
 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR - PPGEE 

MESTRADO PROFISSIONAL - MEPE 

 

 

 

 

ALLINE PENHA PINTO 

 

 

 

 

 

 

OS JOGOS EDUCATIVOS NAS PRÁTICAS AMBIENTAIS: 

UM ESTUDO NA ESCOLA AGRÍCOLA “JOSÉ CEZÁRIO MENEZES 

DE BARROS”, HUMAITÁ-AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Velho-RO 

2018 



 

 

ALLINE PENHA PINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS JOGOS EDUCATIVOS NAS PRÁTICAS AMBIENTAIS: 

UM ESTUDO NA ESCOLA AGRÍCOLA “JOSÉ CEZÁRIO MENEZES 

DE BARROS”, HUMAITÁ-AM 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação Stricto-Sensu- Mestrado 

Profissional em Educação Escolar da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia, como requisito 

final para obtenção do título de Mestre em Educação 

Escolar. 

 

Orientador: Clarides Henrich de Barba 

 

Linha de Pesquisa: Práticas Pedagógicas, 

Inovações Curriculares e Tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Velho-RO 

2018 



 

 
 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe Darcília Dias Penha, por me dar 

uma vida de incentivo aos estudos. Por sua 

dedicação no ensino dos princípios e valores 

para me tornar uma pessoa do bem e 

principalmente pelas suas infinitas orações por 

mim. 

Ao meu Pai Aliardo Diniz Pinto in memorian. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, pela vida, pela saúde e pelas condições favoráveis 

que me deu para cursar as disciplinas e por toda inspiração e sabedoria durante a escrita desta. 

Ao meu esposo Samarony Araújo Rocha pela companhia diária de vida, pelo amor 

dedicado a mim e pelo grande incentivo que sempre me deu. 

Ao meu irmão, cunhada e sobrinhos, pelo acolhimento durante a realização desse 

Mestrado e por todo carinho que sempre dispensavam a mim. 

Ao Prof. Doutor Clarides Henrich de Barba, por me apresentar a Educação Ambiental 

tão brilhantemente e principalmente por aceitar o desafio de me orientar, pois sem ele eu não 

teria um norte para iniciar e concluir esta dissertação. 

Aos professores avaliadores da banca: Professora Eulina Maria Leite Nogueira e 

Professor João Guilherme Rodrigues Mendonça pelas contribuições de grande valia para 

melhoria desta dissertação. 

Aos colegas da turma 2015 do MEPE, pelo apoio, convivência agradabilíssima, troca 

de experiências, em especial ao grupo 99% IFAM e 1% IFRO, Aline Schulteis, Ana Paula 

Lopes, Judson Medeiros, Paulo Aparecido e Sandra Santos, citados em ordem alfabética para 

não gerar ciúmes. 

Ao Diretor Marcus Germano, Professores e alunos da Escola Agrícola José Cezário 

Menezes de Barros, pela aceitação e participação nessa pesquisa, meu eterno agradecimento e 

carinho. 

À gestão do IFAM campus Humaitá na pessoa do Prof. Jorge Nunes Pereira, pela 

compreensão em ter me dispensado de uma função e pelo apoio em realizar o curso pelo qual 

tive oportunidade de ingressar no Mestrado. 

Ao amigo Adalcir Júnior pelo aprendizado de formatação deste trabalho. 

 



 

 

RESUMO 

 

Esta Dissertação tem como objetivo investigar de que modo os jogos educativos contribuem 

para a formação do conhecimento no campo da Educação Ambiental, tendo como sujeitos 

principais, os estudantes da “Escola Agrícola José Cezário Menezes de Barros”. Objetivou-se 

primeiramente compreender a percepção dos professores das disciplinas de Ciências Naturais, 

Educação Física, Matemática e Geografia, quanto à utilização dos jogos educativos para o 

ensino dos temas transversais na Educação Ambiental. A metodologia utilizada foi a 

pesquisa-ação por meio de intervenções em forma de oficinas de confecção e utilização dos 

jogos educativos confeccionados com material reciclável, pelos estudantes do 8º e 9º ano 

juntamente com os professores da “Escola Agrícola José Cezário Menezes de Barros”, 

Humaitá. A pesquisa foi delineada em três etapas. A primeira constituída por três intervenções 

ocorridas de março a abril de 2017: na primeira intervenção, houve a sensibilização dos 

alunos do 8º e 9º anos da Escola Agrícola, bem como os seus respectivos professores das 

disciplinas de Ciências Naturais, Educação Física, Matemática e Geografia; na segunda 

intervenção houve a exibição do filme da Turma da Mônica “Um plano para salvar o 

Planeta”; a terceira intervenção foi feita pela pesquisadora juntamente com os professores e 

alunos através de um grupo focal. A segunda etapa foi constituída por três oficinas para 

confecção de jogos educativos que se referem às disciplinas de educação física e matemática 

geografia e ciências naturais e bolsas de lona de banners. Como resultado dessas oficinas 

foram confeccionados, tabuleiro e peças de xadrez, tabuleiros e peças de dama, jogos da 

memória de ciências naturais, geografia, matemática e educação ambiental, caça-palavras de 

órgãos do corpo humano, dominó de geografia e matemática, trilha do meio ambiente, jogo da 

velha e diversos jogos lúdicos. Os resultados apontam para três categorias de análise: a) 

Percepção Ambiental que apresenta as características de pensar e de identificar as questões 

relacionadas ao espaço e a territorialidade amazônica; b) Conscientização e Sensibilização 

Ambiental que trata a respeito de como os alunos e professores possuem a consciência e a 

sensibilidade ambiental; c) Ludicidade na Educação Ambiental: a confecção dos jogos 

educativos e sua relação com as atividades desenvolvidas no espaço escolar. Evidenciou-se 

nesta pesquisa que por um lado todos os alunos mostraram grande interesse e motivação 

diante da proposta de jogos educativos como recurso pedagógico das diversas disciplinas e 

que o aprendizado lúdico pode ser construído de forma prazerosa. Os jogos em geral 

permitiram uma cooperação fantástica entre os pares envolvidos, favorecendo essa interação e 

o interesse também pela temática na educação ambiental. No entanto, aos professores mostrou 

preocupação ao ser enfatizado que para a confecção dos jogos precisariam dispor de tempo 

para tal. 

 

Palavras-chave: Jogos Educativos. Práticas ambientais. Educação Ambiental. Ludicidade. 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

This thesis aims to investigate how educational games contribute for the building of 

knowledge in Environmental Education working with students of School of Agriculture José 

Cezário Menezes de Barros (Escola Agrícola José Cezário Menezes de Barros), in Humaitá, 

Brazil. It tried to understand the perception of the teachers who work with Physical 

Education, Science, Mathematics and Geography on how they interact with educational 

games and transversal themes in Environmental Education. The methodology applied was 

action research in which many workshops were presented in order to create and to use 

educational games with recyclable materials, made by students in the 8th e 9th grades and the 

teachers of School of Agriculture José Cezário Menezes de Barros. The research was divided 

in 3 parts, from March to April 2017: Awareness of the students and the teachers; the 

presentation of the movie “Turma da Mônica – Um plano para salvar o Mundo” –“Monica´s 

Gang - A Plan to Save the World”, and the third and final was a intervention made by the 

researcher in order to discuss the results achieved. Then, the results point to three categories 

of analysis: Environmental Perception; Environmental Awareness and Playfulness in 

Environmental Education. It was evidenced in this research that on the one hand all the 

students showed great interest and motivation before the proposal of educational games as 

pedagogical resource of the several disciplines and that the learning ludic can be constructed 

of pleasing form. The games in general allowed a fantastic cooperation between the pairs 

involved, favoring this interaction and the interest also in the theme in environmental 

education. However, the teachers showed concern to be emphasized that for the making of the 

games they would need to have the time to do so. 

 

 

 

 

Key-words: 1. Educational Games 2. Environmental Education 3. Environmental 

Practice 4. Playfulness and Awareness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crise ambiental instaurada desde a revolução industrial em várias partes do mundo, 

tem tido incidências muito graves no Brasil e especialmente na região Amazônica, onde vem 

representada por meio da devastação das florestas, da pesca predatória, bem como pela 

poluição do ar e da água. Esses componentes naturais são atingidos pelas ações destrutivas do 

próprio homem e passam a se manifestar por meio de fenômenos naturais, dentre eles, as 

secas prolongadas que acontecem nas várias partes da região; as enchentes descontroladas que 

devastam e causam prejuízo por onde passam as suas águas, tanto nas áreas bem rurais, 

quanto nas áreas mais urbanas. 

Nesse aspecto, tem-se criado um cenário ambiental vulnerável e inconstante que tem 

sido o grande desafio para os estudiosos do meio ambiente. Percebe-se que em todas as 

nações, há inúmeros estudiosos e entidades preocupados com as fragilidades que os 

componentes ambientais têm apresentado por meio dos fenômenos naturais devastadores. 

Nesse aspecto, tem-se percebido certa cobrança por explicações e atribuições a respeito do 

meio ambiente, o qual apesar de todos serem responsáveis por ele; acaba ficando sob a 

responsabilidade da educação, que é uma área a qual lida com os indivíduos em tenra idade, 

quando recebem os valores sociais e éticos capazes de lhes definirem seus comportamentos, 

atitudes e compromissos. 

Assim sendo, é possível que a escola envolva as crianças, adolescentes, jovens e até 

adultos nos programas e projetos que incentivem a melhoria da qualidade de vida; com a 

finalidade de desenvolver a educação ambiental por meio do processo educativo. Essa com 

certeza é uma boa forma de cultivar junto aos educandos, os conhecimentos e valores que os 

fortalecerão como futuros cidadãos comprometidos com a sobrevivência de seu ambiente e de 

todos os seus componentes e recursos naturais. 

Considerando-se que as organizações escolares existem em todas as partes do mundo, 

então, é a partir delas que surgem os princípios, programas e políticas da Educação 

Ambiental. É por meio dela que são emanadas estratégias de incentivo à preservação e 

conservação dos recursos naturais, além das estratégias de conscientização da sociedade e da 

escola. 

Na condição de agência especializada das Nações Unidas para a Educação, 

(Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) UNESCO tem 

promovido a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) desde 1992. E em 2015 
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lançou a Agenda da Educação 2030 com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) os quais enfocam estímulos universais que se tornam imprescindíveis à subsistência da 

raça humana. Esses objetivos definem as divisas e concepções ambientais, apontando os 

pontos cruciais das diferentes áreas de conhecimento e profissionais como: agricultura 

sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água, energia, 

trabalho, produção industrial, desigualdades, cidades e comunidades, consumo, clima e outros 

temas que podem provocar o desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2017). 

Pela educação é possível trabalhar de forma articulada com todos esses temas que 

envolvem necessariamente a vida de toda a humanidade, pois a educação além de se constituir 

por si só em um objetivo na busca de melhorias em todos os campos profissionais é também 

um caminho para o alcance do desenvolvimento de uma sociedade, na consolidação de suas 

experiências e de seu conhecimento. 

A educação envolve os homens na sua realidade cotidiana que os leva às suas práticas 

educativas, pois se defrontam com as problematizações que despertam a curiosidade e o 

desejo da descoberta na busca de valores que os envolvem no meio ambiente em que vivem e 

produzem. Essas circunstâncias trazem a valorização dos espaços naturais e suas paisagens 

que antes eram espaços de vivência e se tornam espaços educativos. 

Em todos os níveis e modalidade de ensino, tem havido uma alta incidência de 

demandas desafiadoras nas composições curriculares dos cursos em nosso país. No entanto, 

na Educação Básica, essa demanda tem provocado polêmicas entre os estudiosos da área, 

educadores e, principalmente, entre os técnicos responsáveis pelas composições dos 

parâmetros curriculares emitidos pelo Ministério da Educação (MEC). Assim, diferentes 

fatores se interpõem às composições curriculares dos vários cursos, cujos componentes são 

constituídos por disciplinas atrativas tanto pelo alunado, quanto pelos docentes, por serem 

elas cobradas oficialmente pelos vestibulares, como é o caso de Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia, Língua Estrangeira, Artes, Física, Educação Física e 

Ciências Naturais. 

Ora, em sendo essas disciplinas componentes oficiais do currículo na Educação 

Básica, têm-se tornado naturalmente, prioritárias em toda a formação desse nível, 

secundarizando os temas transversais: Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual e 

Pluralidade Cultural. No entanto, mesmo sendo dada evidência aos conteúdos tradicionais e 

obrigatórios das composições dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, PCN, 1997), 

as práticas docentes inovadoras criam estratégias que enfocam e enriquecem os conteúdos 
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entrelaçados nos temas transversais, a ponto de torná-los também atrativos nos diferentes 

contextos educacionais. 

Especialmente nas escolas localizadas nas zonas rurais em que o potencial de recursos 

naturais terrestres e aquáticos são intensos, há inúmeras possibilidades de se trabalhar os 

temas transversais como o Meio Ambiente, cuja existência e importância são tão emergentes 

que sua depredação provoca fenômenos e manifestações desastrosas a grande parte do 

planeta. Dessa forma, algumas escolas mostram apenas os efeitos da destruição ambiental, 

como os desmatamentos, queimadas, poluição dos igarapés e rios, ocupações e moradias 

desordenadas em locais de risco. Limitando-se a trabalhar somente nas remediações e nos 

efeitos da destruição e não nas causas ou prevenções. 

Na educação brasileira, quando pesquisamos a composição dos PCN (1997), 

constatamos que o tema “meio ambiente” está instituído como tema transversal para ser 

ministrado em diferentes modalidades e níveis de ensino em certas disciplinas e cursos. E para 

atender a essa demanda, nada melhor que a educação por ser o campo que possibilita o uso da 

transversalidade
1
 aplicada nas ciências do ambiente. Nesse aspecto, esta pesquisa demonstra 

como os jogos educativos podem ser usados no ensino de conteúdos das disciplinas do ensino 

fundamental, explorando a educação ambiental como tema transversal. 

Reigota (2009) apresenta uma proposta que sinaliza a abordagem da EA planejada do 

“pensamento global para a ação local” e do “pensamento local para a ação global”. Nessa 

proposta de compartilhamento, esta pesquisa analisa o entendimento da EA (global) sendo 

aplicada por meio dos jogos educativos confeccionados com material reciclável (local); da 

mesma forma, legitima um estudo que parte dos jogos educativos confeccionados com 

material reciclável (local) sendo usados para ensinar as disciplinas Ciências do Ambiente, 

Matemática, Educação Física e Geografia as quais compõem a matriz curricular do ensino 

fundamental (global). 

Esta pesquisa transita nas premissas de Reigota (2009) apresentando a EA como 

parâmetro do estudo, aplicando as confecções de produtos artísticos locais, próprios a serem 

aplicados no ensino de conteúdos curriculares globais. Ela foi idealizada pela trajetória da 

pesquisadora desde o ensino médio, pois produzia suas peças artísticas compostas geralmente 

por produtos regionais e recicláveis e participava das exposições das feiras de ciências. Essas 

práticas associaram-se ao cultivo posterior das mesmas habilidades, quando na faculdade de 

Educação Física, na condição de estudante universitária, a pesquisadora confeccionava peças 

                                                 
1
 Modo de trabalhar os conteúdos dos temas transversais instituídos nos componentes curriculares,  procedendo a 

tessitura desses conteúdos, integrando - lhes  entre todas as disciplinas de uma unidade formativa. 
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artísticas com as quais participava das amostras de extensão nas quais era possível a 

exposição desses produtos. 

Essas práticas da produção acadêmica artística foram fortalecendo a experiência da 

pesquisadora a ponto de dar-lhe o estímulo necessário para produzir juntamente com seus 

alunos, quando ingressou na Rede Federal de Ensino Médio Técnico como docente do IFAM 

no campus de Lábrea. Posteriormente, em 2013 quando assumiu como docente do campus 

Humaitá, essa experiência aprimorou-se a ponto de causar-lhe a instigação de tentar associar a 

arte ao ensino, com uso de artefatos confeccionados. Essa ideia veio consolidar-se por meio 

da oportunidade dada pelo edital de seleção do Programa de Mestrado Profissional da UNIR-

MEPE, quando mediante as orientações, os encaminhamentos da proposta foram sendo 

aprimorados e definidos numa proposta da composição artística de jogos educativos aplicados 

ao ensino das disciplinas Ciências Naturais, Educação Física, Matemática e Geografia 

ministradas às turmas de 8º e 9º anos da Escola de Ensino Fundamental “Agrícola José 

Cezário Menezes de Barros” localizada na área do Instituto Federal do IFAM- Humaitá. Cada 

disciplina escolhida apresentava sua característica e natureza peculiar que justificava a 

referida escolha: 

1) Ciências Naturais tem seus conteúdos programáticos imprescindíveis no ensino das 

características e funcionamento dos componentes naturais;  

2) Educação Física promove a interação, bem como a socialização entre os indivíduos, 

motivando-lhes os movimentos, primando pelo equilíbrio do corpo no ambiente físico onde 

estão localizados; 

3) Matemática que apesar de constar no grupo de ciências exatas, sua aplicabilidade 

representa o cotidiano das pessoas nas suas transações comerciais, compras e vendas, bem 

como nas operações necessárias ao seu dia-a-dia, envolvendo cálculos, investimentos 

financeiros e outras necessidades de operações. Há quem diga inclusive, que a matemática 

está presente em todos os afazeres humanos; 

4) E finalmente a Geografia, por ser a ciência que estuda o espaço geográfico com 

seus fenômenos naturais e humanos em sua plena produção e transformação. 

Do mesmo modo, outras disciplinas poderiam compor este trabalho, porém as quatro 

mencionadas foram escolhidas porque possibilitam a aplicação da transversalidade em relação 

ao meio ambiente que requer na condição de componente da Educação Ambiental. Além 

disso, essas disciplinas deram condições de seus conteúdos programáticos serem aplicados 

durante o ensino de suas unidades por meio dos jogos educativos confeccionados com 

material reciclável coletado no contexto espacial da pesquisa. 
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Considerando as características, intenções e objetivos desta pesquisa, foi delineada a 

seguinte questão norteadora: “É possível ensinar a transversalidade por meio de conteúdos 

programáticos e disciplinas previamente estabelecidas em projetos educacionais por meio de 

jogos educativos”? Para responder a essa questão norteadora, foi elaborado o seguinte 

objetivo geral de pesquisa: 

- Investigar de que modo os jogos educativos contribuem para a formação do 

conhecimento no campo da educação ambiental com estudantes de uma escola pública 

agrícola no ensino fundamental. 

Do mesmo modo, foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

- Compreender a percepção dos professores das disciplinas de Ciências Naturais, 

Educação Física, Matemática e Geografia, quanto à utilização dos jogos educativos para o 

ensino dos temas transversais na EA; 

- Confeccionar jogos educativos por meio de materiais recicláveis, a fim de ensinar 

conteúdos programáticos das disciplinas Ciências Naturais, Educação Física, Matemática e 

Geografia tendo o meio ambiente como tema transversal; 

- Sensibilizar alunos e professores envolvidos no projeto, quanto à importância dos 

materiais recicláveis para a confecção de instrumentos didáticos a serem usados no ensino de 

temas transversais na EA; 

- Utilizar e demonstrar por meio de aulas práticas ilustrativas no ensino fundamental, a 

utilização dos jogos educativos na EA, como fator motivador ao aluno no processo de ensino 

aprendizagem; 

Deste modo esta dissertação possui 5 seções. A primeira aborda a problemática e os 

objetivos geral e específicos constituindo a introdução. 

A seção 2 está constituída pela Fundamentação Teórica referente à EA no Contexto 

Escolar, abordando o Contexto Histórico da EA, a Caracterização da EA, Educação 

Ambiental na Escola e a Interdisciplinaridade na EA. 

A seção 3 aborda os Jogos Educativos na EA, sendo dividido em: caracterização dos 

jogos, as teorias de aprendizagem nos Jogos Educativos e Jogos Educativos e o Trabalho 

Pedagógico na EA. 

A seção 4 apresenta o Delineamento Metodológico com o enfoque necessário para a 

realização da Pesquisa, os procedimentos da pesquisa ação, o lócus da pesquisa com seus 

respectivos sujeitos, os procedimentos específicos utilizados na pesquisa empírica com sua 

coleta e análise dos dados, bem como a contextualização dos resultados. 
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A seção 5 apresenta a aplicação dos jogos educativos confeccionados durante a 

pesquisa realizada na “Escola Agrícola José Cezário Menezes de Barros”. Foram realizadas os 

jogos utilizados para ministração de conteúdos específicos das disciplinas Ciências Naturais, 

Matemática, Educação Física e Geografia enfocando a temática meio ambiente. Iniciou-se 

pela conscientização e sensibilização ambiental, seguida pela ludicidade na AE e o uso dos 

jogos nas atividades de ensino das disciplinas por meio das oficinas de aplicação realizadas 

pelos alunos.  

E finalmente, a seção 6 apresentam as Considerações finais, os Apêndices e os 

Anexos. 
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2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SEU CONTEXTO HISTÓRICO, 

CARACTERIZAÇÃO E O AMBIENTE ESCOLAR 

 

Esta segunda seção, trata a respeito da Educação Ambiental em seu contexto histórico, 

desde a natureza das disciplinas envolvidas como categorias do estudo, até a aplicação de 

jogos educativos oriundos de materiais recicláveis. 

Dessa forma, constrói-se nesta seção, um histórico da EA, seguido por episódios universais 

referentes ao meio ambiente e pela validação nacional constituída pela Lei nº 9.394/96, 

seguida pela Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. Demonstra-se, ainda nesta seção, o contexto 

da EA na Amazônia e as suas características tanto no âmbito socioeconômico quanto no 

âmbito especificamente escolar; e, finalmente, a temática ambiental motivando a 

interdisciplinaridade
2
 na educação. 

 

2.1 Contexto histórico 

 

O século XIX tornou-se um marco das discussões e preocupações com o meio 

ambiente, devido aos graves problemas de degradação ambiental e social, o crescente 

esgotamento dos recursos naturais, e toda a influência desses na qualidade de vida dos seres 

humanos, de maneira que houve a grande preocupação por parte dos governantes em relação 

ao assunto. A discussão central gira em torno do tema meio ambiente, onde por um lado 

temos o sistema e do outro a participação, destes surge a Educação Ambiental e a 

sustentabilidade, os quais na atualidade não se enquadram em uma perspectiva de realidade 

surgindo então como uma grande necessidade real (DIAS, 2003). 

Para começarmos a entender sobre a EA, há de se falar historicamente os aspectos 

mais relevantes que ocorreram até agora. Considerado o pai e fundador da EA, Patrick 

Geddes (1854–1932) já expressava os efeitos da Revolução Industrial (1779) na Inglaterra, 

pela forma que a mesma desencadeou um processo de urbanização e trouxe consequências 

negativas para o ambiente natural. Entendia que a Revolução industrial poderia ser uma 

verdadeira ameaça para todo o meio ambiente na Europa, cujas consequências foram 

desastrosas para todos. Contudo, foram nos anos 1889 ele começa a discutir sobre o assunto, 

                                                 
2
 Modo de trabalhar os conteúdos que mesmo sendo de diferentes disciplinas, apresentam similaridade e 

possibilitam as interconexões entre si, dentro de uma matriz curricular 
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vemos que há muito tempo se pensa em preservar e cuidar do nosso meio ambiente (DIAS, 

2003). 

Nos Estados Unidos da América, foi Rachel Carlson (1907-1964) na sua obra 

“Primavera Silenciosa” que considerou os problemas ambientais nos Estados Unidos estarem 

sendo agravados pelo uso excessivo de agrotóxicos organoclorados que provocou o 

desaparecimento de espécies de aves que foram causadas pela acumulação progressiva de 

resíduos de DDT
3
 ao longo das cadeias alimentares, cuja consequência trouxe a referência de 

uma “primavera sem o canto dos pássaros”, sem o mesmo florescimento das árvores e flores. 

Aponta, pois, que doenças como o câncer em geral tem suas raízes nos venenos agrícolas, e 

associa também os danos ambientais causados por radiações nucleares, advindas da segunda 

guerra mundial (DIAS, 2003). 

Deste modo, com o início do debate, ocorreram alguns encontros essenciais de EA, 

que resultou um documento essencial para a orientação de como trabalhar com a Educação 

Ambiental. Podemos observar que muitos eventos contribuíram para esta discussão, sendo os 

principais resumidamente, o Clube de Roma – limites de crescimento em 1972, Conferência 

de Estocolmo – Relatório de Brundtland (Nosso Futuro Comum) em 1987, Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e biodiversidade em 1992, Conferência Mundial sobre 

desenvolvimento sustentável de Johannesburgo – Rio mais 10, Conferência Internacional 

sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e consciência pública para sustentabilidade em 

Tessalônia na Grécia em 1997 (JACOBI, 2003). 

As amplas discussões voltadas ao assunto culminaram na 1ª Conferência Mundial do 

Meio Ambiente Humano, realizada em 1972 na cidade de Estocolmo (Suécia), sendo 

considerado o primeiro evento mundial em torno de questões ambientais, que foi promovido 

pela ONU, advindo de discussões e reflexões do Relatório do Clube de Roma, o qual tratou 

sobre o uso dos recursos naturais disponíveis no planeta. Pela primeira vez, a relação entre os 

seres humanos e o meio ambiente começou a ser repensada e questionada em nível 

internacional, tais ideias começaram a ser incorporadas nas universidades e instituições 

escolares para a incorporação de conteúdos de educação ambiental (TOZZONI-REIS, 2004). 

Posteriormente, tivemos o Seminário Internacional sobre Educação ambiental de 

Belgrado, que aconteceu na Iugoslávia em 1975, cujo produto resultou na “Carta de 

Belgrado” que foi considerada como um dos primeiros e mais importantes documentos sobre 

a Educação Ambiental, contendo os objetivos, metas e seus princípios básicos relacionados 

                                                 
3
 É o primeiro pesticida moderno, tendo sido largamente usado durante e após a segunda guerra mundial para o 

combate aos mosquitos vetores de doenças como malária e dengue. 
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com o meio natural e artificial, bem como propôs a adoção de uma nova ética global voltada 

para o combate da fome, da miséria, do analfabetismo, da poluição e da exploração do homem 

pelo homem. Deste modo, as questões econômicas e sociais começaram a ser discutidas 

juntamente com as questões ambientais (LIMA, 1984). 

Em 1977 houve a 1ª Conferência Intergovernamental sobre a Educação para o 

Ambiente, na cidade de Tbilisi–Geórgia, resultando como documento final com conceitos, 

várias diretrizes, e procedimentos a respeito da EA. Considerada como um grande evento 

internacional, nesta conferência foi proposto que a EA deve desenvolver conteúdos de forma 

igualitária juntamente com os aspectos culturais de cada região do Planeta. A partir desta 

Conferência, a EA foi considerada como uma nova forma de pensar e priorizar temas 

relacionados a preservação do bem natural, a manutenção da biodiversidade entre outros. 

(PARDO DÍAZ, 2002). 

No que se refere à necessidade da Educação Ambiental na sociedade de modo geral e 

nas instituições escolares, a Conferência de Tbilisi foi caracterizada como um processo de 

reconhecimento de valores, atitudes e posturas diante dos vários problemas que estavam 

acontecendo naquele momento, ressignificando posturas éticas que podem ser incorporadas na 

consciência do ser humano. 

Com a crescente demanda dos problemas ambientas, após 10 anos, em 1987 aconteceu 

o Congresso Internacional sobre Educação e Formações Ambientais em Moscou, na qual são 

analisadas discussões, dificuldades e avanços obtidos sobre o tema. Nesse momento foi criado 

o “Protocolo de Montreal”, que tinha o compromisso de erradicar o uso do gás 

clorofluorcarbono (CFC) principal responsável pela corrosão na camada de ozônio, para que o 

mesmo deixasse de ser usado (DIAS, 2003). 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 destacou-se em muitos dos seus artigos a 

atenção, cuidado e zelo ao meio ambiente, onde em seu art. 225 afirma: “Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988, p. 131). 

No período de 3 a 14 de junho de 1992, aconteceu no Rio de Janeiro a Conferência 

Internacional sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente mais conhecida como “Rio 92”, 

reunindo 172 países no maior encontro organizado pela ONU em que foram reafirmados os 

princípios do Desenvolvimento Sustentável (Nosso Futuro Comum) e estabelecido o princípio 

das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Também houve a elaboração da Agenda 

21, que surgiu como uma estratégia global, distribuída em seções como as dimensões sociais e 
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econômicas, conservação e gerenciamento de recursos, fortalecimento do papel dos maiores 

grupos e meios de implantação.  

Segundo Dias (2003), a Rio-92 é reconhecida como o encontro internacional mais 

importante desde que o ser humano se organizou em sociedades, pois naquele momento foi 

consolidado o conceito de desenvolvimento sustentável, a necessidade de compatibilizar o 

desenvolvimento com a proteção do meio ambiente. O tratado de EA para as sociedades foi 

um dos resultados desse evento, que estabeleceu um importante instrumento de 

conscientização para uma efetiva participação da sociedade nas tomadas de decisão. 

Considera-se assim que a “Rio 92” foi o início de um processo ambiental de preservação de 

forma mais intensa e clara. 

Contudo, em 1996 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

nº. 9.394/96 da qual surgiram os PCN (1997) em que tinha por objetivo auxiliar aos docentes 

na sua prática pedagógica nas condições interdisciplinares e transdisciplinares, planejadas a 

fim de consolidarem a convergência entre ações e retroações possíveis de promover o 

amadurecimento dessas linhas interativas de ensino.  

Assim como existe também, um discurso ministerial perpetuado, com definições e 

posicionamentos favoráveis ao processo de interdisciplinaridade necessário às conexões 

existentes em toda rede de ensino. Os PCN contribuíram para um currículo interdisciplinar 

valorizando as culturas, políticas e sociais das diferentes regiões do Brasil, bem como os 

diferentes talentos dos diferentes atores envolvidos no processo educativo (BRASIL, 1997). 

Além disso, os pactos foram firmados, tratados e protocolos assinados dentre os quais, 

o Tratado de Educação Ambiental pela Sociedade Sustentável e responsabilidades global, 

documento com as mesmas recomendações de Tbilisi, apresentado na ocasião da “Rio 92” 

Por sua vez destaca-se em 1997, a assinatura do Protocolo de Kyoto pelos principais países 

dos quatro continentes, como um compromisso de diminuir ou estabelecer uma meta em 

relação às emissões dos gases causadores do efeito estufa responsável pelo aquecimento do 

planeta. 

