas do
capitalismo que teve seu
estopim na quebra da Bolsa de
Nova York, que evento foi
esse?

Crise de 2008

Crise de 1929

Crise de
1970/80

E: Volte 3 casas.

Em 2016 ocorreu a fusão de
duas grandes empresas, uma
alemã e outra norteamericana, que buscavam ter o
controle do agronegócio
mundial. Uma das
contradições que chamam
atenção é que a empresa alemã
é conhecida como 5º maior
produtora de medicamentos e
a estadunidense 10ª no ramo
dos agrotóxicos. A quais
empresas nos referimos?

Sanofi e BASF

Syngenta e
Bayer

Bayer e
Monsanto

E: Volte casa.

Cada vez se torna mais comum
a denúncia de trabalho
análogo a escravidão em
empresas de renome
internacional como Forever 21,
Renner, Zara, Hershey’s e
Nestle. Homens e mulheres de
todas as idades são submetidos
a situações degradantes,
ambientes totalmente hostis a
saúde física e mental, sem
alimentação adequada e carga
horária desumanas. Qual
forma de contratação incentiva
este tipo de exploração do
trabalho?

Terceirização

Escravidão

Processo
Seletivo

E: Volte 1 casa.

Fast Fashion, a moda da
obsolescência programada. A
partir da observação do mercado
de roupagem de marcas
renomadas no mundo da moda,
grandes fabricantes da linha de
varejo produzem peça similares
em larga escala que são
distribuídas em todo o globo, o que
torna a produção e o próprio valor
final do produto mais acessíveis. A
consequência é a redução drástica
no tempo útil da peça, que após
cerca de cinco lavagens já
apresenta desgastes. Quais são as
três principais lojas brasileiras de
moda Fast Fashion?

Havan,
Renner,
Riachuelo

Pernambucana
s, Magazine
Luiza, Renner

Riachuelo,
Forever 21,
Hering

E: Volte 3 casas.

A regra do padrão de vida
agora é ser Fitness, e para
garantir o sucesso de adesão
desse ideal há por toda parte,
patrocinadas por grandes
empresas, influencers digitais.
Essas pessoas por meio das
redes sociais, e canais no
YouTube vendem a ideia de
que para alcançar a felicidade
com seu corpo ele deve se
encaixar num padrão vendido
pela indústria. Qual o
principal centro de divulgação
dessas ideias?

Facebook

Instagram

Twitter

E: Volte 4 casas.

Em maio de 1984 foi
inaugurada a maior produtora
de energia hidrelétrica do
mundo até os dias de hoje, a
Hidrelétrica Itaipu Binacional.
Seu projeto de construção foi
lançado em 1974 com o acordo
binacional entre Brasil e
Paraguai, localizada na
fronteira entre os dois países
no Rio Paraná. A Extensão em
território brasileira vai de Foz
do Iguaçu até a região do
Guairá. Qual um dos maiores
impactos da construção de
Itaipu na região fronteiriça do
Oeste do Paraná?

Enriquecimento
dos municípios
Lindeiros

Aumento
populacional

Alagamento
de municípios

E: Volte 1 casa.

Com a adoção de políticas
neoliberais iniciou-se um
intenso processo de
privatização de empresas
estatais, concentração de
renda e desregulamentação do
trabalho. Como as políticas
neoliberais impactaram nas
condições de trabalho?

Aumento dos
direitos
trabalhistas

Precarização
do Trabalho

Mais Carteira
Assinada

E: Volte 2 casas.

Localizado em uma das mais
conhecidas capitais do mundo,
Londres, este rio vem sendo
poluído desde o século XVII,
seu odor fora tão forte em uma
época que sessões do
parlamento britânico tiveram
que ser adiadas. A poluição foi
tão alta que em 1950 o rio
passou a ser considerado
biologicamente morto, ou seja,
a vida marinha naquele rio
fora completamente destruída.
A qual rio nos referimos?

Rio Danúbio

Rio Nilo

Rio Tâmisa

E: Volte 2 casas.

O consumismo já faz parte do
nosso dia a dia mesmo que
inconscientemente, isso se
reflete
em
problemas
ecológicos e sociais graves. As
indústrias
fabricam
seus
produtos
com
prazo
de
validade já predeterminado.
Essa
menor
qualidade
incentiva a um maior descarte
e assim gerando grandes
quantidades de lixo. Em meio
a este contexto emergiram
grupos
internacionais
em
defesa ao meio ambiente, qual
o maior deles?

GreenPeace

Organização
Chico Mendes

SOS Mata
Atlântica

E: Volte 3 casas.

Mesmo sendo construída em 1979 a
mineradora afirma que as condições
da barragem estavam de acordo com
as
normas
nacionais
e
internacionais,
mesmo
estando
inativa ela se rompeu causando um
dos maiores desastres ambientais.
Na lama continha rejeitos extraídos
da mineração, sendo composta por
ferro, sílica e água não sendo tóxica.
A lama atingiu 290,14 hectares de
terra, dos quais 147,38 hectares
eram área de vegetação. Além de
trazer prejuízos para a fauna e flora
local, o desastre também deixou, até
o momento, 249 mortos e o número
de
desaparecidos
ou
sem
identificação é de 21 pessoas . De
qual desastre estamos falando?

Barragem do
Fundão

Brumadinho

Mariana

E: Volte 1 casa.

É uma das ações antrópicas
mais vistas nos dias de hoje.
Essa ação causa a perda de
habitat de diversas espécies de
animais, causa a degradação
da terra além de alterar as
condições climáticas das
regiões em que ocorre. Essa
prática é utilizada
principalmente na indústria
agropecuária e na indústria
madeireira. A qual prática a
descrição se refere?

Desflorestamento

Queimadas

Pecuária

E: Volte 3 casas.

Embora a Terra seja coberta
por 70% de água, só 3% desta
são potável, quais atividades
humanas ameaçam este
restante?

Atividades
agrícolas

Atividades
Industriais

Atividades
logísticas

E: Volte 2 casas

