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Resumo: O presente projeto pretende desenvolver e sistematizar uma estratégia lúdico-pedagógica 
para o desenvolvimento de competências e habilidades na formação dos alunos do curso técnico em 
ferrovias. Para tanto conta com o cumprimento de três fases: montagem de uma maquete ferroviária; 
descrição, aplicação e validação de simulações de operações ferroviárias, e por fim, a confecção de 
um manual composto da descrição e estratégias lúdicas desenvolvidas nas simulações. Espera-se 
contribuir na formação do aluno egresso do Curso Técnico em Ferrovias, através do desenvolvimento 
de competências e habilidades necessárias a sua inserção no mercado de trabalho da área 
ferroviária.  
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INTRODUÇÃO 
 
 O termo lúdico possui origem na 
palavra latina “ludus” que etimologicamente 
significa “jogo”. A simplificação do significado 
de lúdico está restrita apenas ao ato de jogar, 
ao brincar, ao movimento espontâneo e 
totalmente despretensioso em relação aos 
objetivos do jogo. Porém, o lúdico é 
reconhecido como um traço essencial do 
comportamento humano e a nesse contexto, a 
definição do termo lúdico abandona o 
sinônimo do jogo.  Os jogos podem ser 
enquadrados, no processo ensino 
aprendizagem, como um método de 
simulação, em que o treinamento é inserido 
em determinado ambiente, o qual deve ser o 
mais próximo possível da realidade. Uma das 
principais vantagens da aplicação dos jogos 
como método de ensino é a maior fixação dos 
conceitos apresentados.  
 
No contexto ora apresentado neste projeto, o 
lúdico ou jogo, pretende atender a 
necessidade de criação de um ambiente 
similar aquele que o aluno conviverá em sua 
vida profissional na área ferroviária. Utiliza-se 
das técnicas do ferromodelismo para a 
montagem da maquete. Lança-se mão de uma 
pesquisa descritiva das operações práticas no 
contexto da ferrovia com o objetivo de aplicar 
estratégias pedagógicas capazes de criar 

situações problemas com a aproximação entre 
a vida real e o contexto da sala de aula. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
Na primeira fase do projeto foi elaborada a 
maquete modelo com vistas à participação da 
equipe desse projeto na Semana Estadual de 
Ciência e Tecnologia realizada na cidade de 
Vitória/ES (setembro de 2007). O evento em 
questão serviu de laboratório vivo para os 
experimentos realizados. Diversas manobras 
foram testadas pela orientanda e alunos do 
Curso Técnico em Ferrovias. A maquete 
modelo encontra-se alojada no Laboratório de 
Operação Ferroviária e pode ser deslocada 
para qualquer ambiente que se faça 
necessário para a demonstração ou aplicação 
das estratégias lúdicas de operações. 
 
A maquete foi montada durante oito dias, na 
unidade do CEFETES de Cariacica, pelos 
professores e alunos do curso Técnico em 
Ferrovias. A experiência dos professores 
aliada as experimentações dos alunos 
favoreceram o desenvolvimento das tarefas. 
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Figura 1 - Maquete pronta em exposição 
 
Foram descritas e desenvolvidas diversas 
estratégias lúdicas de operações ferroviárias 
na maquete representada na figura 1. 
 
Durante a fase de construção da Maquete fixa 
do Laboratório de Operações Ferroviárias, as 
aulas práticas relativas a Pátios e Terminais 
foram realizadas utilizando-se pequenas 
estruturas fáceis de serem transportadas para 
o ambiente da sala de aula. Durante as aulas 
foram utilizadas estratégias para a melhor 
compreensão das manobras a serem 
efetuadas em um determinado pátio. Da 
mesma forma foram executados diversos 
procedimentos operacionais necessários na 
comunicação e manobras relativas à situação 
problema proposta pelo professor da 
disciplina. A figura 2 representa uma das 
estratégias lúdicas utilizadas nas aulas da 
disciplina de Pátios e Terminais Ferroviários. 
 
 
Figura 2 – Estratégia lúdica em sala de aula 
 
Na segunda fase do projeto foram listadas 
todas as estratégias lúdicas (simulações) 
propostas pelos professores envolvidos no 
projeto. Após o teste de cada estratégia lúdica 
com o grupo de controle de alunos seguiu-se a 
elaboração final do Manual de Estratégias 
Lúdicas para o Curso Técnico em Ferrovias 
relativo a fase três do projeto. 
 
CONCLUSÃO 
 
Devido a falta de experiência prática na área 
ferroviária, este trabalho oportunizou aos 
alunos aprenderem com os próprios erros na 
aplicação dos conceitos teóricos as 
estratégias lúdicas propostas. As experiências 
adquiridas ao longo dos testes das Estratégias 
Lúdicas comprovaram que a aprendizagem 
vivencial proporciona uma aceleração no 

processo aprendizagem dos alunos. Apesar 
dos contratempos no alcance das metas 
propostas, ou seja, montar a estrutura física 
básica para o início das atividades lúdico-
pedagógicas, digitar e catalogar todas as 
técnicas e testar as simulações, todas foram 
alcançadas. Com a criação do conjunto de 
simulações que estão relatadas de forma 
sistematizada no manual, este se tornou uma 
fonte de informação que poderá ser utilizado e 
aplicado dentro ou fora do ambiente escolar.  
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