Em 1999 foi instituída a lei que criou a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), sendo o primeiro país da América Latina que reconheceu oficialmente a educação 

ambiental como instrumento para buscar padrões mais sustentáveis de sociedade. Esta lei 

considera que a EA não é uma disciplina escolar, é um processo permanente voltado para a 

vida no seu sentido mais profundo, vida que surge das relações entre os seres que habitam o 

planeta elos de uma mesma cadeia. 
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Em 2012 acontece em Johanesburgo (África do Sul) a Rio+20, em que sua pauta foi de 

revisar os compromissos da Rio 92, onde foi percebido que o que foi discutido há vinte anos 

pouco foi cumprido e principalmente uma ausência por parte dos países em assumir novos 

compromissos. 

No contexto amazônico, com sua complexidade e magnitude, é importante destacar as 

riquezas naturais, a biodiversidade de plantas e animais e consequentemente da pureza do ar e 

da água potável, tornam a Amazônia como a maior riqueza natural do planeta. Neste aspecto, 

a sociedade contemporânea tem apresentado nos últimos anos, o enfrentamento dos diferentes 

e novos desafios que assolam a humanidade, contudo, os seres humanos almejam e buscam 

atualmente, habitar em lugares seguros e saudáveis que lhes proporcionem saúde e bem-estar. 

Essa perspectiva coloca a Amazônia com sua complexidade e magnitude, como um dos 

lugares do planeta, para onde mais se dirigem os olhares do mundo, crendo haver nela, 

condições de vida saudável gerada pela existência do ar puro, da água potável, da diversidade 

de alimentos naturais, bem como pela diversidade de plantas medicinais e demais 

condicionantes que não existem noutras partes do mundo (FEARNSIDE, 1999). 

Destarte, a Amazônia é um ambiente demonstrado em sua rica biodiversidade, com 

um bioma altamente consolidado e uma cultura que atrai muitos interesses de nações e povos 

do mundo inteiro que representa o “fazer” dos indivíduos que convivem e produzem nesta 

região, alinhados às condições sistêmicas de organização e interação dos seus diversos 

componentes (SIMON, 2011). Esses componentes constituem um ecossistema
4
 que provoca o 

funcionamento harmônico de suas partes que trabalham todas com o mesmo objetivo, em um 

fluxo interativo de todos os elementos que lhes são agregados. Considere-se que se trata de 

um sistema cuja composição funciona de forma a se transformar constantemente e a produzir 

em seus diferentes fluxos. Nesse fluxo, todos os componentes têm sua importância e seu papel 

bem definidos porque necessitam se transformar constantemente para gerar novas condições 

de vida, em uma circunstância resultante de sua natureza interativa. 

No entanto, essa rica diversidade biológica do ecossistema Amazônico com o fluxo 

contínuo de seus componentes são atrativos tanto aos projetos desenvolvidos por estudiosos e 

pesquisadores que promovem os estudos para conhecer melhor a Amazônia em seu estado de 

preservação e conservação dos recursos naturais; quanto àqueles projetos de governos que 

aliados a grandes empresas da área ambiental, visam à expansão do lucro e associam suas 

                                                 
4
 Espécies de agrupamentos ou arranjos dos componentes naturais cujos funcionamentos uníssonos compõem a 

organização e as interações necessárias à sobrevivência recursiva das espécies naturais envolvidas. 
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forças para legitimar seus diversos empreendimentos que geralmente vêm explorar os 

recursos naturais (FEARNSIDE, 1999). 

Simon (2011) aponta a respeito dos componentes naturais existentes na região 

amazônica, determinantes para a produção e a ocupação do espaço pelo ser humano. Contudo, 

por essa referida ocupação, criou-se um processo de urbanização que consequentemente 

provocou o desmatamento com a diminuição das espécies naturais, provocando uma alteração 

climática no meio ambiente, fenômeno amplamente discorrido por Fearnside
5
 (1999) 

Embora, as circunstâncias negativas provocadas pela distância e pelo difícil acesso às 

áreas centrais da região amazônica impossibilitem a manutenção de muitas espécies; esses 

contextos são desafiadores para as áreas profissionais que têm a responsabilidade de manter a 

qualidade de vida das pessoas, em uma região que se torna cada vez mais devastada. Surge 

então, a necessidade de novas estratégias, não somente para preservar os componentes 

naturais, mas em ensinar aos homens e mulheres da Amazônia a educação ambiental de modo 

que se possa aumentar os cuidados com o corpo e com a mente, usufruindo dos benefícios da 

vida saudável que a mãe natureza nos traz. 

Entende-se que no ambiente amazônico há necessidade de alternativas promissoras 

para as diversas áreas de conhecimento. Essa premissa é fundamentada por Reigota (2009, 

p.18) o meio ambiente se constitui em: 

 

 [...] lugar determinado e/ou percebido onde estão em relações dinâmicas e 

em constante interação os aspectos naturais e sociais. Essas relações 

acarretam processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos 

e políticos de transformação da natureza e da sociedade [...]. 
 

 

Essas relações podem aparecer por meio de projetos interdisciplinares ou projetos 

específicos, destinados aos problemas pontuais e inerentes a determinados contextos, como é 

o caso da Amazônia em que as escolas da Educação Básica por representarem apenas 

disciplinas do currículo comum, acabam desprovidas de programas ou projetos que assegurem 

hábitos saudáveis que promovam o diferencial na vida dos que dela dependem. 

A Política Nacional da Educação Ambiental brasileira estabelece por meio da Lei 

9.975/99 em artigo 2º “A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

                                                 
5
 O biólogo cientista norte americano Philip Martin Fearnside, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia-INPA com sede em Manaus, tem desenvolvido desde 1978, estudos reconhecidos com os quais tem 

aprovado inumeráveis publicações sobre os fenômenos e circunstâncias ocorridos na região Amazônica. Suas 

diferentes produções e enfoques abordando a região, têm nos conscientizado a considerá-lo como autor preposto 

da temática ambiental neste trabalho 



23 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal.” (BRASIL, 1999, p. 1). 

Para consolidar essa política nacional, o MEC criou dentro de uma de suas Secretarias 

Nacionais, um espaço especial para a educação rural, ou seja, para agregar as equipes técnicas 

responsáveis pelos programas educacionais do campo; programas esses que fomentam as 

políticas públicas que atendem a educação do campo tanto no âmbito das secretarias 

estaduais, quanto das secretarias municipais de educação em todo o país. 

Do mesmo modo, os cursos de formação em Educação Ambiental proporcionam o 

desenvolvimento do conhecimento de projetos educativos que cultivam experiências escolares 

ou não, com o objetivo de ensinar ou aprender (BRASIL, 2012). Observa-se, então, que as 

políticas nacionais brasileiras que regem a Educação Ambiental tentam seguir o que preconiza 

Reigota (2009, p. 12) 

 

A Educação Ambiental deve orientar-se para a comunidade, para que ela 

possa definir quais são os critérios, problemas e alternativas, mas sem se 

esquecer de que a comunidade não vive isolada. Ela está no mundo 

recebendo influências diversas e também influenciando outras comunidades 

num fluxo contínuo e recíproco. 
 

 

A Educação ambiental, nesse caso, pode ser caracterizada como um caminho para o 

desenvolvimento regional aponta para realizar empreendimentos na Amazônia, cujos 

impactos socioambientais são altamente destrutivos, trazendo resultados negativos tanto à 

sociedade quanto ao ambiente. A crise da modernização na região tem gerado várias 

concepções sobre o desenvolvimento sustentável e tem motivado iniciativas de grupos 

econômicos ligados a políticos influentes que valorizam os programas de governo voltados 

para o uso das tecnologias que visem aumentar a produtividade de cada região. 

E essa tendência move as pessoas a buscarem alternativas que assegurem a interação 

entre o meio ambiente e seus dependentes. Dentre as ações destrutivas, as mais usadas em 

nome do desenvolvimento regional, tem sido a construção de hidrelétricas que surgem das 

pressões dos grupos econômicos juntamente com os grupos políticos que estão interessados 

na exploração dos recursos ambientais, o que permite o avanço da gestão do Agronegócio. 

Além disso, a problemática energética no Brasil tem se constituído no avanço de construções 

de Hidrelétricas na região Amazônica.  

Dentre as várias barragens, represas e hidrelétricas existentes destacam-se neste 

trabalho, primeiramente a usina hidrelétrica de Balbina cuja inauguração se deu em 1989, no 

rio Uatumã, na área do município de Presidente Figueiredo-Amazonas que fica a 203 Km da 

cidade de Manaus, com acesso pela BR 174. A grande vantagem que o funcionamento dessa 
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usina trouxe para a cidade de Manaus foi que antes, o abastecimento se dava por meio de 

usinas termoelétricas, usada para geração de energia elétrica a partir da queima de produtos 

como carvão, óleo combustível, gás natural ou material radioativo, e a partir daí o 

abastecimento passou a ser pela usina hidroelétrica, considerada como um projeto de 

instalação elétrica e mecânica, o que atende as áreas de hidráulica, a estrutura de concreto, de 

automação, ambiental, área florestal, de solo, de fundações, de materiais de montagem que 

acabou trazendo também grandes desvantagens como: a grande alagação que provocou a 

vulnerabilidade dos peixes, atraindo a pesca predatória; bem como a poluição das águas que 

eram consumidas pelas populações residentes nas redondezas da usina. 

Um segundo empreendimento construído na região norte a usina de Belo Monte 

localizada no rio Xingu, no norte do estado do Pará, próximo à cidade de Altamira. Embora 

tenha gerado energia suficiente para atender milhões de pessoas, essa usina também provocou 

inundações nas regiões subjacentes, causou a contaminação de água potável, escassez dos 

peixes nos rios da região e o aumento da violência na cidade de Altamira, pois a atração da 

população para trabalharem na usina multiplicou o número de habitantes daquele município. 

 Um terceiro empreendimento construído rio madeira foram as usinas de Santo 

Antônio e Jirau, no rio Madeira que sob licenciamentos de caráter político em que as falhas 

apresentadas na construção foram transformadas em condicionantes que influenciaram mais 

negativamente na vida dos moradores, conforme afirma Cavalcante (2012, p. 136)  

 

[...] a implantação das usinas do Rio Madeira promove: a desarticulação da 

cultura tradicional amazônica com a desapropriação da população ribeirinha 

sob a influência do reservatório; o rompimento do cultivo na várzea; a 

desarticulação da pesca; o deslocamento e o surgimento de novos povoados; 

o desmatamento para conversões de novos usos e ocupação de novas áreas; a 

redefinição nos limites em unidades de conservação em função do 

reservatório e a migração de centenas de trabalhadores envolvidos na 

construção da usina. Tais fatos fomentam a discussão de que os projetos de 

infraestrutura na Amazônia são implantados desconsiderando a cultura local 

ou mesmo da política ambiental. Por esta ótica, o conceito de ordenamento 

territorial que, de certa forma, expressa o resultado da gestão do território, 

foi extremamente importante, haja vista o envolvimento no planejamento das 

ações humanas sobre a base física. 

 

 

Deste modo, a construção das hidrelétricas na Amazônia tem provocado um 

deslocamento territorial de inúmeras famílias de agricultores e ribeirinhos que foram 

esquecidos pelas políticas públicas governamentais que vivem no processo das operações 

hidrelétricas retratam a vida de exploração e da falta de apoio às famílias ribeirinhas. A 

valorização atribuída às atividades diferenciadas das populações ribeirinhas legitimam as 
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interações construídas entre seus componentes para consolidar de forma natural e recíproca 

sua existência harmônica naquelas comunidades. Do mesmo modo, observa-se, ainda que no 

rio madeira há o garimpo do ouro, o que tem prejudicado muito as atividades de pesca e da 

agricultura, produção agrícola familiar, o que significa que estes empreendimentos 

demonstram que o desenvolvimento regional incide na devastação da floresta e são resultantes 

dos interesses do capital cujas experiências não são positivas para as comunidades ribeirinhas 

(CAVALCANTE, 2012). 

Consolidou-se nesta seção, todo o apreço dado aos programas de Educação Ambiental 

com seus respectivos fundamentos a fim de amadurecer os assuntos relacionados às temáticas 

ambientais; uma vez que desde os conceitos histórico apresentado neste bloco, permeia uma 

abordagem progressista sobre os cuidados com o ambiente, expressos por todas as 

conferências e tratados que aconteceram até os dias de hoje, discorrendo sobre o meio 

ambiente. Além disso, foi alçada a ênfase ao meio ambiente, por meio do aspecto empírico da 

pesquisa o qual foi desenvolvido num espaço escolar rural, rodeado por um ambiente natural 

amazônico propício ao estudo da natureza com seus fenômenos e manifestações. 

 

2.2 Caracterização da Educação Ambiental 

 

A perspectiva ambiental consiste em um modo de ver o mundo no qual se evidenciam 

as inter-relações e a interdependência dos diversos elementos na constituição e manutenção da 

vida que segundo Leff (2001, p. 17): 

 

[...] uma crise ecológica sendo configurado um conceito de ambiente como 

uma nova visão do desenvolvimento humano, que reintegra os valores e 

potenciais da natureza, as externalidades sociais, os saberes subjugados e a 

complexidade do mundo negados pela racionalidade mecanicista, 

simplificadora, unidimensional e fragmentadora que conduziu o processo de 

modernização [...] 
 

 

Deste modo, pode-se considerar que o ser humano é o meio ambiente, considerando 

que somos a natureza, integrantes de todo o processo de preservação, cuidado e zelo. Somos 

sujeitos críticos, sociais e participativos, responsáveis então pela qualidade do ambiente que 

estamos vivendo, sendo que o mesmo não se resume somente a natureza, como muitas 

pessoas pensam, mas representa uma dimensão estética que apresentamos de um lugar, desde 

o nosso próprio corpo até o ambiente onde estamos. Estes elementos são necessários para a 

realização dos saberes ambientais para a realização de práticas ambientais éticas, políticas 
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diante do meio em que vivemos diante das relações entre homens, sociedade e natureza 

(LEFF, 2001). 

Contudo, na história houve a ruptura do homem com a natureza, ao longo dos anos e, 

infelizmente o ser humano mostra-se individualmente, tanto em relação a sua consciência 

quanto na interação com a natureza. Assim, a proposta por Leff (2001) é de que todos 

podemos buscar uma racionalidade por meio da consciência humana voltada para a 

transformação dos saberes ambientais em práticas conscientes com a finalidade de promover 

uma educação ambiental crítica e solidária. 

Mediante a proposta do autor, é possível que se configure uma similaridade do sistema 

ambiental com o sistema de produção, uma vez que este último promove a interação tanto de 

seus componentes internos quanto dos componentes externos. No ambiente interno do sistema 

de produção, cada componente interage, com as diferentes áreas funcionais daquela empresa, 

tais como o âmbito financeiro, de recursos humanos, de marketing, de tecnologia e demais 

áreas das quais a empresa for provida. 

Da mesma forma, no ambiente externo de um sistema produtivo, há efeitos de fatores 

externos a cultura, a economia, a tecnologia, a política e outros fatores daquele contexto. 

Quando um sistema de produção descumpre essa interatividade entre seus componentes e 

áreas funcionais, a produtividade se torna lenta e a produção comprometida e desequilibrada. 

A esse respeito Guimarães (1995, p. 12) destaca: 

 

Nas sociedades atuais o ser humano afasta-se da natureza. A 

Individualização chegou ao extremo do individualismo. O ser humano, 

totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio 

da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, 

causando grandes desequilíbrios ambientais.  

 

 

Há de se repensar no sistema econômico em que estamos inseridos, se esse modelo 

econômico valoriza a diversidade, o equilíbrio ambiental, a democracia, a equidade, a justiça 

social, a autonomia e a emancipação do sujeito. O sistema capitalista pensa muito mais no 

individual que no coletivo, sendo um modelo de sistema onde as pessoas devem progredir 

individualmente e não repartir (LEFF, 2001).  

Concebe-se que todo o homem na sua plenitude, compõe necessariamente uma 

integração entre sua prática econômica, política e social e que essas práticas formam o 

processo pelo qual é provocada a transformação tanto dos componentes da natureza em seu 

mundo natural, quanto dos próprios homens pelas relações que traçam entre si mesmos ou 

deles com o ambiente onde vivem. A este respeito, podemos considerar que atitudes 
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ambientalistas realizadas pelo ser humano permitem “colocar em ação uma estratégia 

ambiental de desenvolvimento implica a ativação de práticas sociais alternativas, a partir da 

transformação das relações de poder no saber e na produção” (LEFF, 2001, p.105). 

Essa transformação vem provando aos interessados pelo estudo do ambiente, que na 

Educação Ambiental haverá sempre continuidade e adeptos em busca de compreender uma 

complexidade ambiental contínua, em que todos se tornam aprendizes, participantes de fatos 

novos, de saberes que se desconstroem para serem construídos novamente. 

A legislação brasileira aborda a necessidade de que as escolas incrementem formas de 

aprendizagens que requeiram a valorização e manutenção do meio ambiente, como por 

exemplo: a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, sobre educação ambiental, decretada pelo 

Congresso Nacional e sancionada pela presidência da República, dispõe no artigo 1º: 

 

Artigo 1º. Entendem por educação ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimento, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 

de uso comum do povo, essencial à sua qualidade de vida e sua 

sustentabilidade.  

Artigo 2º: A educação ambiental é um componente essencial e permanente 

da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 

os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 

formal (BRASIL, 1999, p. 1). 

 

 

Deste modo, o entendimento relacionado a estes artigos demonstra que a EA se 

desenvolve pelos valores estabelecidos no campo educacional através do trabalho educativo 

realizado pelos educadores e educandos na Escola. A este respeito, consideramos ser 

fundamental que a Educação ambiental ser um componente educativo relacionado com a 

prática educativa voltada à qualidade de vida. 

Do mesmo modo, Dias (2003, p. 523) afirma: 

 

EA é um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam 

consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, 

habilidades, experiências e determinação que os tornem aptos agir e resolver 

problemas ambientais, presentes e futuros. 

 

 

A Educação Ambiental deve existir de maneira permanente e contínua em todos os 

níveis de ensino, em caráter formal e não formal buscando uma abordagem articulada das 

questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais, a vinculação entre a educação, a 

ética, o trabalho e as práticas sociais e o enfoque humanista, participativo, democrático e 

holístico (BRASIL, 1999). 



28 

Diante de um aprendizado relacionado com a convivência em sociedade, o ser humano 

deve aprender a conviver respeitando os bens naturais além de ter que cuidar com o espaço 

em que vivemos, e com o consumo praticado por muitos. A este respeito, a análise de 

Guimarães (1995, p.13) é fundamental: 

 

[...] o consumismo intenso valoriza a acumulação material, a competição 

exacerbada, o individualismo egoísta e vende uma ilusão alienante de crença 

na viabilidade desse modelo, que jamais poderia ser alcançado pelo conjunto 

da população planetária ou até mesmo pela grande maioria das nações 

existentes. 
 

 

A natureza, o meio ambiente é fundamental para a compreensão da realidade diária 

face os acontecimentos do dia-a-dia voltado a convivência dos seres e da existência humana 

diante das ações em que vive para proceder as mudanças em que vivemos. 

Segundo Charlot (2013, p. 251), a educação ambiental deve estabelecer uma dinâmica 

que “contribui para a formação de um espírito crítico e de um indivíduo solidário com os 

demais seres humanos, as demais espécies vivas e o planeta Terra”. Deste modo, a EA pode 

ser considerada como crítica, pois tem um papel de promover a formação de cidadãos que 

possam atuar com responsabilidade ética.  

Carvalho (2012, p.158) elabora 7 objetivos que possibilitam a constituição de uma EA 

ambiental crítica. O primeiro objetivo é o de: 

 

- Promover a compreensão dos problemas socioambientais em suas múltiplas 

dimensões: geográfica, histórica, biológica e social, considerando o meio 

ambiente como o conjunto das inter-relações entre o mundo natural e o 

mundo social, mediado por saberes locais e tradicionais, além de saberes 

científicos. 

 

 

Esse objetivo expressa as proporções significativas que a EA requer ao ser trabalhada, 

uma vez que necessita promover um diálogo sólido e pertinente, atendendo as demandas 

locais ou globais e que suscite as devidas influências nos diferentes contextos em que ela 

poderá ser aplicada. 

O segundo objetivo caracteriza-se por “Contribuir para a transformação dos atuais 

padrões de uso e distribuição dos recursos naturais, em direção a formas mais sustentáveis, 

justas e solidárias de relação com a natureza” (CARVALHO, 2012, p. 158). Nesse objetivo, 

aponta para o combate aos desperdícios da EA, bem como a usarem de forma racional os 

recursos naturais de tal forma que reduzam os gastos nos serviços que dependam dos recursos 

naturais. 
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O terceiro objetivo sinaliza uma responsabilidade bem peculiar às competências 

escolares, uma vez que requer atitudes as quais devem ser praticadas por sujeitos que 

necessitam estar motivados a tomarem as devidas atitudes: “Formar uma atitude ecológica 

dotada de sensibilidades estéticas, éticas e políticas atentas à identificação dos problemas e 

conflitos que afetam o ambiente em que vivemos” (CARVALHO, 2012, p. 158). Deste modo, 

no âmbito escolar pode-se vivenciar as motivações dos sujeitos buscando o desenvolvimento 

da sensibilidade com a finalidade de definirem a sua natureza de “ser” e “fazer”. 

O quarto objetivo demonstra que deve-se: 

 

- Implicar os sujeitos da educação na solução ou melhoria desses problemas 

e conflitos, mediante processos de ensino/aprendizagem formais ou não 

formais que preconizem a construção significativa de com conhecimentos e 

a formação de uma cidadania ambiental (CARVALHO, 2012, p. 158). 

 

 

Da mesma forma, para se cumprir o quarto objetivo, formando nos sujeitos o princípio 

da cidadania, para envolvê-los nos processos de aprendizagem, faz-se necessário que por 

intermédio da EA promovam os projetos interdisciplinares e inovadores; formais e não 

formais, enfocando as questões ambientais locais com respaldo científico global. 

Segundo Carvalho (2012, p. 158), o quinto objetivo é o de: 

 

- Atuar no cotidiano escolar e não escolar, provocando novas questões, 

situações de aprendizagem e desafios para a participação na resolução de 

problemas, a fim de articular a escola com os ambientes locais e regionais 

onde está inserida; 

 

 

Deste modo, os desafios apresentados pela escola e seu respectivo processo de 

aprendizagem requer de seus envolvidos, não somente o conhecimento técnico que lhe 

proporcione o domínio das ferramentas que usará em suas diligências, mas necessitará 

também da disposição para desenvolver projetos inovadores e motivadores com os quais 

possam envolver seus estudantes nas jornadas de desafios, que incentivem estudos locais 

promissores ao processo de aprendizagem de seus estudantes, assegurando sua participação 

contínua nas atividades e nos arranjos de aprendizagem que forem projetados. 

O sexto objetivo, segundo Carvalho (2012, p. 158) é o de: 

 

- Construir processos de aprendizagem significativa, conectando a 

experiência e os repertórios já existentes com questões e outras experiências 

que possam gerar novos conceitos e significados para quem se abre à 

aventura de compreender o mundo que o cerca e se deixar surpreender por 

ele. 
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Este objetivo demonstra que a construção de projetos de aprendizagem significativa 

deve proporcionar aos estudantes a geração de novos significados, pois trazem melhor 

motivação, dando-lhes pensamento reflexivo e crítico, capaz de lhes atribuir condições de 

aprendizagem favoráveis à solução de problemas e à construção seguida de aplicação de 

novos modelos de ensino. 

Finalmente, o último objetivo apontado por Carvalho (2012, p. 158) é necessário para 

a prática que deve conduzir as ações e reflexões voltadas a prática da Educação Ambiental:  

 

- Situar o educador, sobretudo como mediador de relações socioeducativas, 

coordenador de ações, pesquisas e reflexões – escolares e/ou comunitárias – 

que possibilitem novos processos de aprendizagens sociais, individuais e 

institucionais. 

 

 

Deste modo, as estratégias diversificadas de aprendizagem são fundamentais para 

desenvolve a criação de condições favoráveis para as atividades socioeducativas voltadas para 

a realização de projetos que visem a consolidação do conhecimento em aprendizagens 

significativas voltadas para a prática que priorizem a vida, em que os estudantes e os 

professores se sintam bem consigo mesmos. 

Em sua totalidade, esses objetivos expressam o que a Escola deve proporcionar por 

meio de um ambiente favorável tanto à troca de experiências quanto ao amadurecimento da 

aprendizagem originada pelo bom fluxo das ações, vindas dos componentes que integram o 

sistema escolar. A proposta didático-pedagógica desta pesquisa se analisada especificamente, 

atende a todas as premissas de cada um dos objetivos citados para otimização da Educação 

Ambiental em nossos dias. 

 

2.3 A Educação Ambiental na Escola 

 

A Escola possui dentre os seus vários objetivos o de trabalhar as questões ambientais, 

por meio de estratégias de ensino que permitam tecer os conteúdos entrelaçados ao meio 

ambiente, promovendo uma educação ambiental transformadora a partir dos anos da educação 

básica. Essa modalidade educacional exerce ainda, obrigatoriamente, um papel social que 

perpassa o mero repasse de conhecimentos e influencia de forma imprescindível, na formação 

de todos os indivíduos que participam do sistema escolar (REIGOTA, 1994). 
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A participação social em diferentes caminhos deve ser analisada por condições que 

priorizem a aprendizagem dos alunos e professores de modo que se torne uma realidade, tanto 

no âmbito psicológico, quanto didático ou material.   

Nesse sentido, Guimarães (1995, p.14) afirma que a: 

 

EA se apresenta como uma dimensão do processo educativo voltada para a 

participação de seus atores, educandos e educadores na construção de um 

novo paradigma que contemple as aspirações populares de melhor qualidade 

de vida socioeconômica e um mundo ambientalmente sadio. 

 

 

A Educação Ambiental na Escola deve propor a formação por meio de mudanças na 

vida do estudante, melhorando seu entendimento sobre o mundo no qual convive, bem como 

sua participação nos convívios sociais. Dessa forma, a escola precisa trabalhar nos tempos e 

espaços dos sujeitos sociais em busca da aprendizagem em uma construção coletiva de 

conhecimento, considerando sempre o aspecto político-social no processo educativo. Dentre 

esses componentes, os educadores exercem uma ação contínua no processo de aprendizagem, 

de modo que as ações didáticas e práticas educativas ambientais sejam fundamentais para a 

aprendizagem dos conteúdos ambientais. 

Os educadores ambientais envolvidos na educação básica devem trabalhar com valores 

que permitam aos alunos atitudes comportamentais comprometidas, como é o caso do cuidado 

com as questões do lixo, da reciclagem entre outros, conforme afirma Carvalho (2006, p.30): 

 

As práticas pedagógicas relacionadas com o meio natural não podem deixar 

de considerar, a partir das proposições ambientalistas, outros aspectos além 

dos estritamente referentes à natureza. [...] uma das questões mais complexas 

levantadas pelos movimentos ambientalistas é que abrange a relação dos 

seres humanos organizados em sociedade, com a natureza e por mais 

complexa que seja tal questão, ela não pode deixar de ser considerada em 

nossas propostas educativas. 

 

 

É necessário, pois que o ambiente escolar demonstre conteúdos relacionados aos 

efeitos da destruição ambiental, como: desmatamentos, queimadas, poluição dos igarapés e 

rios, ocupações e moradias desordenadas em locais de risco, etc. Os conteúdos devem ser 

apresentados na forma da prevenção e da causa da destruição e não somente nos efeitos, 

mostrando a remediação, orientado quanto a intencionalidade dos sujeitos ao longo da história 

de interferir na natureza. 

Dentre esses inúmeros ambientes de interação, os estudantes contam com a Escola que 

em todas as partes do mundo, acolhe o aprendiz oferecendo-lhe um ambiente favorável à sua 
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aprendizagem. Nesse contexto, a aprendizagem dos temas ambientais devem revelar as 

relações ecológicas, a ciência que estuda os seres humanos em suas relações com o meio 

ambiente, mostrando suas características, classificações e diferentes funções no respectivo 

meio ambiente onde convivem (TRISTÃO, 2005). 

Contudo, na prática todos os conteúdos ambientais devem ter por finalidade a 

preparação para a vida, de modo que é necessário um processo que leve os alunos a refletirem 

e a se conscientizarem quanto a utilização e conservação do meio ambiente. Nesse sentido, a 

escola se apresenta como o ambiente que deve estar aberto aos diferentes saberes, valores e 

concepções que promovem programas para uma aprendizagem tanto individual quanto 

coletiva que resulta do trabalho com os conteúdos de formação geral e específica para a 

promoção da aprendizagem (CARVALHO, 2012). 

Independente de suas idades, os alunos aprendem nas suas próprias comunidades, 

certas práticas destrutivas ao ambiente que dificultam o papel de conscientização que a escola 

tem a responsabilidade de lhes repassar. Assim, ao adentrarem a escola, passam a estudar 

sobre o desequilíbrio ambiental causado pelo desmatamento, utilização dos agrotóxicos, lixo 

nas ruas, poluição de carros, de fábricas e outros possíveis desequilíbrios. Nesse aspecto, a 

escola passa a usufruir do amparo legal da Lei 9.795/99 a qual estabelece os princípios e 

objetivos da Educação Ambiental, conforme afirma o art. 5º da lei:  

 

São objetivos fundamentais da educação ambiental: I o desenvolvimento de 

uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 

complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 

políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos (BRASIL, 1999, 

p. 1). 

 

 

Esses objetivos representam que EA devem estar nas escolas em todos os níveis e 

modalidades de ensino, pois passam a circular nos ambientes escolares, as experiências de 

professores e alunos em suas práticas ambientais dentro de suas respectivas comunidades. 

Assim, cada escola passa a promover a EA em seus respectivos programas, sintonizando a 

teoria trazida pelos livros, relacionando-a com as práticas desenvolvidas em seus ambientes 

extraescolares. 

Dessa forma, na composição do conhecimento que toda escola deve cultivar com seus 

alunos, está a temática sobre o ambiente que tem sido um dos maiores desafios às escolas de 

nossos dias, por conta de alguns fatores que dificultam a conscientização que a escola precisa 

fazer em benefício de seus alunos. Neste contexto, considera-se que a escola é um local 

especial e adequado, que possui a finalidade de transformar o meio em que vivem os 



33 

partícipes do projeto, em espaços de igualdade produtiva. Diante disso, o sucesso da 

aprendizagem depende das circunstâncias e pré-requisitos do aprendiz, somados à motivação 

dada pelo que ensina, tendo sempre como instrumento norteador a prática. 

A este respeito, Pardo Díaz (2002, p.106) afirma: 

Por isso, é importante promover um ambiente socioafetivo (currículo 

oculto), propício e coerente com os valores que se deseja transmitir, 

reproduzindo e acentuando os conflitos morais e, definitivamente, fazendo 

frente ao determinismo mecanicista de posições socioeducativas de tipo 

reprodutivo. 

