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O Programa de Extensão Jogos Lógicos de Tabuleiro (LoBoGames, de
?Logic Board Games?) tem por objetivo divulgar e disseminar os jogos
abstratos de estratégia, tais como Jogo-da-Velha e Damas, como
instrumento pedagógico para todas as idades. São inúmeros os
benefícios, desde questões relacionadas à concentração e ao exercício
de raciocínio lógico até o aspecto social de interação do público
participante. Esta ação de extensão foi estruturada em 2014 e desde
então vem sendo realizada em diferentes cenários (escolas, centros
educacionais, ONGs, eventos) com os mais diversos públicos (crianças a
partir dos 5 anos de idade, jovens, adultos, terceira idade, estudantes,
professores, público em geral). São cerca de uma centena de jogos
originários de várias partes do mundo, antigos e novos, que estão
organizados em módulos (segundo seu princípio de funcionamento) e em
ordem crescente de complexidade para que possamos cativar a todos,
principalmente aqueles que não possuem a cultura do jogo em sua
formação. Além dos jogos sobre a mesa, o projeto também propõe jogos
no chão com garrafas PET e tabuleiros ?gigantes?, e o jogo ?vivo? ou
?humano? onde os jogadores são as próprias peças e sem a interferência
da audiência. Há também a modalidade do jogo ?em movimento? onde
entra o aspecto do exercício físico juntamente com o exercício mental.
Desde outubro de 2018 o projeto vem sendo aplicado com regularidade
semanal na EEEF Canadá, em Viamão, uma escola rural de turno
integral. O principal público envolvido são os alunos das séries iniciais do
ensino fundamental (2º ao 5º anos). Após um ano de trabalho ininterrupto
é possível perceber o surgimento da ?cultura do jogo de tabuleiro? neste
ambiente e seus benefícios tanto para o desenvolvimento cognitivo
quanto na postura e nas relações sociais dos participantes, o desejo de
aprender novos jogos e o prazer de estar no espaço escolar. No primeiro
semestre de 2019 iniciamos um trabalho também de regularidade
semanal na EEEF Leopoldo Tietbohl, em Porto Alegre, com uma turma
do 3º ano e outra do 4º ano do ensino fundamental. Este trabalho segue
normalmente no segundo semestre de 2019. Em agosto foi iniciado um
novo trabalho na EMEF Mário Quintana, em uma região de grande
vulnerabilidade socioeconômica no bairro Restinga de Porto Alegre, bem
como com o Grupo das Meninas Crespas organizado pela Profa. Perla
para valorizar a história e cultura africana e afro-brasileira. Outra frente de
atuação criado em 2019 foi no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da
UFRGS, na unidade que atende jovens e adultos.  É muito interessante e
motivador perceber o potencial deste instrumento de trabalho, de



recreação e de interação nos mais diversos contextos da educação,
saúde e socialização. Todo o material desenvolvido para as atividades é
d i s p o n i b i l i z a d o  g r a t u i t a m e n t e  a t r a v é s  d o  s i t e  W E B
www.inf.ufrgs.br/lobogames.