 

 

A interação no ambiente escolar se constitui de fundamental importância para a 

integração de novas estratégias no planejamento educacional em todos os seus níveis e 

modalidades visando o desenvolvimento de conteúdos com a finalidade na melhoria das 

estratégias de ensino e nas práticas educativas na Educação Ambiental. 

Neste contexto, o trabalho educativo do professor é utilizar práticas educativas 

inovadores e adequadas para a EA. Na escola é necessário saber pensar as diversas formas de 

ações pedagógicas que se ressaltam na participação dos problemas comunitários inseridos no 

trabalho educativo, conforme afirma Gonçalves (1984, p. 23): 

 

Provavelmente através do processo educativo, feito de forma ativa, e da 

escola aberta e participativa, as atividades desenvolvidas em relação ao meio 

ambiente permitirão a abstração de valores muito mais duradouros do que os 

que têm conseguido a escola dita tradicional. 
 

 

Embora o professor saiba que está transmitindo conhecimentos, mesmo consciente 

disso, muitas vezes não se esmera a se envolver juntamente com seus alunos, na construção de 

um conhecimento mais específico apropriado àquele contexto. Podendo usar práticas 

inovadoras adequadas e apropriadas que permitam trabalhar esses conteúdos com estratégias 

convenientes à sua contextualização, visando com isso a aprendizagem. 

É necessário implementar, ampliar, exercitar, consolidar e proclamar programas que 

motivem os educandos a se tornarem agentes transformadores de realidade, contribuindo com 

a melhoria de sua vida e de sua geração voltados a conservação do meio ambiente, a 

realização de práticas conscientes de reciclagem, e, na conscientização do mundo em que 

vivemos (GUIMARÃES,1995).  

Evidenciou-se, assim, a necessidade da Escola assumir o seu papel na condição de 

cenário educativo, implementando estratégias e proposições que possibilitem a motivação do 

público escolar em programas de conscientização quanto ao meio ambiente. 
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2.4 Interdisciplinaridade na Educação Ambiental 

 

A interdisciplinaridade consiste na integração de conteúdos de um componente 

curricular com diferentes áreas de conhecimento. Esse processo necessita ser cada vez mais 

trabalhado e desenvolvido nas Escolas, pois na prática a interdisciplinaridade, firma-se uma 

interação com as demais disciplinas que possam ser caracterizadas nos seus diferentes 

conteúdos. 

Fazenda (2001, p. 15) considera que a interdisciplinaridade é “uma relação de 

reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida frente ao 

problema do conhecimento, ou seja, é a substituição de uma concepção fragmentária para 

unitária do ser humano”. Desse modo, a interdisciplinaridade é um caminho para preservar as 

características e objetivos de cada disciplina trabalhada, visando a solução dos problemas 

envolvidos e a combinação de seus respectivos resultados.  

Assim, a interdisciplinaridade na educação está caracterizada pela possibilidade de se 

desenvolverem atividades integradas entre diversas áreas de conhecimento que no 

entendimento de Barba (2015 p. 43) a “interdisciplinaridade refere-se a uma interação entre as 

disciplinas ou áreas de saber, contudo essa relação pode ocorrer em diversos níveis de 

complexidade”. 

Na dinâmica do ensino, a interdisciplinaridade proporciona tanto a integração de 

conteúdos curriculares quanto a interação de atores de diferentes composições, consolidando e 

aprofundando o conhecimento buscado. A interdisciplinaridade possibilita o conhecimento do 

educando quanto às interações entre o contexto natural e a sociedade a qual ele pertence, bem 

como a relação dos homens entre si e destes com o seu meio ambiente, sem as fragmentações 

comuns aos conteúdos trabalhados isoladamente. Pela interdisciplinaridade é possível 

entender-se que a temática ambiental pode ser trabalhada na interação dos componentes 

naturais em sua plenitude. 

Conforme as Diretrizes Curriculares nacionais de Educação Ambiental em seu Art.2º., 

essa modalidade de estudo é uma atividade implícita na dimensão social para suscitar a 

afinidade e interação entre os seres humanos e demais componentes da natureza, estimulando 

uma prática social voltada para os cuidados com o ambiente. Considera-se então, que a 

Educação ambiental é um caminho interdisciplinar que contribui muito para consolidar o 

processo educativo focada na aprendizagem de conteúdos que possam ser trabalhados nas 

disciplinas e áreas diferenciadas que vão consolidar o conhecimento nas relações homem, 
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sociedade e natureza, tanto em Escolas urbanas como as rurais, localizadas nas regiões de 

florestas cujo ambiente com seus recursos naturais disponíveis. 

Para Leff (2007, p.168) “define-se o ambiental de cada ciência, transformando seus 

conceitos e métodos, abrindo espaços para a articulação interdisciplinar do saber ambiental, 

gerando novas teorias, novas disciplinas e novas técnicas”. Neste caso, a Educação Ambiental 

deve perpassar as modalidades educativas, tendo suas origens na interdisciplinaridade do 

fazer pedagógico, tendo sentido no princípio sistêmico de organização e sistema. 

As questões relacionadas ao saber ambiental identificam-se pela racionalidade e pela 

ordem disciplinar do conhecimento universal que implanta o regime de dominação da 

natureza, mas é pela interdisciplinaridade que a Educação Ambiental deve ser trabalhada na 

Escola de forma que valorize os temas ambientais. A implementação da interdisciplinaridade 

é possível por meio de métodos e técnicas adequados a formação de educandos e educadores 

para as diferentes formações, por meio de atividades inerentes ao processo produtivo 

educacional adequadas devidamente no seu respectivo tempo e espaço (LEFF, 2007). 

A década de 90 foi marcada no Brasil como a fase da articulação e implantação das 

políticas educacionais que consolidariam os fundamentos propulsores do modelo educacional 

brasileiro. Nesse período foram desenvolvidas as reformas que pontuavam uma educação que 

estivesse afinada com o trabalho, na tentativa de preparar os estudantes para atenderem as 

necessidades do mercado. Instaurava-se então, um modelo educacional pautado nas relações 

do sistema educativo com o sistema de produção de um futuro muito comprometedor para a 

educação que ao atrelar-se diretamente às circunstâncias sociais no preparo ao mundo do 

trabalho, são atribuídas à educação e as contribuições para o desenvolvimento 

socioeconômico do país. 

Contudo, em 1996 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

nº. 9.394/96 da qual foram elaborados os PCN que tinham por objetivo auxiliar aos docentes 

na sua prática pedagógica com prescrições interdisciplinares e transdisciplinares, planejadas a 

fim de consolidarem a convergência entre ações e retroações possíveis de promover o 

amadurecimento dessas linhas interativas de ensino. 

Os PCN contribuíram para um currículo interdisciplinar valorizando as culturais, 

políticas e sociais das diferentes regiões do Brasil, bem como os diferentes talentos dos 

diferentes atores envolvidos no processo educativo. Na composição dos compêndios que 

expressam os PCN, há uma sequência de áreas e temas que fundamentam os objetivos 

principais dos níveis de ensino atendidos. Dessa forma esses objetivos e conteúdos estavam 

organizados em quatro ciclos, atendendo a duas séries do ensino fundamental de forma mais 
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enxuta e sucinta, evitando a pulverização de temas e conteúdos nos respectivos ciclos. Cada 

unidade expõe a conceituação das áreas abordadas e os fundamentos das habilidades éticas, 

morais, cognitivas, afetivas e sociais dos estudantes referendados pelos conteúdos 

apresentados (BRASIL, 1997). 

Da mesma forma, os PCN expõem as habilidades desenvolvidas pelos alunos visando 

a aprendizagem dos conteúdos ambientais relacionados com as diferentes séries por meio de 

uma flexibilidade que são propostos pelos professores na Escola (BRASIL, 1997). 

Os componentes curriculares são organizados em Língua Portuguesa, Matemática 

Ciências Naturais, História, Geografia, Educação Física, Artes e Língua Estrangeira, há 

também a estruturação e abordagem dos temas transversais os quais constituem a realidade do 

cotidiano dos alunos a ponto de influenciar nas suas relações sociais fora da escola e na 

incorporação das temáticas nos diferentes currículos das áreas. 

Dentre os temas transversais, a Ética, Saúde, Orientação sexual, pluralismo cultural 

trabalho e consumo, meio ambiente devem tratar de conteúdos que sirvam para uma 

aprendizagem relacionado a vida cotidiana das pessoas em seu contexto social (BRASIL, 

1997). 

 

Assim, a grande tarefa da escola é proporcionar um ambiente escolar 

saudável e coerente com aquilo que ela pretende que seus alunos apreendam, 

para que possa, de fato, contribuir para a formação da identidade como 

cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente e 

capazes de atitudes de proteção e melhoria em relação a ele. Por outro lado, 

cabe à escola também garantir situações em que os alunos possam pôr em 

prática sua capacidade de atuação. O fornecimento das informações, a 

explicitação e discussão das regras e normas da escola, a promoção de 

atividades que possibilitem uma participação concreta dos alunos, desde a 

definição do objetivo, dos caminhos a seguir para atingi-los, da opção pelos 

materiais didáticos a serem usados, dentro das possibilidades da escola, são 

condições para a construção de um ambiente democrático e para o 

desenvolvimento da capacidade de intervenção na realidade (BRASIL, 1997, 

p. 187). 

 

 

A própria organização da estrutura curricular dos PCN em ciclos como tem se 

apresentado atualmente, contribui para melhorar a integração dos componentes curriculares e 

seus respectivos conhecimentos. Em relação aos conteúdos do 1º ao 5º anos, estão divididos 

nas seguintes áreas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia, 

Arte, Educação Física. Já os temas transversais: ética, meio ambiente, saúde, pluralidade 

cultural e orientação sexual são colocados dentro dos próprios manuais dos PCN, de forma 

indireta e condicionada às disciplinas obrigatórias como biologia, ficando condicionadas às 
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atividades extraclasses referentes aos locais onde aquelas escolas estão localizadas, ou seja, ao 

contexto daquela comunidade. Da mesma forma, os PCN destinados ao ensino fundamental II 

(6º ao 9º) anos, têm seus conteúdos organizados para atenderem aos quatro respectivos ciclos, 

considerando os objetivos de cada área de ensino dos ciclos, bem como o âmbito afetivo, 

moral e social dos educandos. 

A temática do meio ambiente deve ser considerada como fundamental no currículo da 

Educação Básica, pois permite o desenvolvimento da aprendizagem ambiental tanto pelos 

educadores quanto pelos educandos. Dessa forma, a inserção do tema nas práticas educativas 

tanto nas escolas quanto nas comunidades, provoca o entendimento e a motivação necessários 

ao sucesso da transversalidade do tema nas condições de aprendizagem. Nessas circunstâncias 

são incorporados à temática, os fatores políticos, sociais, econômicos e éticos tão comuns e 

inerentes à natureza humana (BRASIL, 1997). 

Nesse aspecto, os PCN estabelecem três concepções as quais consolidam a temática do 

meio ambiente e consequentemente da Educação Ambiental com suas características. 

 
1. Para tê-lo (o meio ambiente) disponível ao abordar assuntos gerais ou 

específicos de cada disciplina, vendo-os não só do modo analítico 

tradicional, parte por parte, mas nas inter-relações com outras áreas, 

compondo um todo mais amplo; 

2. Para ter maior facilidade em identificar e discutir os aspectos éticos 

(valores e atitudes envolvidos) e apreciar os estéticos (percepção e 

reconhecimento do que agrada à visão, à audição, ao paladar, ao tato; de 

harmonias e outros) presentes nos objetos ou paisagens observadas, nas 

formas de expressão cultural etc.  

3. Para obter novas informações sobre a dimensão local do ambiente, já que 

há transformações constantes seja qual for a dimensão ou amplitude. Isso 

pode ser de extrema valia, se, associado a informações de outras localidades, 

puder compor informações mais globais sobre a região (BRASIL, 1997, p. 

189-190). 
 

 

Nessa primeira concepção, confirma-se por meio da prática vivida nesta pesquisa, que 

o meio ambiente implícito no processo de ensino e que foi disponibilizado para este estudo 

por meio de material reciclável na confecção dos jogos educativos, possibilita dentro das 

escolas, a junção de valores que motivam os docentes e estudantes às práticas educativas; 

mostrando-lhes a possibilidade de produzirem produtos sustentáveis locais, destinadas à 

aplicação nos diferentes campos do conhecimento. Tanto os docentes quanto os estudantes 

podem tornarem-se capazes de reconhecer os valores da cultura local da sua região, fazendo 

suas interações com as demais áreas de conhecimento. 
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A segunda concepção dos PCN reporta-se à possibilidade que há dos alunos 

adquirirem os conhecimentos referentes à educação ambiental, inerentes aos princípios sobre 

saúde da comunidade ligada às condições de higiene do ambiente. Com isso, os alunos 

passam a reconhecer que podem usar suas próprias habilidades, em favor de seu próprio bem 

estar, motivados por suas experiências emocionais e locais com a finalidade de produzir uma 

melhor qualidade de vida e o aprimoramento da cultura local. 

A terceira concepção faz referência à troca de informações pela qual pode ser 

construída uma rede de interações com as diferentes regiões e seus indivíduos, demonstrando 

suas produções locais que acabam referendando a produção local.  

Essas três concepções se caracterizam pelo envolvimento prático das questões 

ambientais nos contextos produtivos políticos, econômicos e sociais no diálogo interativo 

entre a natureza e o homem, proporcionando a sobrevivência de ambos em todo o planeta, 

como por exemplo, contribuir para a formação de educandos na Escola como parte de suas 

preocupações educacionais. 

Deste modo, Santos et al., (2007) entende que a temática da Educação Ambiental é 

inserida nas matrizes curriculares em condições fundamentais para que tanto os educandos 

quanto os educadores entendam a intrínseca relação existente entre os conhecimentos sobre 

ambiente, um ambiente equilibrado e as condições de vida saudável de seus indivíduos. Por 

isso, a natureza interdisciplinar motivada pelos PCN é caracterizada de ações interativas 

oriundas de áreas de conhecimentos afins que possam ser trabalhadas no ambiente escolar. 

A interdisciplinaridade é um caminho adequado para fortalecer as práticas educativas 

na educação ambiental, cujos resultados poderão atender aos objetivos elaborados pelos 

professores visando a melhoria do processo educativo voltada a aprendizagem dos estudantes. 

Nesta seção, foram mostradas algumas abordagens sobre a Educação Ambiental e o 

ambiente escolar, acompanhados de sua respectiva legislação. Para isso, foram mostrados o 

histórico da EA no qual foi demonstrada em todas as suas fases, a preocupação com o 

ambiente como fator de enorme importância em todos os contextos de vivência e produção 

humana. Além disso, foi mostrado que não há espaço mais oportuno para se construírem as 

estratégias de motivação dos seres humanos para cuidarem do meio ambiente, do que a escola 

que tem seu conjunto de profissionais e estudantes que juntos podem promover a qualidade de 

vida dos seres humanos, mediante a saúde ambiental daquela região. 
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3 JOGOS EDUCATIVOS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Considerando que as premissas estabelecidas por meio da questão norteadora do 

estudo tem como abordagem prioritária a utilização dos jogos educativos na prática de 

disciplinas do ensino fundamental, houve necessidade desta terceira seção apresentar algumas 

concepções teóricas sobre o processo de aprendizagem, bem como sobre os jogos educativos 

com suas características, fundamentados por autores que os conceituam e os associam com o 

trabalho pedagógico na Educação Ambiental. 

 

3.1 Caracterização de jogos 

 

A palavra jogo tem um conceito muito amplo, quando utilizamos essa palavra, 

pensamos em diversas definições, havendo assim a necessidade em especificá-la de acordo 

com o contexto que estamos vivenciando. Matos (2005, p.157) define a palavra jogo como 

sendo “atividade complexa predominantemente motriz e emocional, espontânea e 

organizadamente efetuada segundo regras previamente estabelecidas, com fins recreativos ou 

desportivos”. 

Outra boa definição de jogos a ser aproveitada nesta seção é aquela definida pelo 

dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Ferreira (2008, p.497). 

 

Jogo é uma atividade física ou mental, fundamentada num sistema de regras 

que definem perda ou ganho, passatempo, jogo de azar, o vício de jogar, 

série de coisas que formam um todo ou coleção [...] aquele em que a perda 

ou ganho dependem da sorte, ou mais da sorte do que do cálculo. 

 

 

O significado de jogo, noção e sua natureza é ressaltada por Huizinga (2008 p.33) 

estando presente na maioria das pesquisas relacionadas ao assunto: 

 

Uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias; dotado de um fim em si 

mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 

consciência de ser diferente da vida cotidiana. 

 

 

A partir dela surgem as especificações de cada um desses tipos de jogo, dentre eles 

podemos citar: lúdicos, motores, infantis, educativos, com bola, damas, preparatórios, pan-
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americanos, olímpicos, desportivo, de iniciação, entre outros. Sendo assim, quando falamos 

em jogo associamos a algum tipo de brincadeira, com características em comum, possuindo 

regras que devem ser obedecidas e no final de alguns jogos haver um ganhador e um 

perdedor. 

Do mesmo modo, Matos (2005, p.158) entende que os jogos “se distinguem pelas 

características sedentárias e pelo predomínio da capacidade intelectual”. Assim, os jogos são 

atividades que levam ao prazer de brincar e de competir, há de se convir que os participantes 

devam ser voluntários, pois nesse momento são impostas regras, havendo então a necessidade 

do participante em aceitá-las e cumpri-las, uma vez que, a ludicidade se apresenta como 

ferramenta de ensino e pode desenvolver saberes com criatividade e desempenho no 

desenvolvimento integral dos alunos. 

O jogo se faz presente no cotidiano de todos desde os tempos mais remotos, através 

das competições surgiram os eventos esportivos mais importantes. Através do jogo o ser 

humano aprendeu a respeitar as regras de conduta, as quais foram de total influência para a 

vivência em sociedade que segundo Fritzen (2007, p. 9) possibilita a integração do grupo: 

 

Muitas vezes nossa simples vivência com outras pessoas nos constrange e 

cria bloqueios. É nos momentos de maior desinibição, de relax, de 

desconcentração, oferecidos pelos jogos e brincadeiras, que as pessoas se 

desbloqueiam e se descontraem, e se realiza uma aproximação maior, uma 

melhor integração.  
 

 

Em um contexto educacional e no geral, o brincar desempenha uma real importância 

no processo de ensino e aprendizagem, tornando-se mais divertido aprender e ajudando no seu 

desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social. O brincar é uma forma de exercitarmos 

nossa imaginação, de forma expressa como nos refletimos, nos organizamos e nos 

construímos no mundo. A respeito disso Antunes (2000, p.15) explicita:  

 

[...] desta forma, antes de iniciarmos a criança na aprendizagem de operações 

aritméticas, por exemplo, é interessante levá-la a exercitar, através de 

brincadeiras lúdicas, seu senso de raciocínio e sua capacidade de abstração; 

da mesma maneira como é interessante jogarmos com a criança práticas 

visuais e verbais, antes de iniciá-la nas regras da Comunicação e Expressão 

ou nos fundamentos da Arte. Alunos que brincam com jogos que 

operacionalizam suas reflexões espaciais e temporais aprendem mais 

facilmente Geografia e História, enquanto que jogos voltados para o 

aprimoramento da capacidade de concentração da criança facilitam em 

diversos aspectos em sua futura missão estudantil. 
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Aprender brincando, favorece muito a aprendizagem do estudante, uma vez que o jogo 

geralmente requer espírito competitivo e empenho dos que jogam, a ponto de precisar 

interagir com os demais membros dos grupos onde está participando. Essa interação pode ser 

de um ou mais alunos ao mesmo tempo, haverá com isso, a construção de um raciocínio 

lógico, a concentração, a motivação, e, sobretudo a possibilidade de uma aprendizagem 

colaborativa. 

Pedroza (2005, p.61-67) entende que a participação de um jogo é uma das formas de 

exercitarmos nossa imaginação, pois expressa na reflexão, na organização e na construção da 

aprendizagem: 

 

Através da brincadeira, a criança tem a possibilidade de experimentar novas 

formas de ação, exercitá-las, ser criativa, imaginar situações e reproduzir 

momentos e interações importantes de sua vida, resignificando-os. Os jogos 

e as brincadeiras são uma forma de lazer o qual está presente nas vivências 

de prazer e desprazer. Representam uma fonte de conhecimento de recursos 

cognitivos e afetivos que favorecem o raciocínio, tomada de decisões, 

solução de problemas e o desenvolvimento potencial criativo. 
 

 

Quando se fala em jogos, há sempre alguém que se reporta ao entendimento da 

brincadeira sem considerar todo o contexto em que o mesmo está inserido. Por esse motivo 

Gomes (2001), ressalta que os jogos demoraram a serem reconhecidos como ferramenta 

educativa, pela ideia do jogo ser associada ao prazer. Partindo do princípio de que sempre que 

jogamos estamos aprendendo algo, ou seja, em um jogo pode-se aprender sobre valores sendo 

eles bons ou maus, ou de imposição de regras e respeitá-las. É necessário que nessa 

ferramenta haja o ensinamento de matérias e conceitos, onde sejam mostradas ou descobertas 

habilidades e competências, pois na participação dos jogos, o estudante aprende ainda a 

vivenciar os dois grandes desafios que a vida nos coloca sempre: o de ganhar e o de perder. 

Kishomoto (1994, p. 7) diferencia o jogo, brinquedo e brincadeira. Os Jogos são 

atividades que podem ser realizadas em grupo ou individualmente, mas que tem duas 

características principais, a existência de regras e uma meta a ser alcançada ao final da 

atividade: 

Os jogos têm diversas origens e culturas que são transmitidas pelos 

diferentes jogos e formas de jogar. Este tem função de construir e 

desenvolver uma convivência entre as crianças estabelecendo regras, 

critérios e sentidos, possibilitando assim, um convívio mais social e 

democracia, porque enquanto manifestação espontânea da cultura popular, 

os jogos tradicionais têm a função de perpetuar a cultura infantil e 

desenvolver formas de convivência social. 
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O brinquedo é um objeto físico manipulável, com o qual se joga ou se brinca. Para 

Caetano (2004, p. 18) “a história do brinquedo é vasta e multiforme, estando sempre 

associada à criança, contrapondo com o adulto onde prevalece a lógica do trabalho. Podemos 

considerar o brinquedo como um importante transmissor de crenças, valores e atitudes [...]”.  

Para Kishimoto (1994, p. 7) o “brinquedo será entendido sempre como objeto, suporte 

de brincadeira, brincadeira com a discrição de uma conduta estruturada, com regras e jogos 

infantis para designar tanto o objeto e as regras do jogo da criança (brinquedo e 

brincadeiras)”. Diante desse contexto, podemos considerar que o brinquedo está relacionado 

ao jogo educativo evidenciando a realidade relacionada com a busca pela aprendizagem e que 

se destaca pelo brinquedo em ação, ou seja, a atitude de brincar ou de jogar podendo ser um 

objeto concreto ou não.  

De acordo com Oliveira (2002, p. 160) “por meio da brincadeira, a criança pequena 

exercita capacidades nascentes, como as de representar o mundo e de distinguir entre pessoas, 

possibilitadas especialmente pelos jogos de faz-de-conta e os de alternância respectivamente”. 

A brincadeira é importante não só para a educação, mas para o ser humano que vive em pleno 

desenvolvimento, brincar deve ser resgatado tanto na família quanto na escola. Ressalta-se 

que a aprendizagem é lúdica sendo um processo prazeroso de descoberta e de curiosidade. 

Neste sentido, precisamos de certa forma resgatar esse brincar como forma de conhecer o 

mundo, como forma de ampliar os horizontes, se tornando uma forma de enriquecer a vida. 

Nesse aspecto, Freire (2002, p.27) afirma “Ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção”. O autor defende a 

produção compartilhada cujos objetos de estudo são fundamentados por conceitos globais, 

defende também a produção compartilhada de objetos fundamentados nas práticas locais que 

são alicerçadas em parâmetros globais. Dessa forma, as proposições de Freire (2002) 

justificam o fato de se ter na Amazônia, atividades interdisciplinares que motivam as 

competências e habilidades dos estudantes permitindo a interação entre as diversas áreas do 

ensino, meio ambiente, arte, educação física. 

Nesta pesquisa vamos especificar mais os jogos educativos, considerando que os 

mesmos vêm se mostrando como um processo ensino-aprendizagem, com a finalidade de 

facilitar o conhecimento, de modo interdisciplinar.  
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3.2 Jogos Educativos e Ludicidade 

 

Entende-se por jogos educativos aqueles voltados para a educação, que provocam o 

desenvolvimento, o intelecto e a destreza, beneficiando a aprendizagem e socialização dos 

indivíduos envolvidos naquele jogo (MOTTA, 2002), podemos concluir que é um jogo 

voltado para a educação, educação essa de várias vertentes. 

A respeito dos jogos Educativos Grubel e Bez (2006, p.6) definem que: 

 

[...] além de serem divertidos dando destaque ao lúdico, quando usados 

pedagogicamente, auxiliam os educandos na criação e familiarização de 

conhecimentos. [...] Utilizados de forma adequada com certeza, 

acrescentam-se à educação como mais um agente transformador, 

enriquecendo as aulas de forma divertida e animada [...]. 

 

 

Podemos considerar então que, os jogos educativos são práticas pedagógicas em que o 

professor usa diversas estratégias nesse processo de ensino–aprendizagem, em que podemos 

destacar os registros individuais que podem ser realizados para o desenvolvimento e avaliação 

das habilidades desenvolvidas de cada aluno. Estes registros podem ser utilizados ainda para 

planejamento de aulas, tendo em mente o nível de desenvolvimento potencial que os alunos 

sabem. O imaginar ocupa um papel importante no desenvolvimento da linguagem, por isso o 

brincar através de um jogo educativo, ou até mesmo através de dramatização de histórias, ou 

representação por meio de desenhos, deve estar presente na prática pedagógica. 

Kishimoto (1996, p.28) considera que “o jogo serviu para divulgar princípios de 

moral, ética e conteúdos de história, geografia e outros. [...] torna-se forma adequada para a 

aprendizagem dos conteúdos escolares”. Nesse contexto, os jogos educativos podem ser 

direcionados para qualquer componente curricular, pois além de se aprender esses valores, 

terá ainda um fortalecimento da aprendizagem no que se refere aos conteúdos das disciplinas. 

O modelo mais tradicional que vem sendo apresentado ao longo dos anos, que 

permanece até hoje é presenciado em sala de aula na estratégia de aulas expositivas, 

considerado por muitos alunos como aulas chatas e que não o incentivam a aprendizagem. 

Estas também possuem algumas desvantagens, como por exemplo, alguns alunos perdem a 

concentração com o passar do tempo, de maneira que para se distraírem, acabam pegando o 

celular e/ou iniciam conversas com colegas ou até mesmo adormecem. Dessa forma não 

aprendendo mais nada.  

Para Freire (2002, p.183) “a importância de demonstrar as relações entre os conteúdos 

interdisciplinares, reside não na sua importância como meio auxiliar, mas na identificação de 
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pontos comuns do conhecimento e na dependência que corpo e mente, ação e compreensão, 

possuem entre si”. Por essa fase da vida os alunos estarem passando da infância para 

adolescência o lúdico ainda se apresenta com muita intensidade, assim como a curiosidade de 

novas descobertas. 

Na procura de recursos para utilização em seu método pedagógico em sala de aula, 

quer seja para variar suas aulas ou para atrair mais a atenção de seu alunado, o professor 

acaba optando pelo uso de jogos educativos como uma estratégia de ensino. Para Moyles 

(2002, p. 21) “A estimulação, a variedade, o interesse, a concentração e a motivação são 

igualmente proporcionados pela situação lúdica”. Assim, esse tipo de jogos são extremamente 

eficazes e necessários para a motivação dos alunos, pois cabe ao professor contribuir de forma 

significativa para o processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista o aproveitamento de 

uma aula mais dinâmica e participativa e sem a distração dos alunos contando com a 

participação de todos, conforme orientado por Friedmann (1996, p. 56) “a possibilidade de 

trazer o jogo para dentro da escola é uma possibilidade de pensar educação em uma 

perspectiva criadora, autônoma, consciente”. 

O jogo educativo tem uma característica de atividade lúdica onde o professor pode 

usar como estratégia no ensino contínuo de seus conteúdos, e para o aluno além de ajudar na 

inter relação, nos processos de socialização de integração e interação, desenvolve o 

conhecimento cognitivo do assunto:  

 

A utilização da ludicidade como recurso didático, influencia a aprendizagem 

devido à relação emocional e pessoal que o estudante estabelece quando está 

jogando, tornando-se sujeito ativo do processo de ensino e aprendizagem no 

qual se insere diretamente, ou seja, ele vai aprender enquanto brinca 

(PARREIRA JÚNIOR, 2009, p. 5). 
 

 

Considerando que em um espaço onde convivem diariamente estudantes com 

características e pensamentos totalmente diferentes, muitas vezes podem surgir brigas ou 

intrigas, acredita-se que através do jogo exista a possibilidade de socialização de grupos.  

A ludicidade enquanto ferramenta coadjuvante do processo educativo, se apresenta 

como fator motivador no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que as atividades são 

mais alegres e prazerosas, confirme afirma Almeida (1998, p. 13): 

 

A educação lúdica está distante da concepção ingênua de passatempo, 

brincadeira vulgar, diversão superficial. Ela é uma ação inerente na criança, 

no adolescente, no jovem e no adulto e aparece sempre como uma forma 

transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine na 
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elaboração constante do pensamento individual em permutações com o 

pensamento coletivo. 

 

 

Ao se inserir dentro do processo educativo pela preocupação do desenvolvimento 

cognitivo através do processo de socialização podendo ser também um estímulo ao convívio 

solidário entre professor e alunos visando sempre a integração entre seus agentes.  

Para Rau (2007, p.85), no bojo da atividade lúdica existem outros fenômenos que 

surgem contribuindo com a aprendizagem, sendo conduzido e veiculado no discurso da 

prática da atividade lúdica a afetividade e outras áreas do desenvolvimento: 

 

O lúdico como recurso pedagógico direcionado às áreas do desenvolvimento 

e aprendizagem pode ser muito significativo no sentido de encorajar as 

crianças a tomar consciência dos conhecimentos sociais que são 

desenvolvidos durante o jogo, os quais podem se usados para ajuda-los no 

desenvolvimento de uma compreensão positiva da sociedade e na aquisição 

de habilidades. 

 

 

Assim, os jogos educativos surgem como aliados para conciliar o aprendizado num 

certo assunto com a ludicidade, de maneira que essa aprendizagem se apresente de forma mais 

divertida e interativa. De acordo com Almeida (1998, p. 23): “O grande educador faz do jogo 

uma arte, um admirável instrumento para promover a educação para as crianças”. 

A partir disso, o professor pode incluir no seu planejamento, a interpretação desses 

valores, na retirada de elementos na sequência pedagógica que permita que se incorpore um 

jogo de interesse dos seus alunos, explorando essa relação lúdica de desejos e satisfação e 

com isso ouse em diversas estratégias, como roda de conversas, redação sobre o que o aluno 

acha do jogo, a partir dessa dinâmica ele vai explorando outras habilidades no aluno. Para 

tanto há de se recorrer ao que Kishimoto (1994, p. 166) afirma: 

 

[...] às propriedades formativas do jogo, tanto nos cursos de formação de 

professores quanto na formação continuada (ou formação em m serviço), é 

uma maneira de vivificar esta relação de tal forma a liberá-la para encontros 

educacionais formadores. 

 

 

Para alguns professores o trabalho com jogos educativos é uma tarefa difícil, uma vez 

que o mesmo não viveu a mesma infância que seu alunado está vivenciando. Essa diferença 

de geração e as diferentes formas experienciais dos objetos lúdicos entre essas gerações, bem 

como o avanço da internet e sua infinidade de recursos, explica em boa parte essa estranheza. 

Ainda assim, o professor se encontra em uma situação onde exige uma série de estratégias, 
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cuidados com todo um contexto que envolve suas atividades (SANTOS 2007). Ao criar 

propostas de aprendizagem lúdica, têm-se uma responsabilidade muito maior, pois não é 

simplesmente inserir qualquer jogo só em função de brincar. Essa atitude seria 

demasiadamente irresponsável por parte do mesmo. Deve-se haver uma responsabilidade 

profissional garantindo os meios em razão dos fins, que ao brincar e usar os jogos educativos 

para trabalhar procedimentos e conteúdos, estes tenham relação com o currículo. 

Deste modo, como ressalta Finck (2011), o professor tem que usar dinâmicas em favor 

de um processo que tem como objetivo, além das habilidades, as atitudes, os procedimentos, 

os conteúdos relacionados ao teor previstos em um determinado componente curricular ou em 

um conjunto delas, de forma articulada em uma abordagem interdisciplinar.  

O jogo educativo deve ser pensado dentro de um processo educativo formal, sem 

perder a dimensão lúdica do jogo, sabendo-se utilizá-los exatamente como um processo 

favorável a aprendizagens desejadas no seu alunado, sejam elas aprendizagens 

comportamentais como brincar em grupo, organizacionais ou de liderança. Para Santos (2008) 

o jogo educativo pode desempenhar o papel educativo inserido em uma proposta pedagógica, 

ainda que não conceba conhecimento, pode desenvolver a ludicidade. 

Havendo essa inserção voltada aos componentes curriculares, que são considerados de 

extrema importância para a escola, haverá como resultado um aproveitamento em todas as 

disciplinas, inseridas assim nesse contexto. Então, o sucesso não será somente do professor 

em sala de aula, mas também da escola ao incorporar essa cultura dos jogos. É de extrema 

importância para o professor em experimentar esse momento lúdico, essa relação com o jogo, 

para ver o que ele pode explorar e tirar de elementos que formalizam aprendizagens no caso 

de procedimentos como conteúdos mais científicos que estão por trás dos jogos.  

Essa relação aluno e professor deve amadurecer com o próprio alunado, ao perceber o 

jogo que estes preferem, e através disso saber o que se pode ou não ser utilizado no 

favorecimento desse processo. Usar o jogo para conhecer melhor o aluno, de maneira que, 

tente influenciar e ser o mediador na relação do aluno com o jogo pra tirar dali algum proveito 

para o processo educativo.  

Nesse processo pode ser descoberto um aluno extremamente violento, alunos que não 

cumprem regras, não sabem interpretar trazendo assim essa questão por ele nos jogos para a 

discussão, quer sejam individuais ou em grupo, havendo a necessidade de interpretação destes 

para que sejam inseridos nesses alunos um distanciamento dessas atitudes na vida real, com 

valores sociais e humanos, os quais sejam colocados em prática no seu dia-a-dia, sem  

reproduzir esses mesmos atos do momento do jogo na vida real (MIRANDA 2001). 
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A relação do humano e qualquer produto cultural seja televisão, internet ou jogos, não 

é uma relação direta de causa e efeito, nem simplesmente uma reprodução, pois cabe a ele 

reelaborar todos os conteúdos dos processos com o qual ele interage, sendo assim com o jogo. 

Com o avanço da internet, temos à disposição uma infinidade de jogos educativos interativos 

online, CD-ROM, diversos tipos de materiais didáticos voltados para a temática ambiental 

para auxiliar no desenvolvimento dessa temática no dia-a-dia da escola, no entanto, nem todas 

as escolas dispõem de laboratórios com computadores interligados à internet tornando a 

realidade desses alunos inacessível a esse material (SANTOS, 2007). Considerando que a 

Escola não possui computadores, nem acesso à internet, mesmo assim a EA que poderia 

contar com todos os recursos citados anteriormente, assim, propõe-se a essa 

interdisciplinaridade com recursos recicláveis que possam permitir a conceituação de visão de 

mundo diferente na questão de EA. 

A falta de tempo dos professores, somada à dificuldade na aquisição do material 

didático por parte do aluno, faz com que os docentes utilizem os livros gratuitos, que são 

geralmente coloridos e bem atrativos, trazendo modelos e exercícios diversificados; esse 

material contrapõe-se aos demais jogos educativos que poderiam ser confeccionados nos 

locais das escolas localizadas no contexto rural como é o caso da escola deste estudo; afinal, 

com material reciclado, surgiriam melhores resultados para conscientização voltada ao tema 

ambiental, bem como aprendizagens mais significativas para os alunos. 

Com a necessidade de crianças e jovens estarem desde cedo ligados à temática 

ambiental, é necessário que estes conteúdos sejam abordados dentro de sala de aula, sejam 

nos ensinos dos componentes curriculares ou em práticas pedagógicas. Contudo, alguns 

conteúdos ou didáticas para falar sobre o assunto não se mostram atrativos para as crianças ou 

jovens. Deste modo, os professores se preocupam com o tempo que mal conseguem transmitir 

o conteúdo previsto no seu plano. Surge daí uma preocupação por parte dos mesmos, em 

como inserir esses momentos lúdicos e prazerosos ao aluno para que ele além de realizar as 

atividades em sala de aula consiga desenvolver esse momento lúdico de extrema importância 

para sua aprendizagem (GUIMARÃES, 1995). 

 

3.3 Jogos Educativos e o trabalho pedagógico na Educação Ambiental  

 

Para fundamentação do processo de ensino motivado por meio dos jogos educativos 

que é o componente experiencial deste trabalho, foram considerados dentre outros autores, os 

pressupostos do psicólogo russo Lev Vygotsky (1896-1934) que caracteriza a sua teoria 
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histórico-cultural com grande importância nos processos de aprendizagem dos estudantes 

diante dos jogos educativos como recurso didático que influenciam rica e positivamente no 

seu desenvolvimento intelectual e social inerente ao ser humano, o que permite otimizar o 

processo de aprendizagem do em sua participação por meio dos respectivos jogos.  

O autor apresenta a aprendizagem como resultado da interação social, pois ao 

discorrer sobre o tema, aponta um contexto cultural próprio à formação que propicia a 

aprendizagem compartilhada na relação entre o indivíduo e o meio ambiente de seu convívio. 

Então, nessa concepção, é mostrado que o ensino por meio de jogos educativos que 

geralmente tem dois ou mais participantes, passa a compor um todo indissociável, envolvendo 

quem ensina e quem aprende, ou simplesmente os que aprendem com as peças dos jogos, 

aprendendo eles entre si.  De acordo com o autor, existem três níveis do desenvolvimento do 

aprendiz: nível de desenvolvimento efetivo (o que o aluno já sabe), nível de desenvolvimento 

potencial (o que o aluno pode aprender), o nível de desenvolvimento proximal – ZDP (é o 

nível intermediário entre os dois níveis anteriores) e considera ainda que a ZDP pode ser 

estimulada por meio das interações e mediações sociais. 

Podemos assim considerar que as teorias de aprendizagem desenvolvidas por 

Vygotsky (2000) são de grande importância nas práticas pedagógicas voltadas aos jogos 

educativos como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Aplicar essas teorias como 

subsídios nos jogos educativos podem resultar em aprendizagens significativas aos 

estudantes. Além de aplicar as teorias de aprendizagem, outro ponto importante para o 

trabalho educativo é aplicação desses jogos educativos no ensino dos componentes 

curriculares por meio da Educação ambiental.  

De acordo com os PCN (1997), o terceiro e quarto ciclo do Ensino Fundamental, na 

aprendizagem especifica, é importante que o aluno sinta-se comprometido e capaz de dar 

significado à aprendizagem, que essa significação não parta exclusivamente das intenções dos 

professores. Deve-se relacionar, durante o desenvolvimento do aluno, o quanto pode ser 

aprendido em dado momento, e quanto os alunos já podem perceber como importante de ser 

aprendido naquele mesmo momento (BRASIL, 1997, p. 86). 

Duarte (1998) entende que as aprendizagens devem ter um valor educativo maior que 

as aprendizagens que ele realiza por meio da transmissão de conhecimento com o outro, 

entendendo que é melhor aprender sozinho do ponto de vista educacional do que aprender 

com alguém.  

Os jogos quando destinados à educação ambiental devem ajudar os estudantes a 

estabelecer metas em um determinado tempo, definir comparações sobre tamanhos, cores, 
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formatos e dimensões, proporcionando-lhe oportunidades de ganhos ou perdas cujas 

circunstâncias exigem muitas vezes das habilidades e destreza do jogador. 

Diante desse contexto, os jogos educativos na EA permitem a socialização entre os 

alunos e a conscientização do trabalho em equipe, servindo como um fator de motivação para 

os alunos que favorecem a criatividade, a participação, do senso crítico, da observação das 

várias formas do uso da linguagem trazendo ainda o resgate do prazer de aprender brincando 

no reforço da prática do trabalho educativo.  

O ato de ensinar está relacionado ao trabalho educativo, na necessidade de aprender a 

aprender. Neste caso, a diferença está na mediação, cabendo ao professor pensar os jogos 

educativos de modo cultural para que se desenvolva com maior ênfase a aprendizagem. Esta é 

uma tarefa fundamental para a realização do trabalho educativo, conforme afirma Saviani 

(1997, p. 17): 

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 

pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um 

lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados 

pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de 

outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas 

para atingir esse objetivo. 

 

 

O trabalho educativo realizado pelos professores por meio dos jogos educativos de 

modo cultural representa a valorização na construção da prática educativa em sala de aula. O 

conhecimento que os estudantes constroem por si mesmo tem um valor educativo maior que 

aquele conhecimento que um indivíduo adquire de outra pessoa. 

A esse respeito Duarte (1998, p.3) afirma: 

 

Ao adotar a referência da formação do indivíduo como membro da espécie 

humana (ou gênero humano), esse conceito de trabalho educativo está 

estabelecendo como um dos valores fundamentais da educação, o do 

desenvolvimento do indivíduo para além dos limites impostos pela divisão 

social do trabalho. 

 

 

Um dos objetivos da educação está em formar indivíduos com grandes capacidades 

adaptativas, com alto potencial de adaptação a exigências do momento em termos da 

sociedade em que vivemos, ou seja, desenvolver a capacidade de se adaptarem nas exigências 

dessa sociedade contemporânea e muito dinâmica, a qual se transforma rapidamente, sendo 

necessário que os alunos estejam preparados para viver nesse ambiente instável, imprevisível 

adaptando-se às exigências principalmente em termos de mercado de trabalho. 
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Nesse processo, Duarte (1998) entende que o ato de ensinar é parte integrante do 

trabalho educativo, sendo que o conhecimento é mais importante que o conhecimento já 

existente na sociedade. É muito mais importante na escola, a criança adquirir um método por 

meio do qual ele busca conhecimento por si mesmo e que seja formada dele uma competência 

necessária para buscar por si mesmo o conhecimento.  

Em relação aos jogos educativos na EA podemos compreender que a construção do 

lúdico é uma tarefa primordial para que os estudantes se sintam bem para a efetivação da 

aprendizagem. Ao falarmos em educação ambiental, imprescindivelmente podemos lembrar 

da questão reciclável e reaproveitável. Sendo assim, esses jogos educativos podem ser criados 

a partir destes objetos encontrados na própria escola como “restos” de atividades, na casa do 

aluno ou professor, ou na própria comunidade. É interessante também que os alunos 

participem da construção destes jogos, uma vez que ao pensa-lo ele estará usando toda sua 

capacidade de imaginação e pode ainda criar outros jogos ou objetos, despertando assim neles 

o lúdico. 

Os jogos educativos na educação ambiental podem proporcionar aos estudantes 

através de um processo de aprendizagem diagnosticar os problemas relacionados às questões 

ambientais, buscando soluções por meio de incentivo na conscientização ao meio ambiente, 

levando-se em consideração o desenvolvimento de uma conduta crítica, ética e reflexiva com 

base nos conhecimentos relacionados ao aprendizado durante a jogada que foi realizada 

(MIRANDA et al, 2007). 

Assim, o conteúdo voltado a EA pode ser explorado e desenvolvido com maior 

eficiência através de jogos de forma que haja no aluno uma aproximação com o meio 

ambiente, ensinando-o a preservar e a utilizar de maneira responsável os nossos recursos 

naturais, não só pensando nessa utilização presente, mas no futuro para as próximas gerações 

Através do jogo, essas aprendizagens podem ser significativas, prazerosas e envolventes, 

tendo essa informação a respeito da temática ambiental guardada na memória, de tal forma 

que esse aluno possa conseguir transferir esse conhecimento e essa informação, fazendo uso 

dela de maneira lúdica. 

Os jogos educativos na EA ajudam o professor em estar experimentando essa relação 

com seus alunos no processo educativo, facilitando com isso a indicação entre os conteúdos, 

elementos, objetos, formatos do jogo e estratégias com os conteúdos de uma determinada 

área. É atribuição do professor ter a capacidade de explorar os materiais, contribuindo para o 

desenvolvimento, aprendizagem prazerosa e socialização dos indivíduos.  
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Nesse contexto, o trabalho educativo dos professores por meio dos jogos educativos 

proporciona uma melhor aprendizagem na Educação ambiental, pois é formada a consciência 

ambiental. Ao ser construída uma consciência ambiental no alunado desde o ensino infantil, 

pode-se conseguir formar sujeitos que demonstrem uma preocupação com o meio ambiente, 

os quais poderão levar esses valores durante sua vida. Deste modo, podemos citar exemplos 

de jogos educativos voltados à temática ambiental, sendo o Jogo da Trilha do Lixo e o Jogo 

da Trilha Ecológica: 

 

Figura 1 - Trilha do Lixo e a Trilha Ecológica 

 
 

Fonte: https://www.google.com.br 

Estes dois jogos representam que em sua sequência e em sua dinâmica a representação 

da aprendizagem dos estudantes no contexto ambiental. Com a proposta de que os jogadores 

possam brincar com os dados nas mãos e ao jogarem possam aprender o significado de cada 

trilha, e por isso é fundamental que as diversas atividades que são realizadas para a construção 

dos valores em EA, como por exemplo, na trilha ecológica em que se destaca conteúdos de 

Geografia e de Biologia, por exemplo. Outros dois jogos demonstrados são o da trilha da 

saúde e a trilha Zoológico que os jogos educativos representam como estratégia didática na 

valorização do meio ambiente: 
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Figura 2 - Trilha da Saúde e a Trilha Zoológico 

  

Fonte: https://www.google.com.br. 

A Educação Ambiental deve contribuir na construção de valores e um repensar nas 

atitudes que são primeiramente materializadas no lugar, e que podem ser usados para iniciar 

um conteúdo, ou mesmo finalizar um assunto.  

Portanto, as propostas voltadas à EA devem ser permanentes e contínuas na escola, 

devendo ser valorizada suas diferentes formas de conhecimento na formação de cidadãos 

conscientes (CARVALHO, 2006, JACOBI, 2003). 

Deste modo, os espaços de convivência se estabelecem nas Escolas cujas 

representações se determinam nas propostas pedagógicas e metodológicas que se determinam 

na sala de aula de modo que se evidencie por meio de conteúdos que fortaleçam a 

aprendizagem relacionado a Educação ambiental evidenciadas pelas práticas educativas e 

democráticas. 
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4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO DA PESQUISA-AÇÃO 

 

4.1 Enfoque metodológico da Pesquisa-Ação 

 

Esta pesquisa originou-se de uma pesquisa-ação de natureza qualitativa cuja inferência 

está na busca de entender um fenômeno social permeado pelo campo educativo, político, 

cultural. Assim, a pesquisa qualitativa requer maior proximidade do pesquisador, tanto com 

os sujeitos participantes quanto com o objeto que está sendo desvendado, buscando 

caracterizar com o fenômeno relacionando a consciência que expressam a realidade de nossos 

dias. Deste modo, o fazer empírico, conservando a aproximação estreita entre a pesquisadora 

e os participantes da pesquisa, com a finalidade de estabelecer relações entre alguns saberes e 

a EA, o fenômeno estudado e os sujeitos da pesquisa-ação, como sendo a melhor 

possibilidade para discernimos os fenômenos sociais, dando-lhes formas práticas para 

solucioná-los (THIOLLENT, 2011).  

A pesquisa-ação possui características e valores próprios a serem utilizados na 

pesquisa social de modo que ocorre um envolvimento constante do pesquisador com os 

pesquisados, com os quais se agrega e buscam juntos os objetivos comuns, trazendo 

resultados benéficos coletivamente. Nesta pesquisa, combinam-se atividades com os sujeitos 

envolvidos a conhecer seus meios com a realidade que os cerca, sua história vivida naquele 

ambiente e convivida nas relações em sua própria comunidade, em um local de recordações e 

novas experiências compartilhadas. Desse modo, buscou-se nesta pesquisa, aproximar a 

pesquisadora dos sujeitos da investigação, sendo eles alunos de 8º e 9º com seus respectivos 

professores das disciplinas de Ciências Naturais, Educação Física, Matemática e Geografia. 

 

4.2 Lócus da Pesquisa 

 

Instalado em uma área de 33.071 Km2, o município de Humaitá está localizado na 

mesorregião do Sul do Amazonas e na microrregião do rio Madeira, com uma população de 

52.354 habitantes (IBGE, 2016). Na cidade sede do município, há vários órgãos e instituições 

públicas estaduais, federais e municipais, bem como autarquias e instituições de economia 

mista.  

O mapa da foto 1 mostra a distância do entorno do município de Humaitá até o IFAM 

e a Escola Agrícola. 
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Fonte: www.google.com.br/maps, 2017 

 

O local da pesquisa foi a Escola Agrícola José Cesário Menezes de Barros, anexa ao 

IFAM campus Humaitá. 

 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Foto 1 - Mapa de localização do IFAM e Escola Agrícola no Município de Humaitá 

Foto 2 - IFAM – campus Humaitá 

http://www.google.com.br/maps
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As instalações da Escola Agrícola José Cesário Menezes de Barros ficam atualmente 

em uma área de 121 hectares de propriedade do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Amazonas – IFAM - campus Humaitá, na zona rural, localizadas na BR-230, 

km 7 entroncamento com a BR-319 Km 07 da BR 230 (Transamazônica). Ambas as escolas 

utilizam as mesmas dependências, conforme pode ser observado na foto 3: 

 

Foto 3 - Imagem área da Escola Agrícola e o IFAM 

Foto: Lopes, Juan. 2017. 

 

De acordo como mostra a foto acima, ambas Instituições de Ensino possuem um 

ambiente agrícola rural, em que acontecem as aulas teóricas e práticas, bem como projetos de 

Ensino, Pesquisa e Extensão dos cursos técnicos do IFAM.  

Na foto 4 podemos observar a divisão das escolas, através da  pintura na parede do 

corredor, sendo verde e branco salas pertencentes ao IFAM e a parte de amarelo e azul 

pertencente à Escola Agrícola. 
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Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Para entendermos o atual contexto de como as escolas estão localizadas na mesma 

estrutura, o Diretor Geral do IFAM campus Humaitá, Professor Jorge Nunes Pereira 

responsável pela implantação do Instituto no Município, resumidamente informou que o 

inicio da implantação do IFAM em Humaitá se deu em 2012 quando o Governo Federal 

lançou chamada pública para Municípios que tinham o interesse de implantar campus do 

Instituto Federal. Para concorrer a uma das unidades naquele Município, a prefeitura deveria 

entrar como alguma contrapartida, tipo doação de terras ou estrutura/prédio para 

funcionamento do Instituto. 

Criada pelo Decreto Municipal nº 013/88 de 06 de maio de 1988, com o nome de 

Escola Agrotécnica de Humaitá surgiu a partir da necessidade de se construir neste município, 

um Centro de Tecnologia Agropecuária criando incentivos à produção agrícola e preparando 

profissionais capacitados para a assistência técnica.  

Dessa forma, dentro de uma nova visão de produção com mão-de-obra qualificada, iria 

minimizar nossas necessidades de produção, ao atender o Ensino Fundamental de 5ª a 8ª 

séries, nos regimes de internato e semi-internato. Sua estrutura foi projetada para atender a 

uma Escola Agrotécnica, a qual teve 22 anos de atividade ininterrupta na cidade, preparando 

por mais de duas décadas centenas de jovens; muitos deles, hoje despontando nos mais 

diversos setores da atividade produtiva, empresarial e política. No ano de 2011 passou por 

Foto 4 - Pavilhão da Escola Agrícola 
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uma paralisação do seu objetivo de Escola Agrícola, desde então funcionando apenas com 

turmas do ensino fundamental. 

Pelo Parecer nº 013/90 – CEE/AM, aprovado em 17 de janeiro de 1990, foi autorizado 

o funcionamento da Escola e Convalidado o ensino ministrado nos anos anteriores, com o 1º 

grau de 5ª a 8ª série, com pré-qualificação em Agropecuária.  

Pelo Parecer nº 085/94-CEE/AM, aprovado em 22 de Setembro de 1994 a Unidade 

Educacional de Humaitá – AM fica estabelecido que a Escola Agrotécnica de Humaitá, a 

partir de 10 de março de 1994 passa a ser denominada Escola Agrotécnica Roberto Rui 

Guerra de Souza. Contudo, a Lei Municipal nº 081/96 estabelece a mudança definitiva do 

nome da Escola Agrotécnica de Humaitá em Escola Agrotécnica Roberto Rui Guerra de 

Souza. 

Do mesmo modo, a Lei Municipal nº 127/98 da Câmara Municipal de Humaitá de 15 

de Junho de 1998 dá nome a Escola Agrotécnica Roberto Rui Guerra de Souza, 

transformando em Escola Agrícola José Cezário Menezes de Barros, ficando revogado a Lei 

Municipal nº 081/96 de 22/10/96.  

O Prefeito de Humaitá na época Sr. José Cidenei Lobo do Nascimento em contato 

direto com o Diretor Jorge Nunes, que na época era Diretor Geral do IFAM campus Lábrea, 

ofereceu como contra partida o terreno de 121 hectares e toda a estrutura dos prédios onde 

funciona a Escola Agrícola. O Diretor então aceitou o desafio de apresentar o projeto para 

concorrer a um dos campi da Fase III de implantação do IFAM. Diante disso, o projeto foi 

elaborado por uma equipe de servidores do campus Lábrea que diante da aprovação do 

Projeto, foi realizada audiência pública no Município para verificar por quais dos cursos a 

população tinha interesse em participar. Paralelo a isso, foi providenciada a documentação 

dominial das terras junto à Prefeitura, resultando na Lei Municipal nº 584/2012 de 05 de 

janeiro de 2012, que autoriza a doação da Escola Agrícola ao IFAM. Posteriormente, foram 

assinadas as escrituras públicas de doação em cartório e registro de imóveis na formalização 

de doação do espaço. Assim, passou-se toda a infraestrutura da Escola Agrícola para o IFAM, 

Diante desse contexto, o Ministro de Educação Aloizio Mercadante autorizou o 

funcionamento do campus Humaitá através da Portaria Ministerial nº 993 de 07 de outubro de 

2013.  

Relatou ainda o diretor que na época da implantação do IFAM, a Escola Agrícola 

funcionava com uma média de 500 alunos, os quais teriam que sair para dar espaço para o 

IFAM iniciar suas atividades no mês de outubro de 2013. Como nesse período o IFAM 

iniciou apenas com os cursos do subsequente noturno, houve o acordo para que as salas de 
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aula fossem usadas pela escola agrícola no período do diurno e o IFAM no período noturno. 

Porém, em 2014 houve a necessidade de início das turmas do Ensino Médio Integrado, que 

deveriam funcionar durante o dia. Foi necessário o uso de todas as salas ativas do prédio. 

Momento em que houve o acordo entre os diretores das Instituições e o Prefeito, de reformar e 

recuperar o pavilhão onde hoje funciona a escola agrícola, que naquele instante estava 

desativada. Mediante a isso, a escola se mudou para esse pavilhão, ficando ambas as escolas 

dentro da mesma estrutura com funcionamento paralelo de suas atividades de Ensino.  

O Diretor enfatiza o crescimento do instituto a cada ano que se inicia com novas 

turmas, sendo necessária a ocupação pelo IFAM, neste ano de 2018, de mais 3 salas no 

pavilhão onde funciona a escola agrícola. Enfatiza ainda que naquele momento, o grande 

desafio era a infraestrutura e o espaço para comportar as duas escolas; uma vez que a obra do 

prédio do IFAM prevista para ser entregue em 2014 não tinha sido concluída, estando 

novamente em paralisação; motivo pelo qual havia necessidade de buscar um entendimento 

de parceria junto à Prefeitura para solucionar essa questão. 

Atualmente a Escola é uma instituição mantida pela Prefeitura Municipal de Humaitá, 

de caráter educativo, cultural e de assistência social, funcionando nos turnos matutino e 

vespertino com 17 turmas do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, atendendo a uma clientela 

de 463 alunos. É importante destacar que 170 alunos da Escola Agrícola são moradores da 

zona rural, 150 desses vindos da estrada, oriundos das BRs 230 e 319 e 20 alunos das 

comunidades ribeirinhas “Paraisinho” e “Mirari”, os quais diariamente de deslocam desses 

locais até a Escola de ônibus ou lanchas fornecidos pela Prefeitura do Município. 

A foto 5 mostra o ônibus responsável pelo transporte dos alunos que diariamente se 

deslocam de suas casas localizadas nas BRs 230 e 319. O ônibus é mantido pela Prefeitura e 

realiza o trajeto de ida e volta da Escola em torno das BRs citadas para realizar o translado 

dos alunos. 

E a foto 6 mostra os alunos aguardando o ônibus para irem até a escola. 
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Fonte: Própria autora, 2017. 

 

 

  

Fonte: Própria autora, 2017. 

 

Foto 5 - Ônibus de transporte escolar: destino Escola Agrícola José Cenário 

Foto 6 - Alunos da Escola esperando ônibus na estrada 
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Seu corpo docente é formado por 34 (trinta e quatro) professores habilitados nas 

diversas áreas de conhecimentos todos com nível superior em suas respectivas áreas de 

conhecimentos; 10 (dez) auxiliares de serviços gerais, 02 (duas) serventes, 02 (duas) 

cozinheiras, 04 (quatro) motoristas, 01 (um) secretário, administrados e gerenciados pelo 

Gestor da Escola Marcus Sérgio Germano de Araújo.  

Deste modo, a escolha da Escola e dos sujeitos de pesquisa ocorreu por ser o ambiente 

de trabalho da pesquisadora e por perceber um certo distanciamento das duas Instituições de 

Ensino, ainda que ocupando o mesmo espaço em que se percebeu que não havia uma 

socialização tanto por parte dos professores quanto por parte dos alunos de ambas as escolas. 

 

4.3 Sujeitos da pesquisa 

 

Buscou-se nesta pesquisa aproximar a pesquisadora dos sujeitos da investigação, 

sendo eles 18 alunos do 8º ano, denominados e 20 alunos do 9º ano, juntamente com dois 

professores de Matemática e um professor de cada uma das disciplinas Ciências Naturais, 

Educação Física, e Geografia da Escola Agrícola totalizando um universo de 5 professores. 

Na escolha dos cinco docentes denominados de P1, P2, P3, P4 e P5 foram realizados 

os questionários durante esta pesquisa relacionado às quatro disciplinas que foram 

selecionadas por ocasião da análise da matriz curricular do ensino fundamental da escola 

experimental da pesquisa, uma vez que as características e natureza das referidas disciplinas 

facilitavam a aplicação dos jogos educativos no ensino de seus conteúdos. Além disso, 

pertenciam ao quadro de docentes da Escola Agrícola, ministrando cada um a sua disciplina, 

dentre as quatro adotadas neste trabalho, justamente para os alunos do 8º e 9º ano do ensino 

fundamental no ano letivo de 2017: 

 

Quadro 1 – Caracterização dos Alunos investigados 

 

Alunos do 8º ano da Escola Agrícola José Cezário Menezes de Barros 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17 e E18. 

Alunos do 9º ano da Escola Agrícola José Cezário Menezes de Barros 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19 e 

E20 
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Quadro 2 – Caracterização dos Professores investigados 

 

P1: com 29 anos, licenciado em Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício, 

ministra aulas do 6º ao 9º anos. 

P2: com 34 anos é licenciada em Matemática e especialista em Metodologia do Ensino 

Superior, leciona para a disciplina de ciências naturais nos 6º, 7º e 8º anos. 

P3: com 41 anos de idade, é professor de Matemática com especialização em Alfabetização 

da Matemática II. Ministra matemática para os alunos do 6º ao 8º anos. 

P4: com 45 anos, licenciado em Geografia e especialista em Educação Escolar. Ministra a 

disciplina Geografia, para as séries de 5º ao 9º anos. 

P5: com 44 anos, licenciatura e mestrado em matemática. Ministra as disciplinas de 

matemática e ciências. 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Houve ainda, a coparticipação dos alunos do 2º ano dos cursos de agropecuária, 

administração e informática do IFAM- Humaitá coletando suas concepções quanto à temática 

de meio ambiente como tema transversal no ensino fundamental. 

A escolha dos alunos e séries se justifica pelo fato de serem concludentes do ensino 

fundamental, com atributos de aprendizagem que lhes proporcionam a percepção sólida; bem 

como a aquisição de conhecimento adquirido pelas disciplinas as quais lhes possibilitam 

melhor preparo, para participarem das diferentes formas de intervenção que a pesquisa iria 

requerer. 

 

4.4 Procedimentos metodológicos da Pesquisa-ação 

 

O contato inicial para realização da pesquisa, foi junto ao diretor geral da Escola 

Agrícola com a finalidade de apresentar a carta de pesquisadora, bem como a proposta em 

relação ao procedimento que seria adotado para a pesquisa-ação. O diretor da escola que 

também exerce o cargo de pedagogo, se mostrou muito interessado na realização da pesquisa 

afirmando que a mesma seria muito bem-vinda e de extrema importância para escola, 

considerando que a partir de 2018, todo o seu contingente de alunos, professores e demais 

funcionários seriam transferidos para outra escola municipal localizada no centro da cidade 

para que o espaço atual fosse entregue definitivamente ao IFAM Humaitá. Nesse dia, ficou 

marcado o segundo encontro com o objetivo de apresentar a proposta aos professores 

colaboradores. Sendo assim, a proposta foi apresentada ao diretor que a recebeu, assinou e 

autorizou institucionalmente, a carta de anuência para realização de pesquisa. 
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O contato inicial com os Professores da “Escola Agrícola José Cezário Menezes de 

Barros” se deu na sala dos professores para os quais o diretor da escola apresentou a 

pesquisadora que por sua vez, expôs a intencionalidade em relação à proposta do estudo, 

esclarecendo todos os objetivos a serem buscados na realização da pesquisa. Ressalte-se que 

houve uma recepção positiva por parte de todos os professores e inclusive alguns deles dando 

sugestões de abordagens tanto para as oficinas quanto para as aulas experienciais. 

Posteriormente foram apresentados aos professores os documentos relacionados à 

formalidade do Programa de Pós-Graduação, sendo eles: Termo de Autorização de Uso de 

Áudio e Imagem e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Tomando-se os objetivos específicos como norteadores do trabalho empírico, as ações 

de pesquisa de campo foram desenvolvidas na seguinte sequência: 

Inicialmente a persistência foi na busca de dados primários catalogados por meio de 

um questionário aplicado aos professores participantes da pesquisa, objetivando conhecer as 

suas percepções a respeito do meio ambiente na condição de tema transversal, durante as 

aulas dessas disciplinas. Nesse questionário além de ser coletado dados referente à formação e 

atividades pessoais dos entrevistados, utilizamos as questões da Escala de Comportamento 

Ecológico (ECE) de Pato e Tamayo (2006) que seguem nos apêndices desta dissertação. 

Ainda nessa fase, foi utilizado um diário de campo onde foram anotadas as atuações 

dos sujeitos com relação ao objeto do estudo, bem como no seu envolvimento no fluxo e 

cotidiano da pesquisa. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, não houve a necessidade de 

amplo universo amostral ou a definição de um número máximo de participantes. Assim 

sendo, o que se buscou por meio da aplicação do questionário foi a percepção de cada 

professor quanto às práticas docentes que utilizam estratégias que estimulem a Educação 

Ambiental por meio das aulas de suas disciplinas. 

A pesquisa foi delineada em três etapas, a primeira etapa foi constituída por três 

intervenções, ocorridas de março a abril de 2017. 

Na primeira intervenção, houve o encontro da pesquisadora com os alunos do 8º e 9º 

anos da Escola Agrícola, bem como os seus respectivos professores das quatro disciplinas: 

Ciências Naturais, Educação Física, Matemática e Geografia, a fim de compartilhar a 

conscientização quanto à importância do meio ambiente, da Educação Ambiental, bem como 

quanto à existência de alguns problemas ambientais percebidos em Humaitá e ainda sobre 

reciclagem. Para tanto, foram feitas perguntas aos alunos a fim de mensurar seus 

conhecimentos acerca do assunto. Posteriormente, foi realizada uma explanação por parte da 

pesquisadora aos participantes da pesquisa sobre o conceito de Educação Ambiental, Meio 
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Ambiente e os problemas ambientais existentes no Município de Humaitá e ainda sobre 

reciclagem. 

Na segunda intervenção houve a exibição do filme da Turma da Mônica “Um plano 

para salvar o Planeta”, que retratam em linguagem fácil acerca dos problemas ambientais 

existentes no mundo a explicação dos 3R’s levando a uma sensibilização do que cada um 

pode fazer para não prejudicar o planeta. A partir disso, foi solicitado aos alunos a formarem 

grupos e expressarem suas ideias na forma de desenhos e que organizassem suas concepções 

sobre “O planeta que temos e o planeta que queremos”, construindo-se a partir daí, um mapa 

mental elaborado por 06 grupos de cada turma do 8º e 9º ano da Escola Agrícola. 

Na terceira intervenção da pesquisadora juntamente com os professores e alunos 

através de um grupo focal, foi explanado sobre reciclagem, que tipos de materiais poderiam 

ser usados para reciclar e na sua reutilização em objetos. Nessa mesma intervenção foram 

decididos que tipos de jogos poderiam ser criados e que materiais reciclados poderiam ser 

usados. Ainda nessa intervenção, após o diálogo realizado em sala de aula, as equipes de 

alunos foram fazer a coleta de materiais recicláveis nos departamentos tanto da escola 

agrícola quanto do IFAM-Humaitá, para posterior confecção de jogos educativos. Foi 

solicitado ainda aos alunos que trouxessem para o próximo encontro materiais reciclados de 

suas casas. 

A segunda etapa foi constituída por três oficinas. Na primeira oficina o grupo de posse 

dos materiais reciclados coletados e com as ideias previamente sobre os jogos que seriam 

criados iniciaram a confecção dos jogos. Foram então confeccionados tabuleiros e peças de 

xadrez e dama, jogos da velha, jogos lúdicos, dominós e jogos da memória que se referem às 

disciplinas de educação física e matemática. 

Na segunda oficina foram confeccionados jogos da memória, dominós e caças 

palavras que se referem às disciplinas de Geografia e Ciências naturais. 

Na terceira oficina foram confeccionados bolsas a partir de lona de banners. Como 

resultado dessa etapa foram confeccionados, tabuleiro e peças de xadrez, tabuleiros e peças de 

dama, jogo da memória de Ciências Naturais, jogo da memória de geografia, jogo de memória 

de matemática, jogo de memória de educação ambiental, jogo de caça-palavras de órgãos do 

corpo humano, dominó de geografia e matemática, trilha do meio ambiente, jogo da velha e 

diversos jogos lúdicos. 

Esses jogos foram pensados e confeccionados para serem aplicados nos diferentes 

componentes curriculares, com o objetivo de facilitar e motivar a aprendizagem do aluno em 
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uma circunstância lúdica e prazerosa, além de assegurar a interação entre as disciplinas 

envolvidas no estudo. 

A terceira etapa por sua vez, foi formada pelas aulas das quatro disciplinas sendo 

utilizados os jogos que foram confeccionados para a ministração das mesmas. Sendo dividida 

em mais 2 intervenções em cada turma. Na primeira intervenção do 8º ano em uma manhã de 

aula cada tempo foi usado para ser aplicada uma disciplina, sendo o 1º tempo para educação 

física, seguido de ciências naturais, geografia e finalizando com matemática, da mesma forma 

ocorreu no 9º ano.  

Por todo o período desta pesquisa, com a confecção e aplicação dos jogos educativos 

no ensino das disciplinas, Matemática, Ciências Naturais, Educação Física e Geografia, foram 

criadas as circunstâncias de composição social harmônica, mediante uma produção 

compartilhada, vividas entre os estudantes que têm agora, condições de fortalecer as práticas 

que lhes são requeridas pela escola. 

Nas disciplinas foram trabalhados os conteúdos relacionados a cada área do saber. A 

primeira disciplina para a qual houve a confecção e utilização dos jogos educativos foi a 

disciplina de Educação Física, para a qual foram elaborados jogos lúdicos, sua importância é 

atribuída aos estudantes do ensino fundamental porque lhes possibilita o desenvolvimento das 

habilidades corporais; como: equilíbrio raciocínio, estratégia, concentração, bem como lhes 

abre a oportunidade de desenvolverem e participarem de eventos culturais como jogos, 

eventos esportivos, congressos, encontros e demais cerimônias. Além disso, a Educação 

Física na adolescência melhora a saúde do educando, combatendo o sedentarismo, o stress, os 

problemas cardíacos e a obesidade, promovendo-lhes a vida saudável e dando-lhes a 

socialização esportiva sadia contribuindo com inúmeras vantagens ao corpo e ao cérebro 

humano não somente dos estudantes, mas também de pessoas das diferentes idades.  

Outro fator determinante da escolha dessa disciplina, é que possibilita a aplicação dos 

jogos educativos no seu ensino, foi o fato de seus conteúdos requererem aulas práticas ao ar 

livre, em contato com os recursos naturais fartamente presentes nos ambientes esportivos ao 

redor da escola. Esse fato demonstra que a educação física vai muito além das atividades 

esportivas que suas práticas têm relação direta não somente com o aspecto físico do indivíduo, 

mas também com o emocional e consequentemente o aspecto social (OLIVEIRA, 2001) 

Por sua vez, a disciplina Matemática, enquanto segunda disciplina teve sua escolha 

assegurada pela composição interdisciplinar com outras ciências, onde na condição de 

linguagem é identificada por agregar-se à Biologia e Física, utilizando em sua aplicação, os 

princípios de codificação, ordenação, quantificação e interpretação das diferentes variáveis 
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envolvidas, uma vez que conforme estudiosos “a matemática está em tudo”. Então, neste 

trabalho, a Matemática representou outras disciplinas as quais não foram aplicadas para evitar 

que o estudo ficasse muito extenso e sem delimitação. Outro fator altamente considerado para 

a inclusão da Matemática dentre as disciplinas cujo ensino possibilita a aplicação jogos 

educativos, foi o fato de que seu ensino parte de princípios e regras que se concretizam para 

serem aplicados no cotidiano da vida das pessoas, por meio do raciocínio lógico que parte da 

razão para chegar a determinadas conclusões. Dessa forma, essa disciplina possibilita ao 

educando a execução de diferentes operações com suas aplicações e compreensão de cada 

uma delas. O ensino da Matemática requer do aluno certas habilidades que o fazem definir, 

operar, registrar, codificar, analisar símbolos, aplicar conceitos em busca de solução de 

problemas e outras habilidades mais específicas (OLIVEIRA, 2001). 

Deste modo, na Matemática foi definida a quantificação dos componentes nos 

diferentes espaços em seus respectivos processos; bem como o desenvolvimento do raciocínio 

humano para a solução dos diferentes tipos de problemas. Daí, um dos assuntos mais 

discorridos durante o estudo, foram os problemas ambientais da cidade de Humaitá, citados 

pelos alunos participantes da pesquisa. 

Nas “Ciências Naturais” relacionou-se a interferência na relação entre o homem e a 

natureza, aspecto que foi muito considerado pela pesquisadora e pelos sujeitos da pesquisa 

desde o início até o final da pesquisa: 

 

O ensino das ciências requer naturalmente, vários tipos de conhecimentos e 

competências. E dentre esses, aplicação no ensino de tecnologias que 

enfocam a vivência na produção de instrumentos técnicos; manuseio de 

instrumentos nos contextos tecnológicos (materiais, máquinas, processos de 

transformação) utilização de tipos de pensamentos e soluções de problemas 

típicos de situações que envolvam a produção e uso de tecnologias, 

diagnóstico por exemplo (OLIVEIRA, 2001, p.182). 

 

 

Em um mundo moderno em que todas as áreas de conhecimento buscam melhoria e 

inovação, o ensino das ciências tem se tornado essencial para consolidar as premissas das 

quais ela necessita para assegurar a evolução e desenvolvimento das diferentes pesquisas. 

Esse fato coloca o ensino das ciências como essencial para motivar inúmeras habilidades e 

dentre elas, a de aprender a manusear instrumentos tecnológicos que tragam o avanço 

produtivo e a melhoria da vida das pessoas nos respectivos campos da educação (OLIVEIRA, 

2001). 

Quanto ao envolvimento da disciplina de Ciências Naturais, por se entender que 

requer do que aprende o controle de princípios e conceitos fundamentais, efetivos e tangíveis 
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que forçam a aprendizagem de regras e princípios. Entende-se que as Ciências Naturais 

motivam no aluno, procedimentos mentais regidos pela organização, agrupamento ou 

distribuição, ordem e análise dos objetos que estão sendo estudados. Além disso, os estudos 

sobre essa disciplina apontam os elementos da natureza como a água, o solo, a floresta, os 

animais, os minerais, os peixes, as rochas como sendo o chão ou o palco onde ficam 

evidenciados os demais componentes naturais com os quais seres humanos compartilham sua 

existência. Dessa forma, foram aplicados para o ensino das Ciências Naturais utilizada neste 

estudo, dois jogos de memória e um caça - palavras de órgãos do corpo humano; com os quais 

os alunos participaram jogando em grupo, enfocando o reino animal, os sistemas 

respiratórios, circulatório, digestivo, cardiovascular, urinário e nervoso com seus respectivos 

componentes e desdobramentos (OLIVEIRA, 2001). 

Na disciplina Geografia que promove a compreensão dos espaços nos quais vivemos, 

suas respectivas transformações e ocupações que são dinâmicas intrínsecas ao ensino da 

disciplina que possibilita a aplicação dos jogos. A Geografia demonstra a coexistência entre a 

convivência pacífica e muitas vezes conflituosa dos seres humanos na construção e ocupação 

de seus espaços. Além disso, motiva seus estudantes a observarem os espaços que estão ao 

seu alcance e analisarem os fenômenos que neles acontecem. Além do que, é uma disciplina 

de fácil aplicação na transversalidade com a temática de meio ambiente, ricamente discorrido 

neste trabalho (OLIVEIRA, 2001). 

Para cada uma dessas quatro disciplinas foi feita posteriormente, a aplicação dos jogos 

educativos confeccionados para ministrar o ensino dos conteúdos de cada uma delas. Para a 

aplicação dos jogos educativos foram destinados quatro tempos de aula, um tempo para cada 

disciplina. Nessas oficinas de aplicação, os alunos participantes, do 8º e 9º ano da “Escola 

José Cezário Menezes de Barros”, participaram em grupos, acompanhados pelos professores 

das respectivas disciplinas, brincando com os jogos de forma espontânea, com demonstração 

conclusiva satisfatória quanto ao alcance dos objetivos de cada jogo. 

O motivo dessa organização ocorreu pela natureza e objetivos de cada uma dessas 

quatro disciplinas em consonância implícita entre cada uma delas e seu vínculo positivo na 

integração de conteúdos convencionais com os conteúdos mais aplicados ao dia-a-dia do 

estudante, daí, a importância dos docentes das quatro disciplinas mencionadas participarem 

com suas concepções nos estudos referentes a esta investigação. 

A natureza ou gêneros de cada uma dessas disciplinas se entrelaçam e constroem uma 

interação transversal que confirma a transversalidade atribuída ao tema meio ambiente dentro 

da matriz curricular do ensino fundamental, assim foram utilizadas no processo de construção 
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das categorias de análise dos conteúdos coletados nas seguintes fases da pesquisa: primeira 

intervenção - conscientização e sensibilização ambiental - um olhar dos estudantes; segunda 

intervenção – Grupo Focal- construção dos mapas mentais; terceira intervenção: aplicação dos 

jogos educativos na concepção dos docentes e dos estudantes. 

 

4.5 Análise dos Dados 

 

Para interpretação dos dados, utilizou-se a Análise de Conteúdo proposta por Bardin 

(2011) que se caracteriza por interpretar o conteúdo das falas, o conteúdo de imagens, os 

registros que compõem os mapas mentais, bem como os documentos coletados na 

investigação. 

A análise de conteúdo ocorreu por meio da análise dos resultados obtidos pelos 

questionários, na inferência e na interpretação das informações inferenciais, intuição, da 

análise reflexiva e crítica que foram compreendidas as significações, realizada em três fases: 

a) Pré - análise é a fase em que se organiza o material coletado por meio de uma 

leitura flutuante dos documentos da coleta de dados fazendo sua classificação e a demarcação 

do que foi analisado, relacionando-os com os objetivos traçados (BARDIN, 2011).  

Na pré-análise foi realizada a classificação e definição dos recortes de conteúdos 

coletados pelos questionários que seriam de fato utilizados no trabalho, bem como o 

escaneamento dos mapas mentais para ilustrarem o trabalho com suas análises registradas por 

meio do conteúdo textual que descreve tanto o fluxo mental e inspirações do desenhista, 

quanto as paisagens desenhadas com seus respectivos significados. 

b) Exploração do material com os sistemas de codificação e a identificação das 

unidades de registro (unidade de significação) por meio da utilização da semântica, a qual 

corresponde ao estudo dos sentidos das unidades linguísticas.  

Nessa fase foi analisado o histórico da Escola Agrícola José Cezário Menezes de 

Barros, com as portarias de criação do nome da escola, a matriz curricular, as disciplinas 

relacionadas aos jogos educativos no ensino de seus conteúdos com material reciclável, foram 

utilizadas as fotografias do trabalho realizado com classificação e identificação do material 

catalogado, diários das atividades de campo como o material principal para a sistematização 

do material catalogado com significados registrados em cada atividade desenvolvida. 

c) A análise e registro dos dados ocorreu por meio das oficinas quando foram 

confeccionados os jogos e da 3ª etapa, ministradas as aulas com o uso dos jogos educativos, 

registros fotográficos que foram gravados e transcritos para análise de conteúdo, utilizando-se 
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a linguagem escrita como fator determinante da comunicação entre os sujeitos envolvidos no 

processo ensino e aprendizagem, a integração curricular construída relacionadas as disciplinas 

de Ciências Naturais, Educação Física, Geografia e Matemática. 

As categorias de análise foram estabelecidas e fundamentadas nas disciplinas 

selecionadas para composição do trabalho e confecção dos jogos educativos, seguidos pelas 

intervenções realizadas nas aula, a saber: 

a) Percepção Ambiental que apresenta as características de pensar e de identificar as 

questões relacionadas ao espaço e a territorialidade amazônica; 

b) Conscientização e Sensibilização Ambiental que trata a respeito de como os alunos 

e professores possuem a consciência e a sensibilidade ambiental; 

c) Ludicidade na Educação Ambiental: a confecção dos jogos. Nesta categoria retrata 

os jogos educativos e sua relação com as atividades desenvolvidas no espaço escolar. 
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5 OS JOGOS EDUCATIVOS AMBIENTAIS NA ESCOLA AGRÍCOLA “JOSÉ 

CEZÁRIO MENEZES DE BARROS” 

 

Os resultados desta pesquisa estão apresentados em 3 categorias, a saber sobre a 

percepção ambiental, a conscientização e a sensibilização ambiental, e a ludicidade na 

Educação ambiental. Diante disso, a presente seção irá abordar quanto a confecção e 

aplicação dos jogos educativos na pesquisa realizada na “Escola Agrícola José Cezário 

Menezes de Barros”. Os jogos foram aplicados na ministração de conteúdos específicos das 

disciplinas Ciências Naturais, Matemática, Educação Física e Geografia enfocando a temática 

meio ambiente. Iniciou-se pela conscientização e sensibilização ambiental, seguida pela 

ludicidade na AE e o uso dos jogos nas atividades de ensino das disciplinas por meio das 

oficinas de aplicação realizadas pelos alunos. 

 

5.1 Percepção ambiental: a visão dos professores 

 

Com a necessidade de compreender a percepção em relação à EA e ao Meio Ambiente 

dos professores das disciplinas de Ciências Naturais, Educação Física, Matemática e 

Geografia, atendendo assim ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, foi aplicado um 

questionário inicial elaborado pela pesquisadora com perguntas abertas e fechadas 

relacionadas ao assunto. Fez-se ainda necessário nosso conhecimento em relação ao 

comportamento ecológico de cada professor. Para essa análise utilizamos as questões da 

Escala de Comportamento Ecológico (ECE) de Pato e Tamayo (2006). 

Durante o preenchimento do questionário por parte dos professores, observou-se o 

interesse que todos eles tiveram em participar da pesquisa, contribuindo com informações que 

estavam enunciadas nos formulários. Alguns chegaram a manifestar sua segurança em 

participar, pelo fato do formulário não registrar sua identificação. Dessa forma, não houve 

alteração em nenhuma das questões do formulário, o que demonstrou que suas questões 

atendiam aos objetivos da pesquisa. 

Nas primeiras questões, buscou-se registrar uma identificação de faixa etária, 

formação, e tempo de trabalho de cada docente participante, com a disciplina de sua 

responsabilidade naquela escola. Do quadro de docentes participantes, havia 01 de Educação 

Física, 01 de Geografia, 03 licenciados em Matemática dos quais uma professora que era a 

única mulher, ministrava as aulas da disciplina Ciências Naturais. Situação que não é 
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adequada na educação, uma vez que a Professora não teve conhecimentos específicos naquela 

disciplina para ministração da mesma, no entanto, evidencia-se sendo um fato natural que 

acontece no ensino da educação brasileira.  

Para essa etapa, não tivemos preocupação em sistematizar e categorizar respostas, 

apenas análise das respostas dos professores participantes, na intenção de conhecer suas 

concepções quanto à utilização do tema “meio ambiente” nas disciplinas de Ciências Naturais, 

Educação Física, Matemática e Geografia. Outro aspecto que consideramos nas análises das 

respostas dos professores foram as anotações onde eram registradas as ponderações, 

comentários, colocações voluntárias e conversas informais dos participantes durante os 

encontros do grupo focal, intervenção e oficinas. 

Esses dados originaram as análises feitas para cada resposta dos docentes participantes 

do estudo. E para efetivação dos dados, foram registradas nesta seção, as informações 

referentes às respostas dos participantes os quais neste trabalho, são denominados de P1, P2, 

P3, P4 e P5. Sendo o P1 professor de educação física; P2 professora de ciências naturais; P3 e 

P5 professores de matemática e P4 professor de geografia. 

O P1 fundamentou a importância da questão ambiental às condições climáticas que 

necessitam ser favoráveis aos movimentos do corpo. Quanto às práticas dos temas 

transversais nas escolas, afirmou que o meio ambiente é um tema de fácil inserção em 

qualquer matriz curricular. Na Escala de Comportamento Ecológico o participante atribuiu os 

conceitos Muitas Vezes (4) Quase Sempre (5) e Sempre (6) sucessivamente, às questões sobre 

O tratamento do lixo, Escolha de alimentos no dia-a-dia, Combate aos desperdícios dos 

recursos naturais, Manutenção e limpeza das ruas, Economia de água, Combate aos 

desperdícios de energia, Compra de comidas sem preocupação com os conservantes e 

reutilização do verso de papéis já utilizados. De acordo com as respostas do P1 verificou-se 

uma constante preocupação com suas atitudes de preservação ao planeta, mostrando “que a 

história da aventura humana neste planeta resulta daquilo que fazemos” (BARCELOS, 2012, 

p .17). 

Conforme as abordagens do P1 durante as ocorrências do grupo focal, percebeu-se que 

seu entendimento quanto às relações dos agentes da educação com o meio ambiente só serão 

consolidadas se o tema “meio ambiente” fizer parte de uma disciplina obrigatória e que o 

docente daquela disciplina consiga desenvolver atividades interdisciplinares que resultem na 

mudança de postura dos alunos bem como dos professores quanto ao tema, em ações 

contínuas que explorem as capacidades intelectuais dos alunos durante todo o seu período na 

escola básica, fazendo-os produzir didaticamente norteados por estratégias ambientais. “A 
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abordagem interdisciplinar objetiva superar a fragmentação do conhecimento” 

(GUIMARÃES, 1995, p.14). 

Para as questões sobre lixeira específica para cada tipo de lixo; doações a uma ONG 

ambientalista; classificação do lixo conforme o tipo; trabalho voluntário para grupos 

ambientais; manifestações públicas em favor do meio ambiente e reaproveitamento da água 

que sobra da lavagem de roupas o participante atribuiu o conceito NUNCA, mostrando com 

isso uma despreocupação com a preservação do planeta.  

Discorrendo sobre o Meio Ambiente, o P1 afirmou que faz parte da maioria que se 

preocupa pouco pelo meio ambiente. Considerando as informações registradas em diário de 

campo, observou-se que o docente não queria mesmo envolver-se com algum projeto 

interdisciplinar, a não ser que envolvesse os movimentos corporais ou conhecimentos teóricos 

específicos da Educação Física. 

Sobre a importância da Educação Ambiental o P2 afirmou que essa importância está 

provada no descaso que a maioria de sua escola manifesta pelo meio ambiente onde vive. O 

participante apontou como fazendo parte de suas práticas transversais os temas: Ética, Meio 

Ambiente, Saúde, Orientação Sexual e Trabalho. Discorrendo sobre os problemas ambientais 

existentes na escola, foi citado o lixo proveniente da falta de zelo e educação dos usuários do 

ambiente. 

Na escala de Comportamento Ecológico o participante utilizou (4) Muitas Vezes (5) 

Quase Sempre e (6) Sempre aos itens sobre combate ao desperdício de papel, a importância 

do meio ambiente para as pessoas, combate aos desperdícios dos recursos naturais, a 

manutenção das ruas limpas, combate ao desperdício de água e de energia. 

Considerando as colocações do professor no Grupo Focal quando discorria sobre a 

importância do meio ambiente e os Temas Transversais, percebeu-se que foi o participante 

mais consciente e mais conhecedor da temática explorada na pesquisa. Argumentava com 

mais clareza, dava exemplos diversificados, fazia explanações mais detalhadas e específicas a 

respeito da questão ambiental e a possibilidade de se criar produtos didáticos que sirvam para 

integrar certas disciplinas por meio da temática ambiental. 

Para as questões sobre “torneiras ligadas durante a higienização”, “luzes acesas dentro 

de casa em momentos desnecessários”, “jogar lixo no chão” e “conservar a TV ligada todo 

tempo” foi atribuído o conceito NUNCA. 

Para essas questões, o participante sempre defendia um monitoramento permanente 

com clareza e precisão nas análises e que resultasse na consolidação das ideias tentando 

incentivar as práticas da imaginação e da criatividade. Por este trabalho ficou constatado que 
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quantificar os argumentos e as justificativas tornou-se cada vez mais difícil. Principalmente 

quando se trata de temáticas como resultado, em forma de produtos aplicáveis definindo suas 

formas de aplicação em cada disciplina para o qual foi criado. 

Quanto à importância da educação ambiental, o P3 salientou “a conscientização e 

orientação que se tornam importantes para a educação ambiental dentro de qualquer escola”. 

Assim, concluímos que urge a necessidade de que a escola não mostre somente os 

efeitos da destruição ambiental, como: desmatamentos, queimadas, poluição dos igarapés e 

rios, ocupações e moradias desordenadas em locais de risco. É preciso que se apresentem os 

conteúdos do âmbito da prevenção e da causa da destruição e não somente nos efeitos, 

mostrando a remediação. A esse respeito Tozzoni-Reis (2004, p. 147) destaca 

 

A educação ambiental é uma dimensão da educação, uma atividade 

intencional da prática social, que imprime ao desenvolvimento individual um 

caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, 

com o objetivo de potencializar essa atividade humana, tornando-a mais 

plena de prática social e de ética ambiental. Essa atividade exige 

sistematização através de uma metodologia que organize os processos de 

transmissão/apropriação crítica de conhecimentos, atitudes e valores 

políticos, sociais e históricos. 

 

 

O assunto da educação ambiental que lhe despertou maior interesse foi “preservação 

das florestas e rios e coleta de lixo”. O participante citou como documento importante a 

Constituição Federal em seu capítulo VI sobre Meio Ambiente. 

Citou ainda como temas transversais: Ética, Orientação Sexual, Meio Ambiente, 

Saúde, Pluralidade Cultural e Trabalho. 

Quando participante do grupo focal, o P3 evidenciou o conceito de processo 

justificando que esse tipo de trabalho corresponde a uma construção processual. 

Quanto aos problemas identificados na escola, foi citada primeiramente a qualidade da 

água servida aos alunos, seguida pela falta de seleção do lixo da escola e proximidade da 

lixeira ao pátio da escola. Emitiu sugestão para amostragem de dados sobre o desmatamento 

da região Norte através de gráficos. 

Na escala de Comportamento Ecológico os itens (4) muitas vezes (5) quase sempre e 

(6) sempre foram atribuídos às questões: abstenção de produtos químicos, economia de água 

durante o uso, preservação e limpeza do ambiente, combate ao desperdício de energia, 

reutilização de papel. 
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Na abordagem sobre o meio ambiente o participante discorreu sobre a dependência 

dos seres vivos para com o solo, a água e o ar, bem como a necessidade de conservação 

desses componentes e da relação existente entre eles e os seres vivos. 

O P4 atribuiu a importância da Educação Ambiental ao fato de prepararem não 

somente aos alunos, mas aos seres humanos para aprenderem cada vez melhor a cuidarem do 

meio ambiente.  

Quanto aos assuntos de maior interesse da educação ambiental citou aqueles 

relacionados ao “reaproveitamento de lixo e alimento orgânico”. Elegeu como tema 

transversal prioritário o “ambiente escolar”. Citou como problemas ambientais da escola as 

queimadas constantes nas redondezas e o lixão que fica próximo à escola. 

Na escala do Comportamento Ecológico foram atribuídos aos itens (4) muitas vezes 

(5) quase sempre (6) sempre as questões sobre: armazenamento do lixo, seleção dos alimentos 

para consumo, combate ao desperdício de recursos naturais, manutenção da limpeza das ruas, 

combate ao desperdício da água e da energia e reutilização de papéis. 

Na abordagem sobre o meio ambiente, enfatizou sua importância para a vida do 

homem que por sua vez ignora a responsabilidade que tem de conservar o meio onde vive. 

Nem tampouco quer responsabilizar-se por cuidar do ambiente que o cerca. 

Esse processo constituído pelo objeto da educação consiste na composição definida 

por Saviani (1995, p.17). 

 
O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 

pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um 

lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados 

pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de 

outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas 

para atingir esse objetivo. 

 

 

Parece constituir-se de fundamental importância, a necessidade de criação de novas 

estratégias no bojo do planejamento educacional em todos os seus níveis e modalidades, a fim 

de refutar as velhas formas do “fazer educacional”. Hão de perdurar estabelecidas as jornadas 

reflexivas das academias em torno de temas promissores como a educação ambiental.  

No que se refere à importância da educação ambiental, o P5 atribuiu à conjuntura na 

qual estamos imersos, onde todos somos responsáveis pelos decorrentes acontecimentos que 

aos poucos estão matando nosso planeta, que consequentemente causa desequilíbrio em todas 

as instância (animal, vegetal), a citar o aquecimento global. É importante todos conhecerem 

um pouco mais, ir além do que a mídia expõe e estarmos concatenados a todas as situações. 
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Em relação ao estudo de assuntos relacionados à EA, o mesmo ainda não estudou 

sobre e desconhece documentos importantes sobre o assunto. Informou ainda que não sabe 

quais são os temas transversais e que durante sua graduação não foram ministrados conteúdos 

sobre Temas Transversais em EA. 

Ao opinar sobre a importância de utilizar os temas transversais em qualquer disciplina, 

justificou quanto ao nível de escolaridade e o foco de atuação, apesar de não ter tido acesso ou 

curiosidade em conhecer mais profundamente o tema gerador desta pesquisa, tem-se o 

conhecimento empírico acerca do assunto o que infere-se a importância de seu uso em 

qualquer disciplina. Relacionado a esse assunto, pode-se perceber um certo distanciamento 

dos professores com a temática ambiental, o que torna um dos grandes problemas para a EA. 

Diante deste contexto, as universidades vêm criando estratégias para inserir a questão 

ambiental nos planos de estudos. Leff (2003, p. 230) destaca: 

 

Os programas de licenciatura, como espaços onde se formam os futuros 

profissionais, ou onde os estudantes começam a avançar no campo 

específico de alguma disciplina, surgem como um dos âmbitos mais 

importantes e estratégicos para a incorporação da complexidade ambiental 

na universidade. São estratégicos dado o seu impacto no número de pessoas 

sobre as que se trabalharia este tema. 
 

 

Percebe-se portanto, que essas circunstâncias que legalizam no sistema nacional de 

ensino, os temas transversais, têm uma forma viável para ser otimizadas, que é por meio de 

métodos e arranjos locais que possibilitem mecanismos apropriados às condições da Educação 

Básica em cada região. 

Em relação aos problemas ambientais existentes na escola se identifica a falta de 

saneamento, tratamento de esgoto e água, limpeza aos seus arredores, lixo, falta de 

higienização nos banheiros, salas de aula e cozinha o que cria uma ambientação de 

desconforto para alguém. No que se refere aos temas transversais, não utiliza especificamente 

os dos PCN’s, porém, procura apresentar temas geradores que estejam em evidência seja a 

nível local, nacional ou internacional sempre com contextualizações advindas dos próprios 

alunos. 
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5.2 Conscientização e Sensibilização Ambiental: o olhar dos estudantes 

 

5.2.1 Primeira Intervenção 

 

Com a finalidade de atender aos objetivos específicos a pesquisa foi delineada em três 

etapas. A etapa I foi dividida por três intervenções, a primeira foi organizada inicialmente 

através de grupo focal no encontro da pesquisadora com os alunos do 18 alunos do 8º ano e 

vinte alunos do 9º ano da Escola Agrícola José Cezário Menezes de Barros, bem como os seus 

respectivos professores das quatro disciplinas: Ciências Naturais, Educação Física, 

Matemática e Geografia, a fim de compartilhar a conscientização quanto à importância do 

meio ambiente, da Educação Ambiental, bem como quanto à existência de alguns problemas 

ambientais percebidos em Humaitá e reciclagem. 

Dando início às oficinas de conhecimento das concepções e conscientização do 

público participante, foi realizada uma intervenção com os alunos do 9º ano do ensino 

fundamental, conduzida pelo Professor de Educação Física da Escola José Cezário. 

Inicialmente foi feita a apresentação da pesquisadora e dos alunos presentes por meio de um 

grupo focal. No entanto, percebeu-se que a maioria dos alunos participantes naquele momento 

se mostraram vergonhosos e tímidos até para dizer apenas seu nome.  

Preocupamo-nos nesta fase, em enfatizar a educação ambiental que se caracteriza por 

pensar e analisar a espécie humana diante das questões ontológicas visando um caminho 

dialógico relacionado à dimensão pessoal e coletiva que necessariamente está evidenciada 

pela percepção sensível, cuja capacidade reflexiva está na atuação objetiva e dialógica na 

realidade (LOUREIRO, 2004). 

Por isso, havíamos planejado no grupo focal, conhecer da concepção deles em relação 

ao meio ambiente, educação ambiental, se eles saberiam identificar os problemas ambientais 

existentes no município e ainda sobre reciclagem. Sendo assim foi realizada a pergunta aos 

mesmos do que entendiam por Meio Ambiente. Apenas uma aluna respondeu que: “meio 

ambiente é a natureza, um lugar onde a gente preserva, preservação de um local, onde não 

podemos poluir e que temos que cuidar bastante, sem jogar lixo e preservar os animais, pois 

se não cuidarmos pode até acabar” (E1).  

Ao ser perguntado a primeira vez, o que o grupo entendia por Educação Ambiental, 

não obtivemos nenhuma resposta. Em uma nova tentativa de interação, instigamos para que os 

alunos discutissem acerca do assunto. Foi então perguntado se eles sabiam identificar quais os 
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problemas ambientais que existiam no município de Humaitá. Nesse momento, quatro alunos 

foram os únicos participativos citando dentre os problemas ambientais:  

 

E1: poeira, queimadas e desmatamentos; 

E2: falta de saneamento básico em algumas ruas; 

E3: lixão a céu aberto e próximo da escola;  

E4: cachorros sem dono na rua. 

 

 

Ao ser verificado que houve dificuldade na coleta de dados através da entrevista, foi 

utilizado outro recurso metodológico para recolher informações importantes para a pesquisa. 

Assim, ficou definido que usaríamos um questionário, dando-lhes tempo para responderem 

por escrito algumas perguntas pelas quais iam expressar suas concepções sobre Meio 

Ambiente, Educação Ambiental e Reciclagem. Foram utilizados os mesmos conteúdos das 

perguntas tanto aos alunos do 8º ano, quanto aos alunos do 9º ano. 

No primeiro bloco das referidas perguntas, foi solicitado que os alunos do 8º ano 

conceituassem ou expressassem o que entendiam sobre o Conceito de Meio Ambiente, cujos 

conteúdos e análises estão demonstrados nas respostas dos estudantes abaixo descritas: 

 

E1 a melhoria da natureza. 

E2: a natureza. 

E3: a melhoria na natureza. 

E4: é natureza. 

E5: é tudo que está ao redor da natureza, local onde vivemos. 

E6: é tudo que está ao nosso redor 

E7: onde as pessoas ficam, a natureza. 

E8: não soube responder. 

E9: cuidar do local onde vivemos. 

E10: é um lugar onde há vida, ar, terra, animais ou pessoas. 

 

 

Os participantes da turma de 8º ano relacionaram a conceituação de meio ambiente à 

própria natureza ou ao ambiente natural que está ao seu redor. 

Em suas falas, demonstraram entendimento de que o homem não é componente direto 

do meio e sim um agente isolado que apenas observa, estuda os fatos e os reintegra em forma 

de conteúdo para serem estudados nas escolas e universidades. Estas por sua vez, reorganizam 

os conteúdos que são repassados aos futuros professores, conservando assim, a 

retroalimentação daquele ciclo discursivo vicioso. Essa situação é justificada por Guimarães 

(2006, p. 13): 

 

Meio ambiente não é apenas o somatório das partes que o compõem, mas é 

também a interação entre essas partes em inter-relação com o todo, ou seja, é 
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um conjunto complexo como uma unidade que contém diversidade em suas 

relações antagônicas e complementares de forma muitas vezes simultânea. 

 

 

A fala do E10 “lugar onde há vida, ar, terra, animais ou pessoas” mostra que tem sido 

muito difícil para o alunado de Ensino Fundamental entender que mesmo o homem sendo 

agente no planeta terra, sendo nessa condição superior aos demais componentes; ele faz parte 

ativa do meio ambiente, tendo apenas uma diferença: a inteligência e racionalidade que são 

atributos exclusivos do homem porque os demais componentes do meio ambiente são 

desprovidos desses atributos. Percebe-se dentre o alunado, um entendimento de que o homem 

ao ser educado e por ter o domínio das invenções e inovações tecnológicas, tem também o 

domínio da natureza sem ser participante dela, conforme afirma Moreira (1999, p. 87): 

 

Os educadores do próximo século não poderão ignorar as duras questões que 

as escolas terão de enfrentar, referentes a multiculturalismo, raça, poder, 

identidade, significado, ética e trabalho. Tais questões estão a exigir a 

redefinição do sentido e dos propósitos da escolarização, bem como do que 

significa ensinar e aprender em um mundo ao mesmo tempo mais 

globalizado e mais diversificado. 

 

 

Sabe-se que as universidades brasileiras têm recebido a responsabilidade implícita de 

desenvolverem temáticas referentes ao meio ambiente, no entanto, percebe-se que essa 

responsabilidade ou motivação ainda não influenciou nem conscientizou as práticas da 

maioria de nossos atores das escolas de Ensino Fundamental no Amazonas. 

São percebidas certas limitações nas respostas dos alunos participantes quanto à 

conceituação de meio ambiente. Parece que apesar de não ter havido dificuldades na inserção 

de conteúdos nos currículos de formação na área ambiental; há sim, principalmente nas 

escolas de ensino fundamental, certo distanciamento entre as teorias curriculares embutidas 

nos projetos pedagógicos referentes à educação ambiental. 

Percebe-se que as respostas dos estudantes não imprimem nenhuma relação do tema 

meio ambiente com o convívio social, político e cultural deles, nem dos demais que estão 

envolvidos naquele contexto ambiental que está sendo abordado. 

Da mesma forma, foi perguntado aos alunos participantes do 9º ano, o que entendiam 

em relação ao conceito de meio ambiente, sendo suas respostas: 

 

E1: entendo que existem muitas pessoas que preservam o meio ambiente e 

outras não.  

E2: é não queimar a natureza. 

E3: é não jogar lixo na cidade. 

E4: que ele tem que ser preservado. 
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E5: que devemos proteger o lugar em que vivemos. 

E6: meio ambiente é vida tudo que está ao nosso redor. 

E7: é um lugar muito sujo. 

E8: é tudo ao nosso redor. 

E9: temos que cuidar do meio ambiente porque vivemos nele. 

E10: é tudo que está em nossa volta 

E11: que em todo lugar que a gente está é o nosso meio ambiente 

E12: é uma forma de cuidar do mundo sem poluição e sem lixo. 

 

 

Das falas dos alunos participantes deste bloco de respostas destacamos os trechos: 

“devemos proteger o lugar em que vivemos”, “é tudo o que está ao nosso redor” “tudo o que 

está ao nosso redor” e “temos que cuidar do meio ambiente porque vivemos nele”. Estas falas 

representam a conceituação de meio ambiente, foi adotada a subcategoria “compreensão” e 

“ocupação” inerentes à categoria Geografia, uma vez que a maioria das respostas expressa o 

resultado do raciocínio de seus participantes somente na perspectiva da ocupação do espaço 

no qual o homem precisa cuidar do que está ao seu redor. Essa sensação é fundamentada por 

Tristão (2005, p. 253) quando afirma que: 

 

[...] o problema não é a nostalgia resultante dessa co – responsabilidade; 

porém, um sentimento demonstrando que a responsabilidade e a impotência 

se confrontam quando se vê que o ensino resultante do processo educativo 

não se transformam em ações trabalhadas no cotidiano dos estudantes. 

 

 

Essa compreensão dos estudantes resulta em certa sensação de “responsabilidade não 

cumprida”. Dessa forma, a impressão que se tem é de que os currículos escolares preconizam 

apenas a proteção do ambiente. Cada qual cuida do seu espaço e estará tudo bem. Esses 

discursos de proteção presentes com o alunado das escolas de nossos dias, vêm confirmar a 

ideia de Oliveira (2000, p. 97) considerando que “o desafio de inserção da temática ambiental 

nos currículos escolares deve procurar abordar as questões ambientais em sua totalidade, 

evitando enfoques de temas isolados mesmo que relevantes”. 

Essas falas confirmam a ideia de que a natureza, o meio ambiente deve ser formado 

por todos os outros componentes, em que os participantes têm a consciência de cuidar, 

conservar e preservar baseados nos conteúdos relacionados pelos PCN, mas ainda existe uma 

certa morosidade em consolidar nas práticas escolares. Ao serem analisadas as respostas 

relacionadas ao assunto, verificou-se pouco ou nenhum conhecimento sobre as definições do 

que é meio ambiente.  

Carvalho (2012, p.57) destaca que em um único equilíbrio os humanos e a natureza 

estão interligados, assim como a sociedade e o ambiente, os quais através de uma relação 
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mútua de interação vão se relacionando, conceituado assim o meio ambiente “é campo 

complexo das relações entre natureza e sociedade”. Percebeu-se que cinco alunos relacionam 

meio ambiente apenas à natureza, rios, lagos e florestas, esquecendo-se da relação do homem 

que faz parte do meio ambiente, enquanto seis ainda puderam se expressar positivamente em 

relação ao questionamento. Apenas um aluno respondeu errado. 

Contextualizando as respostas, pudemos perceber algumas concepções incorretas em 

relação a meio ambiente. Assim foi realizada uma rápida explanação sobre o que é meio 

ambiente, usando como exemplo que aquela sala de aula onde estávamos é considerado meio 

ambiente. Foi explicado ainda que não há separação dos seres humanos da natureza, pois nós 

somos natureza fundamentados nas relações homem, sociedade e natureza.  

Deste modo, evidencia-se que a educação ambiental tem um caminho identidário que 

se caracteriza pela forma de pensar e de agir, conforme afirma Loureiro (2004, p, 66): 

 

Parto do princípio que educação ambiental é uma perspectiva que se inscreve 

e se dinamiza na própria educação, formada nas relações estabelecidas entre 

as múltiplas tendências pedagógicas e do ambientalismo, que têm no 

“ambiente” e na “natureza” categorias centrais e identitárias. 

 

 

Percebe-se que o conceito de EA demonstra que, os discursos das diferentes categorias 

profissionais avançam e insistem em implantar uma educação que tenha dentre seus principais 

objetivos, o de desenvolvimento sustentável a fim de inovar as concepções das pessoas sobre 

o papel da educação na orientação de todas as nações quanto às necessidades que temos de 

habilidades que nos façam fortalecidos nos cuidados com o ambiente. Observa-se que na 

educação brasileira, é necessário desenvolver a teoria e a prática na Educação Ambiental no 

contexto da prática escolar evidenciados tanto no contexto urbano como no rural. 

Ao perguntar sobre a Educação Ambiental, as respostas dos estudantes foram: 

 

E1 – Eu acho que e sobre que não pode joga lixo na rua sobre que o lixo tem 

lugar, e não poluir. 

E2 – Eu acho que e para que agente aprender a cuidar do meio ambiente. 

E3 – Para mim educação ambiental faz educa as pessoas não polui o meio 

ambiente. 

E4 – E uma atividade física. 

E5 – Não sei o que significa educação ambiental, mais eu acho que 

atividades físicas. 

E6 – A educação ambiental é ser educado com a natureza. 

E7 – Educação ambiental é o que ensinam sobre o meio ambiente na escola 

é o processo por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais. 

E8 – Os processos por meio dos quais os indivíduo e coletividade constroem 

valores sociais. 
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E9 – Educação ambiental é algo que incentiva ou ajudar a como cuidar do 

nosso meio ambiente. 

E10 – É quando as pessoas cuidam da limpeza da rua. 

E11 – São os professores ensinando os alunos sobre o meio ambiente.  

E12 – Eu acho que nosso esporte como a gente age na atividade física. 

 

 

Foi percebido a ausência do domínio da ortografia em certos trechos escritos por 

alguns estudantes, mostrando-nos que não têm sido cultivados alguns conteúdos básicos e 

preliminares no processo de aprendizagem do educando. 

Na análise desse bloco, alguns participantes relacionaram Educação Ambiental com 

atividades físicas, o que nos mostra que por meio de suas habilidades intelectuais, o estudante 

integra conteúdos semelhantes ou diferentes, muitas vezes sem muita relação entre uns e 

outros. Nesse caso, os estudantes integraram um conceito macro (Educação Ambiental) com 

habilidades (atividades físicas). Daí, o que o estudante aprende corresponde ao produto 

resultante do processo do ensino, de acordo com as premissas de Oliveira (2001, p.80). 

 

A aprendizagem pode ser vista em forma de “um processo - como 

aprendemos; e também como um produto - o que aprendemos, que são os 

resultados e as capacidades que desenvolvemos para aprender cada vez mais 

e melhor (grifo no original). 

 

 

Outra situação explicitada nos trechos de respostas dos alunos é a carência de 

conteúdo na concepção deles, os quais não demonstraram nenhuma visão de entendimento 

quanto à Educação Ambiental que pode e deve contribuir para uma nova visão ambiental e 

sustentável (UNESCO, 2017).  

As reflexões que os alunos expressam, bem como sua práxis na condição de cidadãos 

fora da escola, deixam claro que não faz parte de seu processo de aprendizagem, mas uma 

possibilidade para contribuir com algum tipo de nova visão sobre a sustentabilidade. Deste 

modo, na relação homem, sociedade e à natureza, Loureiro (2002, p. 69) afirma:  

 

Educação ambiental é uma práxis educativa e social que tem por finalidade a 

construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o 

entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e responsável dos 

atores sociais individuais e coletivos no ambiente. 

 

 

Baseado nesse conceito, pudemos observar que nove dos alunos conseguiram definir a 

educação ambiental, ainda que superficialmente tentaram levar para o lado que o tema 

trabalha. No entanto, três participantes responderam completamente errado ao relacionarem 
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com atividade física e esporte. Podemos concluir então, que alguns deles não têm um 

conhecimento relacionado ao assunto. 

Em relação aos problemas ambientais existentes no município de Humaitá, tivemos as 

seguintes respostas: 

 

E 1 – Lixo, sujeira e poluição, rios poluídos e igapós. 

E 2 – O lixão, as queimadas e a poluição. 

E 3 – Os problemas são rios sujos, ruas muitas sujas e não tem ruas limpas. 

E 4 – O problema e que ainda tem muito lixo na cidade de Humaitá. 

E 5 – existe o lixão que causa mal odores e os esgotos etc. 

E 6 – Lixão, esgoto a céu aberto. 

E 7 – São muitos começando pelo o lixão que e a seu aberto as queimadas a 

poluição dos rios e o desmatamento das florestas e outros. 

E 8 – Muito lixo, obras paradas. 

E 9 – Os problemas ambientais que existe em Humaitá são os lixos, a falta 

de saneamento básico, os rios poluídos. 

E 10 – O meio ambiente que as pessoas não cuidam da rua e não joga lixo na 

lixeira e não respeita o meio ambiente. 

E 11 – Os problemas ambientais em Humaitá são as queimadas, os 

desmatamentos e lixos espalhados pelas ruas. 

E 12 – A falta de limpeza, os esgotos que são todos sujos, a falta de limpeza, 

nossa cidade o povo não manter limpa.  

 

 

Pela natureza dos conteúdos das respostas, fundamentou-se no entendimento expresso 

pelos estudantes quanto às atitudes nocivas dos moradores de Humaitá que provocam 

queimadas, desmatam as florestas, criam lixeiras, desrespeitam a natureza e não promovem a 

limpeza da cidade, provocando a transformação do ecossistema e da paisagem transformações 

negativas que comprometem a ocupação do espaço. Foi-se o tempo em que as operações de 

manejo com a terra ou com a vegetação, não necessitavam ter sintonia com as demandas de 

sustentabilidade requeridas em nossos dias (LEFF, 2001). 

Pelas respostas dos estudantes, pode-se perceber que o conhecimento deles 

relacionados a problemas ambientais é pouco em relação aos grandes problemas existentes no 

Município. Sendo assim, foi exposto a eles que além do que citaram existem outros 

problemas, como por exemplo: a exploração ilegal de madeira, muitas ruas sem saneamento 

básico, esgotos à céu aberto, ausência de coleta seletiva (coleta, tratamento e destino do lixo), 

a água sem tratamento tornando-se imprópria para consumo humano, emissão de gases das 

motos e automóveis que aumentam o efeito estufa e ainda a poluição visual e sonora. 

Quanto ao conceito de reciclagem, as respostas dos alunos foram as seguintes: 

 

E1: é quando a pessoa não joga papeis no chão, rio, grama e reutiliza o lixo 

de varias formas; 

E2: reciclagem é reutilizar; 
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E3: é reciclar garrafas pet e papel do lixo; 

E4: reutilizar coisas que iam para o lixo; 

E5: reutilizar coisas que iam para o lixo e ter outra serventia; 

E6: reutilizar garrafas pet, tampas e cartelas de ovos; 

E7: reutilizar o lixo; 

E8: é um reaproveitamento daquilo que ia para o lixo ou para sujar ruas e 

rios como garrafa pet; 

E9: reciclar garrafa, fazer coisas com a reciclagem criar coisas com a 

garrafa; 

E10: é quando uma pessoa separa o lixo e faz outra coisa; 

E11: é pegar uma garrafa pet e ao invés de ir para o lixo dar outra serventia a 

ela; 

E12: é reciclar tudo aquilo que a gente consome no dia a dia e mais um 

pouco; 

 

 

Quanto a esse bloco de respostas, podemos observar que das 12 doze respostas 

conceituando reciclagem, somente cinco fazem referência ao processo de reutilização de 

materiais. Talvez porque não haviam ainda sido envolvidos nem na coleta dos materiais nem 

tampouco na confecção dos jogos educativos. 

Outra análise pode ser feita relacionadas à assimilação e o entendimento do ser 

humano quanto às formas de ocupação dos seus respectivos espaços. Nota-se que a maioria 

dos estudantes conseguiu abstrair o conceito de reciclagem numa perspectiva de 

transformação de um produto para criar coisas novas. Foi abordado quanto à inexistência da 

coleta seletiva por parte da Prefeitura e lembrado pelo E20 que “por esse motivo de nada 

adiantaria separarmos o lixo em casa, pois iria pro mesmo lugar tudo”. 

 

5.2.2 Segunda intervenção 

 

Continuando a conscientização e sensibilização ambiental, realizou-se uma segunda 

intervenção em sala de aula, reunidos em um grupo focal, foi apresentado um filme em 

formato de desenho da Turma da Mônica em: “Um plano Para Salvar o Planeta”. 
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Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

O filme foi escolhido por possuir um enredo voltado ao tema meio ambiente, por 

apresentar uma linguagem de fácil entendimento ao público que ali estava assistindo e ainda 

pela popularidade da Turma da Mônica do autor Maurício de Souza ao se tratar dos desenhos 

animados atrai a atenção dos alunos durante o filme, estavam presentes os alunos do 2º ano de 

Administração e da Escola Agrícola José Cezário Menezes de Barros, embora os alunos do 2º 

ano serem mais adultos mostraram atração pelo que foi apresentado. 

O filme evidencia uma deficiente visual informando do mal que estão fazendo com o 

planeta, referindo-se a: poluição sonora através de buzinas e sons, fumaça, lixos jogados pela 

janela do carro no chão. Mostra também o “Chico Bento” (o amigo da roça) reclamando de 

mais uma pescaria mal sucedida, pelo fato do lago onde antes ele pescava ser límpido, sem 

poluições e repleto de peixes, agora estar poluído com lixos e sem peixes. Então a turma 

conclui que o estrago causado pelo homem ao meio ambiente está chegando longe, tendo-se 

que arranjar uma solução pra salvar a natureza. 

O filme deixa algumas frases de conscientização à conservação do meio ambiente, 

como por exemplo: “se vamos melhorar o mundo, vamos começar pelo lugar onde nós 

moramos”. Portanto, a mensagem do filme é chamar as pessoas para salvar o planeta e para 

que utilizem mais os 3R’s, de modo que o planeta volte florescer e o mundo se torne um lugar 

muito melhor de se viver, pois todos nós somos o plano para salvar o planeta. 

Foto 7 - Exibição do filme “Turma da Mônica: Um plano para Salvar o Planeta” 
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Após o filme, continuando-se a segunda intervenção, foi criado um Grupo Focal para a 

construção de Mapas Mentais: “o planeta que nós temos X o planeta que nós queremos”. 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Assim, conforme prevê Cavalcanti (1998), os mapas mentais possibilitam que durante 

o processo de ensino e aprendizagem, sejam avaliados o nível de compreensão e 

conhecimento dos valores que os estudantes têm dos lugares que eles ocupam nas diferentes 

fases da vida. 

Considerando os ensinamentos das intervenções anteriores e sobre o filme, em que os 

alunos aprenderam sobre o Meio Ambiente, Educação Ambiental e sobre os 3R’s e sabendo 

que alguns alunos tem dificuldade em desenhar, por não saberem, ou não possuir qualquer 

criatividade para esse fim, os alunos foram orientados pela pesquisadora a formarem grupos, 

para fundamentados nas sugestões discorridas, confeccionarem através de um desenho sobre 

uma das assertivas definidas para aquela etapa de como viam o planeta e como queriam ver o 

planeta, como pode ser observado na foto 8. 

Nesta fase recorreu-se a Bardin (2011, p.50) que ao propor a análise de conteúdo, leva 

em consideração “as significações, buscando conhecer aquilo que está por trás das palavras 

que estão sendo analisadas” Assim sendo, para analisar os conteúdos dos mapas mentais, 

utilizamos quanto a análise do conteúdo a qual funciona por operações de desdobramento do 

texto, em unidades cujos sentidos estejam em consonância com as categorias previstas. Bardin 

Foto 8 - Confecção dos Mapas Mentais 
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(2011, p.50-51) propõe que para analisar conteúdos, seja utilizada a semântica que 

corresponde ao estudo dos sentidos das unidades linguísticas, funcionando como critério 

prioritário da análise de conteúdo cujos resultados são os significados. 

Os conteúdos apontados na pesquisa aplicada podem ser expressos por formas 

simbólicas, necessitando de interpretação, conforme aborda Thompson (1995, p.357): 

 

Formas simbólicas são unidades escritas significativas, construídas e 

interpretadas por pessoas que conheçam o código daquela escrita. O estudo 

das formas simbólicas é fundamental e inevitavelmente um problema de 

compreensão e interpretação. Formas simbólicas são construções 

significativas que exigem uma interpretação; elas são ações, falas, textos 

que, por serem construções significativas, podem ser compreendidas. 

 

 

Assim, de acordo com o autor os métodos podem ajudar o educador a ver as formas 

simbólicas de uma maneira nova. 

Foram formados seis grupos de estudantes, variando-se de três a quatro participantes 

cada. A composição artística desses sujeitos foi norteada pela assertiva “O planeta que temos 

e o planeta que queremos” da qual geraram algumas considerações. De todos os grupos foram 

selecionados alguns mapas mentais, cujos desenhos
6
 resultaram nas figuras de 03 a 14 

pertinentes à temática e categorias traçados para esta pesquisa, os quais mostram o enfoque 

teórico e metodológico proposto neste trabalho. 

Os enunciados das assertivas “O planeta que temos e o planeta que queremos”, 

conduziam os desenhistas participantes do estudo, a expressarem nas suas peças desenhadas, 

as inter-relações dos componentes naturais com as estruturas construídas pelos homens, ou 

seja, as porções visíveis mostrando os sentidos criados pelos seres humanos.  

Passaram eles a expressar suas concepções quanto às condições do planeta terra, por 

meio do desenho de paisagens que são formadas por elementos naturais e culturais. As 

paisagens passaram a ser utilizadas como linguagem, possibilitando interpretações e 

oferecendo sentidos aos que buscam compreendê-las. Para Cauquelin, (2007. p. 39) “A 

paisagem participa da eternidade da natureza um constante existir, antes do homem e, sem 

dúvida, depois dele. Em suma, a paisagem é uma substância”. 

A adoção de mapas mentais como recurso de expressão das ideias por parte dos 

estudantes nesta fase da pesquisa teve fundamentos em Lima, Alvares (2012, p.21) “os mapas 

mentais são representações e representar é o ato de utilizar elementos simbólicos – palavras, 

                                                 
6 

Ressaltamos que foram elaborados 20 mapas mentais, foram escolhidos os que tinham a mesma caracterização 

dos outros. 
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figuras, imagens, desenhos e mímicas”. Foi considerada também a conceituação proposta por 

Marques (2008, p.36). 

 

Um mapa mental é uma ferramenta de planificação e de anotação de 

informações de forma não linear, ou seja, em forma de teia ou rede. Isto 

significa que a ideia principal é formalmente colocada no centro e as ideias 

associadas são descritas apenas com palavras-chave e ilustradas 

opcionalmente com imagens, ícones e cores variadas. 

 

 

Nesse aspecto, para consolidação de dados, foram registrados nesta seção, os mapas 

mentais confeccionados pelos estudantes da pesquisa, tendo como tema norteador “O planeta 

que temos e o planeta que queremos”. Então, na condição de substância, as paisagens têm 

forma e conteúdo, portanto expressam os sentidos que lhes foram atribuídos por seus autores. 

Por meio de desenhos dos mapas mentais, percebeu-se que os estudantes mostraram uma 

excelente habilidade em suas representações.  

Dessa forma, para facilitar a análise dos mapas mentais construídos, cada um deles 

está demonstrado por meio das estruturas padronizadas a seguir: 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Figura 3 - O Planeta que temos – Grupo 1 
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O Grupo 1, na figura 3, evidencia um panorama global terrestre poluído, onde a 

concepção artística dos autores demonstra as condições físicas do contexto ambiental na vida 

terrestre. Fica demonstrado artisticamente, o superaquecimento do sol e a poluição da fumaça 

que resulta na destruição das árvores e demais componentes naturais como a água que por sua 

vez aquecida, provoca a morte dos peixes e demais habitantes da terra: 

Através desse desenho pode-se ver que as ações do homem são causadoras desse 

malefício ao planeta o que Guimarães (1995, p.12) enfatiza: 

 

Nas sociedades atuais o ser humano afasta-se da natureza. A 

individualização chegou ao extremo do individualismo. O ser humano, 

totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio 

da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, 

causando grandes desequilíbrios ambientais. 

 

 

Fica demonstrado no primeiro desenho, que o planeta terra está com seus recursos 

naturais atingidos pela secura do ar, dos rios e consequentemente da vegetação, consequência 

de atitudes do ser humano para com o planeta. 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Figura 4 - O Planeta que queremos – Grupo 1 
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Geralmente, ao contemplar as diferentes paisagens, com os recursos naturais sadios, 

vivos e cheios de beleza, como está expresso no segundo desenho; o ser humano tende fazer 

reflexões positivas contemplando a luz e a natureza que o cerca, retirando dela, os melhores 

significados, evocando as melhores lembranças de sua vida. Percebe-se que o significado 

atribuído pelos participantes ao segundo desenho, evoca as lembranças de um ambiente 

primitivo, bem natural e isento de poluição, onde comungam os elementos naturais, como a 

terra, o sol e as águas, refletindo vida e harmonia aos habitantes do planeta, porém sem a 

presença do homem, conforme pode-se observar na figura 4: 

O que pudemos entender das setas circulando o planeta terra é que devemos unidos e 

em uma única direção preservar o planeta, pois “ou formamos uma aliança global para cuidar 

da Terra e uns dos outros ou então arriscamos a nossa própria destruição e a devastação da 

diversidade da vida” (BOFF, 2010, p. 62). Nesse segundo desenho, tem-se a clara e prazerosa 

expressão de uma natureza limpa e sadia, a qual esbanja beleza e vigor aos seus habitantes. 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Na Figura 5 percebemos a devastação das florestas, poluição do ar e da água e pela 

emissão de gases impuros, isso tem provocado nos seres humanos extrema inquietação. Sabe-

se que as transformações que vêm ocorrendo nos espaços têm provocado certa 

indissociabilidade entre o ambiente rural e o ambiente urbano, especialmente quando se trata 

Figura 5 - Planeta que temos – Grupo 2 
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da aglutinação entre as ações rurais e urbanas motivadas pelas novas tecnologias, que têm 

revolucionado os equipamentos do cultivo da terra no plantio de diferentes espécies; e 

acelerado a comunicação entre as pessoas desses espaços onde os fatos acontecem e são 

conhecidos por todo mundo simultaneamente ao ocorrido. 

A este respeito Barcelos (2012, p. 16) afirma que “Com isso, a natureza deixou de ser 

um grande cenário de acontecimentos para ser tratada como um mero campo de 

experimentações, ou seja, nada mais que um imenso laboratório de pesquisas”. No entanto, a 

depredação do ambiente ocorre atualmente tanto no âmbito rural, quanto no âmbito urbano. 

Com os mapas acima, por exemplo, os autores participantes desta pesquisa expressam a 

mesclagem entre as paisagens natural e cultural, onde um dos cenários está com seus 

componentes embora sejam comuns ao âmbito rural, encontram-se totalmente destruídos. 

Fica subentendida nesse desenho, a presença do desenvolvimento mostrado pelos 

veículos que passam e pelas peças de toras de madeiras que foram extraídas com certeza para 

serem utilizadas muitas vezes em móveis ou estruturas de luxo. Esse desenho demonstra 

então, a consciência que eles têm da destruição do planeta como resultado da falência do 

ambiente rural e urbano. As cores impressas no desenho representando os componentes rurais, 

mostram um sol opaco, diretamente atingido pela fumaça de veículos que transitam nas 

estradas rurais. Tem-se então, um sol doentio, que não consegue refletir seus raios, nem 

tampouco irradiar sua luz sobre a terra, expressando extrema tristeza demonstrada pelas 

lágrimas expelidas de seus olhos. 

Dessa forma, é demonstrado um espaço rural sem vida, onde visivelmente ocorreu um 

desmatamento que resultou na extração das árvores de toda a área desenhada. As águas por 

sua vez, deixaram de ser incolor e se apresentam poluídas, onde os peixes disputam seu 

espaço com pneus, garrafas, troncos de árvores e restos de materiais de construção. 

Na figura 6 o ambiente rural demonstrado pelo grupo, apresenta seus componentes 

(nuvens, passarinhos, sol, árvores e vegetação do desenho) ainda saudáveis, sem poluição, 

com sua paisagem expressando vida. 

Por estar representando “o planeta que queremos”, o desenho mostra um panorama 

saudável com a sanidade ambiental provada por cores vivas que representam a natureza e seus 

componentes, predominando a cor branca em todo o espaço, representando a pureza, a 

inocência e a cor das cores.  
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Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Para Heler (2013, p. 23) “Não existe cor destituída de significado. A impressão causada por 

cada cor é determinada por seu contexto, ou seja, pelo entrelaçamento de significados em que a 

percebemos”. Então, as cores expressam os significados que seus compositores atribuem em 

seus desenhos. Dessa forma, no segundo desenho, representando “o planeta que queremos” 

além da cor branca, a paisagem desenhada tem grande predominância da cor azul que exprime 

o afeto, a empatia e a fidelidade. Há também a cor verde, demonstrada pela vegetação, para 

representar a fecundidade, a fartura e a primavera. A cor verde nesse desenho é a mais 

propícia para representar o fluxo produtivo que a natureza exige para sobreviver abundância e 

farta existência. Essa cor traz portanto, o efeito tranquilizador e esperançoso aos que o 

contemplam. 

Os autores do grupo 3 enfatizaram em seus desenhos as poluições presentes nos rios e 

mares. Por meio do desenho de um espaço natural poluído representado pela figura 7, o grupo 

de autores demonstra um ambiente doentio onde o sol se apoderou das aguas e com seu 

superaquecimento a fez ficar sem vida e inabitada, as nuvens por sua vez, descem escuras pela 

enorme poluição e os céus fecham a paisagem sem cor e sem vida: 

  

Figura 6 - O Planeta que queremos –Grupo 2 
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Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Os autores percebem, que os nossos recursos ambientais estão sendo rapidamente 

esgotados. Um deles que é a água, já está sendo um grande desafio para a humanidade, tanto 

nos países estrangeiros quanto no Brasil onde existe o maior percentual de água doce do 

mundo. 

Cabe ressaltar que a água é um recurso natural que se apresenta no planeta em seus 

diversos estados como a substância mais abundante no planeta terra e também o elemento de 

maior importância para todos os seres vivos da terra (BASSOI, 2014). No entanto, da 

quantidade de água disponível no planeta, a água potável na terra está escassa de acordo com 

Dias (2003, p. 526) “1,3 bilhão de pessoas não tem acesso à água potável” e ainda “o Brasil 

tem 12% das reservas mundiais de água potável, mas desperdiça 30% de sua água tratada”. 

Diante disso, podemos perceber que o grupo tem uma atenção a esse importante recurso 

natural, enfatizando a sua poluição e o desperdício da água que cada dia aumenta e esse 

importante recurso que temos está diminuindo e faltando para muitos no planeta. 

Por sua vez, o desenho da figura 8, pode-se fazer um comparativo com a figura 

anterior, uma vez que mostra um panorama natural sadio, tendo seus componentes naturais 

Figura 7 - O Planeta que temos- Grupo 3. 
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não poluídos, com os céus em sua cor azul, o sol refletindo sua luz nas águas, distribuindo sua 

claridade e calor aos demais componentes da terra. As águas limpas e claras e a vegetação 

com seu verde vivo natural. Mostrando com isso o quão importante é esse recurso para os que 

habitam na terra. 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Frente a isso podemos refletir que a água é um recurso natural de extrema importância 

e de bem comum a todos, devendo ser conservada e preservada por todos, uma vez que não é 

infinita e antes parecendo ser inesgotável, hoje se mostra cada vez mais escassa, quer seja por 

contaminação, quer seja por secagem (FORJAZ, 2007). 

Há regiões do mundo em que o fluxo de água fica tão desequilibrado, causando 

enchentes que vem ocorrendo frequentemente, causadas pelo aquecimento global, provocado 

pelo derretimento das geleiras da Antártida. 

A figura 9 apresenta através do desenho de um ambiente urbano, uma mesclagem de 

componentes da paisagem natural composta por elementos da natureza que não se modificam 

facilmente, sem ações provocadas pelo homem; e da paisagem cultural conhecida também 

como paisagem antrópica que surge a partir da interferência humana. 

Figura 8 - O Planeta que queremos – Grupo 3. 
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O desenho mostra uma natureza devastada com águas poluídas onde são jogados 

diferentes objetos que deveriam ter outros destinos. Ao fundo, é apresentado um navio ao qual 

se tem pouca visibilidade, por conta das cores opacas usadas no desenho e da poluição do ar 

que circunda naquele ambiente. Os prédios mostrados ao fundo, apresentam-se escuros, 

inundados pela poluição que invade aquele ambiente urbano. Da mesma forma, o carro visto 

na estrada poluída, representa um componente urbano que se locomove nos espaços tanto 

rural quanto urbano, onde não se tem mais nenhuma vegetação. 

 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Essa situação ecológica é demostrada por Ponting (1995), que no mundo 

contemporâneo o planeta terra é detentor de 75% da produção e consumo de bens, para tanto 

consome 2/3 da energia que o planeta gera. 

Na figura 10, podemos observar um desenho mostrando um cenário rural, cujos 

componentes se apresentam sadios. Nessa composição, além dos elementos naturais, há o 

acréscimo da casa típica da comunidade ribeirinha, chamada por muitos de “palafitas”, que 

são casas construídas em cima de estacas em várias regiões do planeta. Sua estrutura é 

Figura 9 - O Planeta que temos – Grupo 4. 
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destinada à moradia da família ribeirinha 
7
e destaca-se por ser de madeira e grandes estacas 

abaixo para que a água não possa chegar ao seu interior. Destaca-se que mesmo nas grandes 

cidades podemos melhorar o planeta sempre apresentando um planeta nos moldes rural.  

Tanto a casa, quanto o barco pequeno regional, expressos nesse desenho, representam 

o abrigo, a segurança e a proteção das famílias, na terra e nos rios. Na casa, os moradores se 

abrigam das intempéries do tempo, residem no local e permitem que nessas casas, haja 

também o abrigo dos seus animais domésticos. O barco pequeno regional lhes serve para 

conduzir tanto pessoas até o grandes centros, quanto produtos de outros lugares. No entanto, 

por não terem credenciamento adequado, não podem navegar em áreas onde haja o controle 

dos órgãos de fiscalização. 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Nesse desenho, o grupo enfoca esse ambiente ribeirinho por saber que esse local ainda 

é preservado com seus recursos naturais abundantes e longe de poluições que de acordo com 

Posey (1980, p. 149-150): 

 

[...] os povos tradicionais (índios, caboclos, ribeirinhos, seringueiros, 

quilombolas) possuem vasta experiência na utilização e conservação da 

diversidade biológica e ecológica que está, atualmente, sendo destruída. 

                                                 
7
 Família ribeirinha – É uma família geralmente composta por pai, mãe e filhos que  produzem e vivem próximo 

ou às margens dos rios, em várias partes do mundo.  

Figura 10 - O Planeta que queremos – Grupo 4. 
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[...]. Os povos tradicionais, em geral, afirmam que, para eles, a ‘natureza’ 

não é somente um inventário de recursos naturais, mas representa as forças 

espirituais e cósmicas que fazem da vida o que ela é. 

 

 

Na figura 10, existe um enfoque da natureza sem poluição, percebe-se que o planeta 

que os autores querem deve ser a de anteriormente, de uma natureza conservada, rodeado de 

verde e rios límpidos. 

A figura 11 demonstra que os autores retratam um contexto de um ambiente sujo, sem 

cor e poluído em consequência dos gases poluentes soltados da fábrica ao fundo do desenho. 

Nesse contexto, podemos citar Leff (2001, p.31) “o conceito de ambiente se defronta com as 

estratégias fatais da globalização” que resulta em um ambiente circundado de lixo e poluição 

e ainda refletindo na vida animal, quando mostra um peixe tendo que usar uma máscara 

contra gases, vemos que algumas atitudes humanas que visam ao crescimento do sistema 

capitalista têm provocado todos esses desastres ambientais que estão acontecendo no nosso 

planeta. 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

A poluição atmosférica surge desde os tempos mais remotos com a descoberta do 

fogo, e com a revolução industrial e como resultado dos tempos atuais em que os padrões de 

vida e de consumo cresceram e se expandiram trazendo com isso um maior risco de exposição 

aos seres vivos. Considerada atualmente um problema mundial, ela ocasiona uma 

Figura 11 - O Planeta que temos – Grupo 5 
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concentração de poluentes na atmosfera, ultrapassa o limite do nosso ecossistema e provoca a 

redução da camada de ozônio, além das diversas mudanças climáticas do planeta 

(ASSUNÇÃO, 2014). 

 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Ao comparar os dois desenhos do grupo, percebe-se então que os mesmos são 

enfáticos ao mostrar o que a mão destruidora do homem causou ao planeta e ainda que o 

planeta não precisa da presença do homem que queira destruir o ambiente, conforme podemos 

observar nas premissas de Dias (2003, p. 257): 

 

Os ecossistemas urbanos, como o seu intenso metabolismo do cotidiano, 

muitas vezes terminam consolidando imagens e conceitos normalmente 

ligados à sua esterilidade: as cidades são florestas de concreto que produzem 

gases fétidos. Na verdade, onde hoje existe cidade, existiam florestas, 

riachos, campos, animais silvestres, etc.  

 

 

Deste modo, mostra-se que pode existir um habitat natural primitivo sem os desastres 

ambientais causados pelo homem, ou poluição de ar, poluição do rio, pois “o planeta é 

pródigo em vida e ela se difunde rapidamente como se quisesse recompor algumas rupturas 

imprudentemente provocadas pela pressa do homem” (DIAS, 2003, p.257). 

Figura 12 - O Planeta que queremos – Grupo 5 
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Na figura 13 foi criado um desenho que enfoca a poluição do planeta, é perceptível 

que os autores querem mostrar toda a degradação que vem ocorrendo no planeta terra: 

 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

As indústrias e sua poluição aos rios com seu esgoto e no ar com seus gases poluentes 

Assim, além da poluição pelas bombas atômicas e guerras, sem contar com o desmatamento 

das florestas e queimadas bem comuns, usadas para fomentar o crescimento econômico e 

agronegócio 

Deste modo, observa-se que o planeta demonstrado pode se referir a uma degradação 

ambiental, conforme entende Sánchez (2013, p.27): “como qualquer alteração adversa dos 

processos, funções ou componentes ambientais, ou como uma alteração adversa da qualidade 

ambiental”. Neste aspecto, confere-se que todos os recursos naturais visíveis no desenho está 

com suas características alteradas.  

Interessante analisar que os primeiros desenhos dos grupos, “O planeta que temos” a 

ideia registrada mostra os componentes ambientais naturais sendo destruídos, mas o homem 

não. Essa expressão confirma a ideia resultante dos questionários dos participantes na 

Figura 13 - O Planeta que temos: Grupo 6 
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conceituação de meio ambiente e de Educação Ambiental em que o homem não faz parte 

direta do ambiente e sim os demais componentes, conforme a figura 14: 

 

  

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Aplicando-se a categoria Percepção Ambiental, percebe-se que os desenhistas 

entendem que o homem tem a compreensão sobre a característica e a composição do espaço 

com seus componentes naturais, pois o homem provoca a transformação desses espaços 

Além da degradação ambiental, temos que lidar com a degradação socioambiental, 

onde a crise ambiental não é o único problema que temos que enfrentar no planeta: 

 

Junto com o risco ecológico e a degradação socioambiental surgem novos e 

se acentuam antigos problemas sociais: a crescente economização do mundo 

e a concentração da riqueza; o choque entre culturas, o fundamentalismo 

ideológico-político, a violência social e o terrorismo; a insegurança 

alimentar, a desigualdade social e a pobreza; a corrupção da sociedade e a 

narcopolítica. (LEFF, 2016, p. 97). 

 

 

Os autores desse desenho enfatizam soluções para o desenho na figura, enfatizando a 

coleta seletiva, o incentivo na plantação e cultivo de árvores. Além disso, apresentam a 

utilização energia do vento em energia útil através da energia aeólica. No entanto, essa 

comum abordagem de que para preservar precisa-se conhecer não se torna suficiente para 

Figura 14 - O Planeta que queremos – Grupo 6. 
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resultar transformações na realidade socioambiental, deve-se trabalhar, portanto a reflexão a 

respeito das ameaças sociais, as quais provocam a degradação, causando com isso um 

pensamento crítico, o qual propicie uma prática social inovadora no desempenho da cidadania 

(GUIMARÃES, 2006). 

Contudo, fica bem claro em todos os mapas mentais, que o homem não recebe os 

impactos que os demais componentes recebem, é verificada a ausência do homem, podemos 

concluir pela ingenuidade por parte dos alunos de acreditar que nós podemos viver destoante 

da presença dos rios, da mata, sem a presença da natureza. Como é poder viver em uma 

cidade sem estar arborizada. 

Essa situação está intrínseca na nossa concepção de mundo, quando se coloca em uma 

imagem o homem, como motorista, mas na imagem perfeita o homem não está, como se o 

mesmo não fizesse parte dessa natureza, mas na verdade essa é a concepção que nós temos 

disso. Como se a natureza estivesse lá e nós aqui, porém, nós somos parte dessa natureza, nós 

não sobrevivemos sem explorar a natureza. É a maneira como vamos explorar a natureza, mas 

não tem como a gente tirar nosso sustento, mesmo na era moderna sem a natureza, pois é ela 

quem nos dá matérias primas, sendo assim necessitamos dela, portanto, temos que pensar 

como usar esse recurso natural para ele não acabar rapidamente, e sim no sentido de como ele 

pode ser renovado. 

 

5.2.3 Terceira Intervenção 

 

Ao pensar na realização da terceira intervenção, contextualizou-se a escola como um 

todo, que ao longo do ano tem uma realidade de variedades de trabalhos escolares 

diversificados por parte dos Professores, muitos ou a maioria destes trabalhos são descartados 

na própria escola, os quais se acumulam gerando uma bagunça em algum local, pois muitos 

destes materiais podem ser reciclados para serem reutilizados a outro fim. 

Nessa intervenção, a conscientização aos alunos quanto aos inúmeros desastres 

ambientais que tem sido provocados pelo homem ao fazer mal uso dos recursos naturais 

existentes no planeta. Demonstrando a ruptura que se criou entre homem e natureza, para 

tanto há de se compreender esse fenômeno educativo, conforme afirma Tozzoni-Reis (2004, 

p.23): 

 

O processo educativo ambiental pode ser compreendido com base nas 

reflexões empreendidas sobre as relações entre o homem e a natureza e sobre 

a educação. Quanto mais abstrações (teoria) pudermos pensar sobre essas 
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categorias simples (relação homem-natureza e educação), mais próximos 

estaremos da compreensão plena do processo educativo ambiental. 

 

 

A característica dessa intervenção fundamentou-se em dois dos 3R’s, o de reutilizar e 

reciclar. A partir de um grupo focal a pesquisadora explanou aos professores e alunos sobre 

reciclagem, que tipos de materiais podem ser usados para reciclar e na reutilização em 

objetos.  

Foram decididos pela pesquisadora juntamente com os professores que tipos de jogos 

poderiam ser criados. e ainda com uma breve explanação sobre a necessidade de reciclar, 

reutilizar e reaproveitar lembrou-se então do Setor de Almoxarifado e Patrimônio do IFAM 

campus Humaitá, o qual recebe diariamente trabalhos escolares, materiais de aula, estes 

usados pelos docentes, os quais “abandonam” e por lá ficam. Foi realizado o convite de iniciar 

a coleta dos materiais recicláveis por esse local: 

 

 

Fonte: Coleta de dados, 2017 

A escolha dos jogos foi baseada dentro do contexto dos conteúdos programados pelos 

professores de cada turma. A partir disso, decidiu-se que materiais poderiam ser utilizados na 

criação dos jogos educativos, após a conscientização de que muito materiais que eram 

descartados na própria escola serviriam para a confecção dos jogos Boa parte do material 

reutilizado consistiu nas peças confeccionadas para serem expostas nas semanas de eventos 

institucionais ocorridos em anos anteriores, como a Semana de Ciência e Tecnologia, Semana 

Foto 9 - Setor de Almoxarifado e Patrimônio – campus de Humaitá 
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de Agropecuária, Exposições e Semana da Pátria. Muitos desses materiais foram coletados 

nesta etapa e reutilizados para outros fins neste trabalho: 

 

Fonte: Própria autora, 2017. 

 

Foram coletados nesses espaços: caixas de papelão, lonas de banners, restos de EVA e 

TNT usados, cartolinas, caixas vazias, arames, fios e outros tipos de descartáveis. Na foto 11, 

pode-se evidenciar a quantidade de materiais que foram reutilizados e reciclados: 

 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 

Foto 10 - Visita dos alunos ao setor de Almoxarifado para coletar materiais 

Foto 11 - Material reciclável coletado para a confecção dos jogos educativos 



102 

Além do material coletado no setor de almoxarifado e baseados na explanação prévia 

sobre que tipo de material seria adequado para a reciclagem e reutilização, foi-lhes solicitado 

também que trouxessem de suas casas os materiais com o critério sugerido. Com isso, 

juntaram uma diversidade de material composto por caixas de remédios, embalagens em 

geral, canudos, tampas de garrafas, garrafas pets, caixas de papelão e outros: 

Cultivou-se portanto, muito diálogo entre a pesquisadora e os professores da Escola 

Agrícola José Cezário Menezes de Barros, porém o diálogo foi muito mais intenso com os 

estudantes durante o desenvolvimento das oficinas. Então, baseado em Freire (2002), nessa 

etapa, a pesquisadora e os professores discorreram quanto às ocupações fundamentadas nos 

princípios dos 3R’s que regem a sustentabilidade e sua importância; sendo o R de Reduzir os 

atos destruidores dos recursos naturais; reduzir custos quando se tratar de preservar e 

conservar o meio ambiente e reduzir custos na condição de consumidores. 

Enquanto o segundo R de Reutilizar que corresponde ao cultivo de ações que 

promovam à nova utilização de componentes, objetos, peças, coisas e outros elementos ou 

estruturas diferentes. No ambiente natural, já existem os recursos naturais renováveis dos 

quais são feitas novas composições, ou seja, podem ser reutilizados. A reutilização portanto, 

foi muito aplicada neste trabalho, uma vez que na composição dos jogos educativos, foram 

reutilizadas garrafas pet, papelões, papéis e muitas embalagens variadas. 

E finalmente, o terceiro R de Reciclar motiva a manutenção e limpeza do meio 

ambiente, deixando as ruas e cidades limpas, equilibrando os aterros sanitários e dando o 

destino ao lixo, por meio da classificação de seus componentes. 

 

5.3 Ludicidade na Educação Ambiental: a confecção dos jogos 

 

5.3.1 Primeira Oficina 

 

Para muitos, parece estranha a junção da ludicidade com a educação, uma vez que a 

primeira conduz o seu participante ao envolvimento pleno nas diferentes brincadeiras; e a 

segunda requer concentração plena para que o participante consiga abstrair a responsabilidade 

que lhe é atribuída em prol da saúde do ambiente onde vive. 

Desde nossos ancestrais temos histórias de brincadeiras com jogos rústicos porém 

criativos com os quais nossos avós, tios, tias e seus contemporâneos aplicavam a mente para 

se divertirem e ao mesmo tempo aprenderem toques de linguagem, desenvolvendo a rapidez 
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na comunicação, e no raciocínio lógico para resolver problemas do cotidiano, de forma que 

aprendiam os princípios e regras escolares de forma lúdica e prazerosa. 

Neste trabalho, consideramos o aspecto lúdico do ensino, atendo-nos à palavra “ludus” 

que em latim significa “jogo”. Dessa forma, consideramos a ludicidade como excelente 

estratégia utilizada no contexto educativo para ensinar por meio de recursos didáticos de 

aplicação prazerosa, que possibilitem ao aluno a aprendizagem através das brincadeiras. 

Assim sendo, a 2ª etapa dos procedimentos metodológicos ocorreu por meio da 

confecção dos jogos montados com o material reciclável coletado na 3ª intervenção da 1ª 

etapa. Como continuidade da pesquisa, iniciou-se o processo de confecção dos jogos 

educativos. Dessa etapa da pesquisa participaram 25 alunos do 2º ano de Agropecuária, 

Administração e Informática do IFAM - Humaitá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Foi-lhes dada essa oportunidade porque eram alunos de Educação Física da 

pesquisadora. Além disso, no 1º ano desses cursos, esses alunos confeccionaram juntamente 

com a professora, uma árvore de natal gigante, montada com garrafas pet e ornamentada com 

material reciclável; bem como outras peças natalinas criadas com material reciclável para 

ornamentação do espaço das duas escolas: IFAM Humaitá e Escola Agrícola José Cezário 

Menezes de Barros. O sucesso dessa experiência os fez se disporem a participar de outras 

jornadas de confecção artística.  

Foto 12 - Alunos do IFAM e da Escola Agrícola reunidos em Oficina 
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Dessa forma, ao participarem dessa etapa os alunos foram divididos em grupos para 

confeccionarem os jogos programados antecipadamente, utilizando o material como revistas, 

livros e jornais que não estavam mais em uso, recortadas e coladas em cartolinas, papelões e 

tampas de garrafas pet. Para essa atividade, foi solicitado aos alunos que pensassem no jogo a 

ser confeccionado e trouxessem ao local, todo o material necessário à sua confecção. 

A respeito da ludicidade a respeito de ato de aprender, Piers e Landau (1990, p.43) 

afirmam que: “O brincar desenvolve a criatividade, a competência intelectual, a força e a 

estabilidade emocionais, sentimentos de alegria e prazer: o hábito de ser feliz!” Deste modo, o 

ato de brincar proporciona a alegria e o divertimento pois criam atitudes alegres em relação a 

aprendizagem visando os estímulos aos educandos visando o desenvolvimento infantil 

visando os aspectos cognitivos, motora e afetivos, bem como desperta também as 

potencialidades para o aprendizado (PIERS & LANDAU, 1990) 

A primeira oficina consistiu na confecção de jogos voltados para as disciplinas de 

Educação Física e Matemática. Para iniciar essa criação, foi planejado a confecção de um 

tabuleiro de xadrez a partir de materiais reciclados, bem como jogos lúdicos que trabalham o 

raciocínio lógico, o equilíbrio, habilidades motoras 

Inicialmente foi apresentado um jogo de xadrez comercialmente usado. Aproveitou-se 

ainda para introduzir a modalidade para alguns alunos que não tinham o conhecimento que o 

xadrez trata-se de um esporte intelectual de natureza recreativa, que ao ser praticado 

desenvolve algumas habilidades. Apresentou-se também sua possível origem e um breve 

histórico. Para Macedo (2005, p.12) “tanto a dimensão intelectual como em nosso cotidiano, 

deparamo-nos com o diferente, com o que surpreende, com aquilo que transgride nosso 

esforço de redução ao conhecido”, por isso o xadrez é importante nesse processo. 

O objetivo do jogo de xadrez é dar xeque mate ao rei adversário, fazendo com que o 

rei adversário não tenha como efetuar nenhuma jogada, portanto, o jogo é dinâmico onde 

durante todo o tempo se cria jogadas simples ou complexas para atingir seu objetivo ou até 

mesmo proteger suas peças. Das habilidades que são requeridas para se jogar, evidencia-se a 

concentração, planejamento estratégico, tomada de decisão e coragem, lógica matemática, 

paciência, criatividade e raciocínio. Além de trabalhar essas áreas do desenvolvimento 

cognitivo, é possível que se exercite algumas áreas do desenvolvimento motor, como a 

orientação espacial, a coordenação viso motora e a coordenação dinâmica manual. E ainda a 

socialização na área afetivo-emocional (PINTO; CAVALCANTI, 2005). 

O tabuleiro foi confeccionado em lona de banner, sendo orientado aos alunos 

responsáveis usando uma régua para traçar 8 colunas e 8 linhas medindo 6 centímetros cada 
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quadrado. Essa medida foi baseada no tamanho de cada cápsula de dolce gusto que serviu de 

base para as peças do xadrez e que tem sido utilizada no âmbito comercial pelas cooperativas 

de catadores, pois a crise econômica pela qual o Brasil passa, tem provocado o surgimento de 

atividades diversificadas como é o caso da reciclagem que “corresponde ao processo que visa 

transformar materiais usados em novos produtos com vista à sua utilização” É um termo cada 

vez mais utilizado para alertar quanto à importância da preservação, dos recursos naturais e do 

meio ambiente. 

Aproveitamos este momento para apresentar aos alunos as casas de um tabuleiro de 

xadrez, as quais são nomeadas com letras de A a H e números de 1 a 8, explicando que cada 

casa tem uma nomenclatura, onde cada peça é posicionada inicialmente naquela casa, por 

exemplo: 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

As peças foram confeccionadas a partir de caixas de remédios e sabonetes, sendo 

baseadas através de molde que deixamos prontos para facilitar a oficina. As bases das peças 

foram encaixadas com palitos de pirulitos em cápsulas usadas de café dolce gusto. Nesse 

momento foi apresentado aos alunos cada uma das peças do jogo e a quantidade que cada cor 

possui (1 rei, 1 dama, 2 bispos, 2 torres, 2 cavalos e 8 peões).  

Foi ensinado ainda onde fica posicionado cada peça e seu movimento no jogo. Após 

serem confeccionadas, foram encaixadas em palito de pirulito e encaixadas em cápsulas de 

café usadas, que serviram de base para as peças. A prática do xadrez propicia ao aluno uma 

Foto 13 - Pintura do tabuleiro na lona de banner 
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vivência em atender normas e regras, tendo como requisito crucial a liberdade em tomar 

iniciativas e criar estratégias sem violar regras de conduta comum ao jogo (D’AGOSTINI, 

2002; TIRADO; SILVA, 1996). 

Nesta primeira oficina foram criados os jogos de Educação Física e Matemática. Foi 

montado primeiramente o jogo de xadrez que provoca em seus jogadores, a sensação de 

integração entre o sucesso de ganhar, ou o fracasso de perder. No entanto, mesmo perdendo, o 

jogador imerge no entretenimento do jogo que se esquece do tempo. 

 

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaços, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias; dotado de um fim em si 

mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 

consciência de ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 1971, p 33). 

 

 

Após a confecção do tabuleiro e de todas as peças, iniciou-se o trabalho de 

aprendizagem da modalidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 

 

Durante a confecção foi mostrado o tabuleiro, as peças, como ficam posicionados no 

inicio do jogo e seus movimentos. Assim foram mostrados os tipos de competições do xadrez, 

o objetivo do jogo e como acontece o xeque-mate. Posteriormente ensinou-se o início do jogo, 

Foto 14 - Confecção e montagem das peças do xadrez e tabuleiro de damas 
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regras, movimentos especiais, até que todas as dúvidas foram sanadas para dar início a uma 

partida de xadrez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017 

 

Nessa oficina foi criado também tabuleiros de damas para ser adaptado o jogo de 

“damática”, o conhecido jogo de damas, com operações matemáticas aos ser jogado trabalha a 

concentração, raciocínio lógico e tomada de decisão que segundo Oliveira (2007, p 5): 

 

O ensino da Matemática remonta ao desenvolvimento do raciocínio lógico, 

estimulando o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de 

resolver problemas. Nós como educadores, matemáticos, devemos procurar 

alternativas para aumentar a motivação, para a aprendizagem, desenvolver a 

autoconfiança, a organização e a concentração e estimular a socialização, 

aumentando a interação dos indivíduos com outras pessoas. 

 

 

Para a confecção do tabuleiro foram usadas folhas de compensado e papelão, sendo 

traçados e pintados 8 colunas e 8 linhas. Depois das casas pintadas foi distribuída nas casas 

brancas diversos numerais a fim de acontecer o cálculo numérico durante o jogo. 

Para as peças foram usadas tampas de garrafas e fichas de capsulas de café. Sendo 

pintadas nas peças símbolos das operações matemáticas, adição (+), subtração (-) e 

multiplicação (x). 

Desenvolvimento do jogo: composto por dois jogadores, cada jogador tem doze peças. 

Funciona como um jogo de dama normal, o objetivo do jogo é capturar todas as peças do 

Foto 15 - Tabuleiro de xadrez pronto 
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adversário. Os jogadores deverão percorrer as casas brancas do tabuleiro onde estão dispostos 

os numerais, mas para capturar qualquer peça do adversário ele terá que acertar os cálculos 

matemáticos. Vence quem capturar primeiro as peças do adversário de acordo com as regras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

Nesta segunda análise, foram atendidas as disciplinas Matemática com os jogos 

damática, dominó matemático e jogo da memória; enquanto que para Educação Física foram 

confeccionados os jogos: tira vareta, xadrez e jogo da velha. 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

Foto 17 – Dominó matemático e Jogo da Memória de Matemática 

Foto 16 - Tabuleiro da Damática 
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O jogo damática requer do seu jogador, muita destreza e habilidade com a 

Matemática, para a qual ainda nessa oficina, foram confeccionados peças de dominó com 

cálculos numéricos de multiplicação e jogo da memória: de formas geométricas contendo 

pares relacionados à Geometria seus diversos tipos de quadrados, triângulos retângulos; e jogo 

da memória de cálculos matemáticos, contendo em cada par o cálculo e o seu par com o 

resultado 

Os jogos lúdicos confeccionados foram: jogos da memória, bilboquê, bota peteca, 

puxa-vareta, jogos da velha, lança argolas e tira palito, para aplicação lúdica no ensino das 

disciplinas escolhidas. Todos foram confeccionados com material reciclável, e poderão 

desenvolver habilidades cognitivas de observação, atenção, equilíbrio, raciocínio lógico, 

concentração e interação participação em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Os jogos lúdicos confeccionados têm sua aplicação voltada à disciplina Educação 

Física que através de suas práticas, oferece baixo risco de acidentes e lesões, além do que 

promove a integração entre os alunos, amadurecendo o princípio da competição com 

segurança, responsabilidade e auto - afirmação.  

Foto 18 - Jogos Lúdicos confeccionados 
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Friedman (1996, p. 41) considera que: 

 

Os jogos lúdicos permitem uma situação educativa cooperativa e 

interacional, ou seja, quando alguém está jogando está executando regras do 

jogo e ao mesmo tempo, desenvolvendo ações de cooperação e interação que 

estimulam a convivência em grupo. 

 

 

Sabe-se que na disciplina Educação Física, os jogos são como aqueles conteúdos 

obrigatórios de outras disciplinas. São os motivadores da aceleração do crescimento físico em 

sintonia com o desenvolvimento mental proporcionando nesse aspecto, a confirmação do 

equilíbrio do corpo humano.  

Segundo Friedman (1996, p. 64) “o jogo oferece uma importante contribuição para o 

desenvolvimento cognitivo, acelerando as informações e tornando mais rico o conteúdo do 

pensamento, consolidando paralelamente as habilidades de quem o pratica, transformando as 

velhas em novas habilidades”. Afinal, o jogo apresenta circunstâncias nas quais o adolescente 

precisa praticar a rapidez, a destreza e as estratégias para superar obstáculos, aguçar a atenção, 

definir a precisão, enfim, provoca o desenvolvimento do corpo atrelado à maturidade mental 

que juntos promovem o processo de desenvolvimento total do ser humano. 

 

5.3.2 Segunda Oficina 

 

A 2ª oficina consistiu na continuação da confecção dos Jogos Educativos, sendo estes 

voltados para as disciplinas de Geografia e Ciências Naturais.  

Para a disciplina de Geografia, foram confeccionados os jogos de dominó dos estados, 

jogo da memória e trilha do meio ambiente, nos quais o processo de compreensão dos alunos 

foi requerido durante toda a fase de transformação de material reciclável até chegar à fase de 

jogo educativo. A foto 19 demonstra as atividades de participação dos alunos nas criações dos 

jogos: 
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Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Esses jogos educativos, nesta fase de aplicação, vieram requerer dos estudantes, as 

operações mentais para entenderem as táticas do jogo a fim de aprenderem os conteúdos de 

Geografia programados especificamente para aqueles jogos, e se possível, provocarem as 

mudanças necessárias naqueles espaços, conforme afirma Santos (1978, p.23) “a realidade 

aparece a cada dia sob um aspecto. Ora, desde que a realidade muda, a ideia, o teórico, devem 

mudar. O teórico deve seguir a evolução para não se ver diante de um impasse” 

Assim, a temática voltada à disciplina de Geografia foi em figuras para a valorização 

do lugar, como mapas, paisagens da terra, dos planetas, sistema solar, constelações, formas e 

linhas imaginárias da terra, continentes, movimentos de translação e rotação, unidades 

federativas do Brasil, suas capitais e regiões, países do mundo e capitais. 

Foto 19 - Confecção dos Jogos de Memória 
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Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

A disciplina Geografia foi incluída dentre aquelas com as quais foi feita a integração 

com a arte através dos jogos educativos, porque contribui com o educando ao lhe dar 

condições de conhecer seu espaço, como ocupa-lo e como agir para compreender o mundo ao 

seu redor. A Geografia possibilita a todos, o entendimento das inter-relações existentes entre 

os componentes geográficos e culturais do mundo que nos cerca.  

Os conhecimentos nessa disciplina proporcionam ao aluno a possibilidade de 

assimilarem os conceitos básicos sobre um espaço; detectar seus aspectos para a devida 

compreensão ou análise dessa paisagem em determinada região; e depois deparar-se com uma 

nova paisagem de forma a compreendê-la por meio da comparação da velha com a nova 

paisagem. Nesse processo, o aluno passa a conhecer aspectos físicos como vegetação, clima, 

recursos naturais, além dos fenômenos oriundos das dinâmicas sociais como poluição e todos 

os impactos ambientais causados pela ação humana atuando sobre a paisagem.  

O jogo denominado “Dominó” foi utilizado na Matemática e Geografia são as 

disciplinas que poderão ser trabalhadas nesse jogo. Com base no tradicional jogo de dominó, 

as peças foram mudadas para os estados brasileiros e cálculos matemáticos com seus devidos 

resultados. O objetivo desse jogo é enfatizar o conhecimento dos estados brasileiros e suas 

capitais e os cálculos matemáticos, através de habilidades motoras e raciocínio lógico. 

Foto 20 - Jogo da memória - Geografia 
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Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

As peças do jogo foram confeccionadas em papelões e seu desenvolvimento é igual ao 

jogo de dominó tradicional. Com até no máximo 4 jogadores, eles deverão encaixar as peças 

conforme fizerem os cálculos ou relacionarem os estados brasileiros às suas capitais, pois 

vence quem ficar sem nenhuma peça na mão primeiro. 

Foram construídos 2 (dois) tipos de jogos da memória na temática voltada para a 

disciplina de Ciências Naturais. Os estudos sobre Ciências Naturais apontam os elementos da 

natureza como a água, o solo, a floresta, os animais, os minerais, os peixes, as rochas como 

sendo o chão ou o palco onde ficam evidenciados os demais componentes naturais com os 

quais seres humanos compartilham sua existência. Então seria inadmissível que neste trabalho 

não fosse utilizada a disciplina Ciências Naturais, uma vez que durante o estudo, foram feitas 

oficinas de elaboração de material didático, utilizando muitos componentes retirados dos 

recursos naturais. 

  

Foto 21 - Jogo de Dominó - Geografia 
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Foto 22 - Jogo da Memória de Ciências Naturais 

 
 

Fonte: Coleta de Dados, 2017 

 

O primeiro jogo está relacionado com a genética, cromossomos, gametas, sistemas do 

corpo humano (muscular, digestório, respiratório, cardiovascular, urinário, sensorial, nervoso, 

endócrino e ósseo) células e seus componentes, óvulos e botânica. E, o segundo jogo foi 

voltado à temática do reino animal.  

As significativas particularidades de atividade lúdicas voltadas ao ensino de Ciências 

Naturais são mostradas por Stefani & Neves (2004, p. 21), com o objetivo de diminuir o 

esforço que requer no processo de aprendizagem dessa disciplina, uma vez que a atividade 

lúdica pode levar os estudantes a terem um maior interesse de aprender, e ainda de se 

envolver e se arriscarem: 

O jogo didático, em ciências, apresenta regras criadas pelo professor para 

trabalhar determinadas habilidades, atitudes, conteúdos e valores. (...) os 

jogos didáticos são modalidades de divertimento, orientadas, conduzidas e 

desencadeadas pelo docente, e que propiciam o entretenimento de crianças, 

jovens e adultos. 

 

 

Enfatizando os jogos didáticos como um meio de trabalho lúdico no ensino dessa 

disciplina, também foi criado um jogo da memória voltado à temática de Educação Ambiental 

com imagens relacionadas aos problemas ambientais existentes: efeito estufa, desertificação, 

queimadas, poluição de carros e indústrias, esgotos, desmatamento, problemas de lixo, 
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enchentes, deslizamentos de terras e algumas imagens das florestas e rios sem poluição, 

energia eólica e sistema de energia solar.  

Outro jogo da memória foi voltado à temática ambiental. Este jogo foi a fase em que 

houve a melhor aplicação das subcategorias do trabalho, pois para confeccioná-lo, houve a 

necessidade de procura das diversas figuras relacionados aos problemas ambientais existentes. 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017 

 

A este respeito Barcelos (2012, p.38) enfatiza “O trabalho pedagógico e metodológico 

com as questões ambientais precisa estar atento para os aspectos subjetivos, éticos, estéticos 

Enfim, culturais que envolvem os problemas ecológicos locais/globais”. 

Foi larga e proveitosa a experiência compartilhada pela pesquisadora com os 

participantes desta pesquisa, especialmente na fase dos jogos educativos, uma vez que a fase 

empírica foi constituída pela coleta dos materiais recicláveis, seguida pelas oficinas de 

confecção e aplicação dos jogos. Além do que foi possível ver o envolvimento dos 

participantes na fase de aplicação dos jogos quando buscavam a aprendizagem. 

No desenvolvimento desses jogos além de revisar, exercitar e fixar os conteúdos 

relacionados a cada disciplina foram trabalhadas também as capacidades de: localização 

espacial, concentração, associação da imagem à escrita, observação, habilidade na 

memorização e atenção visual e espacial. Além de trabalhar o ensino de ecologia, ciências e 

EA, o que demonstra em seu trabalho (SOUZA & NASCIMENTO JÚNIOR, 2005) esses 

Foto 23 - Jogo da memória de Educação Ambiental 
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jogos podem ensinar sobre relações ecológicas, dependendo do que é colocado nos conteúdos 

das fotos. 

As quatro disciplinas serviram de categorias e foram aplicadas nos jogos educativos. 

Houve essa possibilidade, porque a delimitação das categorias foi fundamentada mediante os 

PCN (1999). No desenvolvimento desses jogos além de revisar, exercitar e fixar os conteúdos 

relacionados a cada disciplina foram trabalhadas também as capacidades de: localização 

espacial, concentração, associação da imagem à escrita, observação, habilidade na 

memorização e atenção visual e espacial. 

O jogo “Caça palavras” foi pensado para trabalhar também a disciplina de ciências 

naturais. Além de aperfeiçoar a aprendizagem nessa disciplina, pode desenvolver o raciocínio 

logico, ampliar a habilidade de pesquisa e aperfeiçoar a capacidade de fazer inferências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 

 

O material usado na sua confecção foi um pedaço de compensado, tampinhas de 

garrafas pet e elásticos. O tabuleiro é enfeitado ou pintado, nele são posicionadas as 

tampinhas de garrafas pet, onde dentro delas são colocadas diversas sílabas, a fim de formar 

órgãos do corpo humano. 

O jogo “Trilha do Meio Ambiente” foi confeccionado em cartolina reutilizada, sendo 

desenhado uma trilha com casas numeradas. O jogo consiste em perguntas relacionadas à 

temática ambiental com o objetivo de desenvolver os conceitos de educação ambiental, 

Foto 24 - Caça palavras de Ciências Naturais 
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reciclagem, desenvolvimento sustentável, coleta seletiva, preservação do meio ambiente e 

desequilíbrio ambiental.  

 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 

 

No desenvolvimento do jogo: participantes podem jogar individualmente ou em grupo. 

O participante que inicia o jogo joga o dado, com o resultado a pergunta é feita pelo 

mediador, se acertar a pergunta anda o número de casas do resultado do dado, se errar volta 

esse número de casas. 

 

5.3.3 Terceira Oficina 

 

A 3ª oficina consistiu na confecção, de bolsas a partir de lona de banners; a confecção 

delas partiu da ideia para transportar os jogos educativos que foram confeccionados. O 

material usado para confecção foi de lona de banners que estão sem uso e acumulados no 

decorrer dos anos junto ao setor de almoxarifado da Escola, pois são confeccionados apenas 

para apresentação de trabalhos e projetos nos eventos que acontecem e depois não são mais 

usados. Sendo assim, eles ficam em desuso e acumulado.  

Foto 25 - Trilha do Meio Ambiente 
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Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

Inicialmente foi ensinado aos alunos a fazerem o molde das bolsas de acordo com a 

dimensão da sua necessidade (largura e comprimento). Assim, foi ensinado o corte e a 

estratégia de como colar para finalização das bolsas. 

A criação das bolsas influenciou na criatividade dos alunos, que alguns não só queriam 

confeccionar as bolsas para o uso nos jogos e sim para outros fins. 

 

5.4 Jogos Educativos na Educação Ambiental: aplicação da pesquisa-ação 

 

Uma vez que os jogos foram confeccionados, partimos então para a terceira etapa da 

pesquisa que consistiu na aplicação dos jogos dentro de cada disciplina. 

Para tanto foi usado um tempo de aula para cada disciplina, sendo o 1º tempo para 

educação física, seguido de ciências naturais, geografia e finalizando com matemática. 

No tempo determinado para a disciplina de Educação Física foram dispostos os jogos, 

sendo explicado o modo de jogar de cada um deles e revisado de que material foi 

confeccionado, os quais serão descritos a seguir. 

O jogo “Bota peteca” foi confeccionado com 2 garrafas pet, fita adesiva, e 5 petecas 

(retirada de tinta spray). As habilidades que são trabalhadas nesse jogo é a de concentração, 

coordenação motora, raciocínio e estratégia. Consiste em tentar colocar as 5 petecas em um 

buraco localizado no centro dos litros com o movimento de balançar. 

Foto 26 - Confecção de Bolsas de Banners 
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Observou-se a aplicação da disciplina de matemática pela qual o raciocínio humano 

desenvolve operações mentais com aplicações práticas, suscitando quatro razões de sua 

aplicação: valor prático, valor vocacional, valor cultural e valor formativo. (OLIVEIRA, 

2001). 

Considerado como um passatempo popular de regras simples que não apresenta 

grandes dificuldades para jogá-lo, foram confeccionados 2 “Jogos da Velha”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

Assim, o tabuleiro de um deles foi confeccionado em uma folha de cartolina dobrada e 

usada onde foi disposto 4 palitos de churrasco em cada divisão do jogo foi colocado uma cor 

diferente com papel EVA: o outro foi confeccionado em um prato de material acrílico sendo 

desenhado o # com fita adesiva pintada: Suas peças foram adaptadas em tampas de garrafas 

pet, sendo desenhadas X e O fora delas. 

 Esse jogo desenvolve estratégia, atenção, raciocínio lógico, observação, concentração, 

coordenação motora, visual e tátil. O Jogo consiste em o jogador conseguir dispor 3 peças 

iguais de modo que formem uma linha horizontal, vertical, ou diagonal. Pode ser jogado por 2 

pessoas apenas, cada um escolhe seu símbolo e tira par ou ímpar para começar, inicia-se 

ocupando uma casa do tabuleiro, tentando formar o objetivo do jogo. 

Foto 27 - Alunas com professor jogando jogo da velha 
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O professor de educação física deve preparar seus alunos, de modo que os mesmos se 

apropriem de conhecimentos aprofundados sobre ações e movimentos seja do dia-a-dia 

naturais ou não, a fim de promover reflexão sobre eles. A este respeito, os PCN afirmam: 

 

Atualmente, a análise crítica e a busca de superação dessa concepção 

apontam a necessidade de que, além daqueles, se considere também as 

dimensões cultural, social, política e afetiva, presentes no corpo vivo, isto é, 

no corpo das pessoas, que interagem e se movimentam como sujeitos sociais 

e como cidadãos. [...] aborda os conteúdos da Educação Física como uma 

cultura corporal (BRASIL, 2001b, p. 25). 

 

 

Outro jogo construído foi o “Jogo da memória”, em que foram criados 3 jogos 

voltados para essa temática lúdica; os pares de figuras do primeiro foram colados no fundo de 

tampas de garrafas pet; os outros pares foram colados em cartolinas usadas no formato de 

palitos de picolés e coladas em espetos de churrasco; e o terceiro foi colado em pedaços de 

papelão usados.  

O jogo da memória trabalha a concentração, treina a memória e exercita a mente. Em 

seu desenvolvimento do jogo: com dois ou mais participantes, as cartas devem ser 

embaralhadas e dispostas na mesa viradas para baixo, ou seja, a parte de trás da carta será a 

parte “limpa”. Pode ser sorteado o jogador que inicia o jogo através de par ou impar, ou do 

“zero ou um”, Após ser definido quem inicia o jogo segue em sentido horário.  

O primeiro jogador tem direito de virar 2 cartas por vez, devendo estas 

corresponderem a mesma figura ou estarem relacionadas, caso encontre o devido par retira as 

2 cartas da mesa e fica consigo podendo continuar a jogada até o erro. Caso não forme o par, 

deverá virar as cartas pra sua posição inicial no mesmo lugar. As cartas deverão ficar 

mantidas na mesma posição que estavam desde o início do jogo, favorecendo com isso a 

concentração onde os jogadores deverão ficar atentos ao erro dos adversários. Ganha o jogo 

quem conseguir o maior número de cartas quando todas as peças tenham formado pares. 

No Jogo da Memória pode-se aplicar o “raciocínio lógico” com probabilidades, 

conjuntos e princípios de integração que promove a amizade e confiança entre os que jogam. 

O Jogo “Puxa vareta” foi confeccionado com 1 garrafa pet, espetos de churrasco e 

tampinhas de garrafas pet. Esse jogo trabalha estratégias quanto com atenção, coordenação 

motora, concentração, paciência, e mobilidade fina. Pode ser jogado por 2 ou mais 

participantes, onde cada jogador tem sua vez de puxar a vareta, deve-se primeiro analisar a 

disposição dos espetos e suas tampas, para só então puxar um desses gravetos sem que essas 

tampas caiam, caso contrário o jogador é eliminado. Quem ficar até o final é vencedor.  
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Fonte: Coleta de Dados, 2017 

 

Os espetos desse jogo também podem ser usados para jogar pega vareta, eles são 

jogados aleatoriamente para que os jogadores em sua vez peguem as varetas sem que mova 

outras, se mover outra vareta passa a vez para o outro, vence quem pegar o maior número de 

varetas 

Da mesma forma no jogo “Pega Vareta” as jogadas são conduzidas por operações 

mentais produzidas pela subcategoria “raciocínio lógico” pelo qual os estudantes acabam se 

integrando para participar ou apreciar o jogo que requer muita leveza por parte do seu 

jogador. 

Percebeu-se que os jogos educativos produzidos e aplicados no ensino das disciplinas 

não serviram somente para momentos de diversão e entretenimento dos alunos, mas foram 

utilizados como instrumentos facilitadores tanto da interação entre os jogadores quanto da sua 

aprendizagem. 

  

Foto 28 - Jogo de Puxa Vareta 
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Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

O tradicional “jogo de dama” foi confeccionado em um pedaço de compensado, 

coberto por uma cartolina sendo desenhados suas casas com tinta guache, as peças usadas 

foram os filtros das cápsulas de café dolce gusto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de Dados 2017. 

 

Foto 29 - Jogo de Pega Vareta 

Foto 30 - Aplicação de jogos na Oficina de Educação Física 
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Esse jogo trabalha concentração, raciocínio lógico, tomada de decisão e estratégia. É 

jogado por dois jogadores, cada jogador tem doze peças e o objetivo do jogo é capturar as 

peças do adversário e quem capturar primeiro a de acordo com as regras vence. 

Continuando na oficina de aplicação dos jogos, a próxima disciplina a ser aplicada foi 

de Ciências Naturais, os quais foram confeccionados jogos da memória de diversos assuntos 

voltados a essa disciplina. 

A disciplina de Ciências Naturais consolida a necessidade intrínseca ao ser humano de 

valer-se dos componentes naturais para caracterizar-se e definir-se como agente 

transformador que pensa, que toma decisões e faz suas experiências e invenções; interagindo 

com o meio que o cerca, assegurando e otimizando o futuro de sua geração (BORGES; 

LIMA, 2007). 

Para a disciplina de Ciências Naturais foi também confeccionado um caça palavras de 

órgãos do corpo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

Para seu desenvolvimento, os jogadores deverão formar palavras referentes aos 

diversos órgãos do corpo humano que deverão ser circuladas com elástico. Vence quem achar 

mais palavras. 

 

Foto 31 - Alunos jogando o “jogo da memória” com observação da Professora de 

Ciências Naturais 
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Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

A damática é uma variação do jogo normal de dama, que para capturar peças o jogador 

deverá realizar operações matemáticas com seus resultados, do contrário ele não captura a 

peça do oponente: 

 

Foto 33 - Alunos jogando damática observados pelo Professor de Matemática 

  

Fonte: Coleta de Dados, 2017 

Foto 32 - Alunos com o caça palavras de órgãos 
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Dessa forma o jogo da Damática proporciona aos seus jogadores o desenvolvimento 

do raciocínio lógico utilizado como subcategoria nesta pesquisa. Ao ser jogado além de 

trabalhar a concentração, raciocínio lógico e tomada de decisão, treina principalmente os 

cálculos numéricos. 

Com base no tradicional jogo de dominó, o “dominó matemático” foi confeccionado 

de maneira que suas peças fossem encaixando nas operações de multiplicação com seus 

devidos resultados, contendo 28 peças, podendo participar até 4 alunos com 8 peças cada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria autora, 2017. 

 

E por último foram dispostos os jogos voltados à disciplina de Geografia, nesse tempo 

foram jogados: jogos da memória, dominó de geografia e os jogos confeccionados com a 

temática ambiental, sendo a trilha do meio ambiente e jogo da memória.  

  

Foto 34 - Alunos jogando o dominó matemático 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

Os jogos educativos em geral permitiram uma cooperação fantástica entre os pares 

envolvidos. Isso favoreceu essa interação e o interesse também pela temática na educação 

ambiental. 

 

5.4.1 Concepções dos docentes: aplicação dos jogos educativos 

 

Com referência às questões que lhes foram inquiridas sobre o uso dos jogos educativos 

no final da pesquisa por meio dos questionários, os docentes se manifestaram mediante as 

seguintes proposições. Conforme Macedo (2000, p.14)  

 

[...] a aplicação dos conhecimentos adquiridos num contexto de jogos e as 

contribuições do jogar podem ser avaliadas sob diferentes perspectivas. Por 

exemplo: certas atitudes  como ser atento, organizado e coordenar diferentes 

pontos de vista fundamentais para obter um bom desempenho ao jogar, 

podem favorecer a aprendizagem na medida e que o jogador passa a ser mais 

participativo, cooperativo e mais observador. Além disso, a ação de jogar 

exige realizar interpretações, classificar e operar informações, aspectos que 

têm uma relação direta com as demandas relativas às situações escolares”. 

 

 

Foto 35 - Alunos jogando o dominó de Geografia 
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Os cinco participantes afirmaram já terem ministrado alguma aula utilizando um tipo 

de jogo educativo; e três dos cinco já haviam utilizado em suas aulas, a temática do meio 

ambiente. 

Quando lhes foi perguntado “qual sua opinião sobre jogos educativos no ensino de sua 

disciplina”, eles apontaram três pontos convergentes: a interação entre teoria X prática; 

oportunidade para a criatividade e o estimulo da aprendizagem.  

Ora, durante a execução das fases deste estudo, ficou-se conscientizado que esses três 

pontos de convergência foram fartamente trabalhados principalmente no período da pesquisa 

empírica. 

A questão que indagou sobre a forma de utilização dos jogos educativos em suas aulas 

suscitou respostas divergentes dentre os docentes; no entanto, resultou também na tomada de 

consciência por parte de cada docente quanto à necessidade de mudarem as estratégias de 

ensino das suas aulas a fim de resolver os problemas ambientais pertinentes à sua 

comunidade, confirmando as assertivas de DIAS (2003, p.92). 

 

Os indivíduos e a comunidade tomam consciência do meio ambiente e 

adquirem os conhecimentos, as habilidades, as experiências e a determinação 

que os tornam aptos a agir individual e coletivamente para resolver 

problemas ambientais presentes e futuros. 

 

 

A professora de Ciências Naturais apontou a possibilidade de confeccionar produtos 

didáticos lúdicos oriundos de material reciclável, bem como a confecção de modelos de 

átomos e moléculas para mostrar como ocorre a condensação e sua importância para os 

vegetais. 

O professor de Matemática por sua vez, afirmou que por não saber confeccionar, 

solicitaria que a escola fizesse a aquisição e utilizaria principalmente dominós, jogos da 

memória e damática, os quais requerem cálculos numéricos e desenvolvem o raciocínio lógico 

dos seus jogadores. 

O professor de Geografia considerou a possibilidade de confeccionar jogos educativos 

que possibilitem a locomoção das peças dos brinquedos, simulando as dinâmicas dos 

componentes dos espaços, bem como a classificação e identificação dos fenômenos climáticos 

e a transformação dos espaços conforme os objetivos do homem. Acrescentou que os jogos 

educativos para terem a melhor aplicação no ensino da Geografia, deveriam ser 

necessariamente eletrônicos que possibilitariam as implementações do designer, luz, cor e 

movimento. 



128 

Finalmente, o professor de Educação Física apontou a possibilidade de montar com 

material reciclável, os jogos educativos – esportivos que possibilitem não somente as 

atividades mentais, mas físicas também, sendo eles: roda pião, pula corda, balanço e o 

bambolê. 

 

Mediante o jogo didático, vários objetivos podem ser atingidos, relacionados 

à cognição(desenvolvimento da inteligência e da personalidade, 

fundamentais para a construção de conhecimentos); afeição 

(desenvolvimento da sensibilidade e da estima e atuação no sentido de 

estreitar os laços de amizade e afetividade);socialização (simulação de vida 

em grupo);motivação (envolvimento da ação, do desfio e mobilização da 

curiosidade)e criatividade (CAMPOS, 2003, p.48). 

 

 

As proposições docentes sobre suas concepções quanto ao uso dos jogos educativos 

para ministrar conteúdos de suas disciplinas, harmonizam a interação entre os conteúdos das 

disciplinas aplicados pelos jogos educativos, apesar de Campos (2003) criticar que os jogos 

são pouco utilizados nas escolas e que seus resultados e benefícios ainda não são conhecidos 

nos contextos docentes, tanto nas escolas quanto nos cursos de formação dos docentes. 

As contribuições propositivas que o grupo de docentes participantes expressou tanto 

com relação às suas concepções sobre meio ambiente quanto sobre a utilização dos jogos 

educativos no ensino de suas disciplinas, expressaram a conscientização que eles têm de que 

seu papel é importante para otimizar o processo de ensino por meio desses jogos e voltados à 

temática ambiental. Uma vez que a educação tem um papel importante para aqueles que têm 

uma preocupação com as questões ambientais, conforme afirma Barcelos (2012, p.45) o 

grande desafio de “como tratar destas questões também no cotidiano da escola. É buscar 

maneiras e alternativas metodológicas que nos possibilitem incorporar em nosso fazer 

pedagógico cotidiano a discussão sobre as questões ambientais”. 

Tratando-se das disciplinas envolvidas na pesquisa, e seus respectivos docentes, 

ocorreu a prática da interdisciplinaridade tendo o tema meio ambiente implícito na Educação 

Ambiental, como plataforma para as interações ocorridas com os demais conteúdos. Deu-se 

um processo de inter-relação sobre o qual Leff (2001, p.43) discorre: “A interdisciplinaridade 

ambiental estabelece a transformação dos paradigmas estabelecidos do conhecimento para 

internalizar um saber ambiental”. 

As propositivas dos docentes especificamente quanto ao uso dos jogos no ensino, 

demonstraram um resultado positivo na atuação didático-pedagógica de cada um deles; uma 

vez lhes despertaram mediante os jogos educativos, a motivação para criarem alternativas 

pedagógicas dinâmicas e terem coragem para conquistarem novas estratégias de ensino. 
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Outra oportunidade que foi dada aos docentes por esta pesquisa foi de participarem da 

história da Escola Agrícola José Cezário Menezes de Barros justo no último ano de seu 

funcionamento naquele espaço, uma vez que em 2018, todo o seu contingente de alunos e 

servidores irão para o espaço de um Centro de Educação Integrada – CETI em Humaitá e o 

ambiente anterior será repassado ao Instituto Federal de Educação do amazonas –IFAM-

Humaitá. 

Os docentes envolvidos na pesquisa têm a consciência de que são os principais agentes 

do ensino para que os alunos aprendam devidamente o que lhes é ensinado. Nesse aspecto, os 

jogos educativos foram uma estratégia inovadora de ensino que facilitou a integração entre as 

disciplinas selecionadas e os seus respectivos conteúdos ensinados. 

E finalmente, não mais importante que os demais resultados, foi o incentivo que lhes 

foi dado a envolverem a comunidade acadêmica a produzirem os arranjos produtivos 

apropriados ao ensino e que atendam as demandas locais e referendando os conceitos globais. 

5.4.2 Concepções dos alunos quanto à aplicação dos Jogos Educativos 

Nesta seção, estão registrados os dados que expressam as concepções dos alunos 

participantes quanto à referida aplicação.  

Os alunos que cursam o ensino fundamental estão em uma faixa etária em que se torna 

importante o trabalho de socialização do educando, encadeado ao processo de formação do 

conhecimento e de afetividade. E nessa tarefa, os jogos são de fundamental importância, 

porque proporcionam aos adolescentes, a oportunidade de interagirem com seus pares, em 

atividades espontâneas que promovem naturalmente a aprendizagem dos conteúdos 

ensinados. 

Para cumprir as premissas fundamentais deste trabalho, estabelecidas por seu objetivo 

geral, que era investigar de que modo os jogos educativos poderiam possibilitar a melhoria da 

aprendizagem dos alunos do ensino fundamental tendo como referência a educação ambiental; 

foram confeccionados com material reciclável os jogos educativos destinados à aplicação no 

ensino das disciplinas de Ciências Ambientais, Matemática, Geografia e Educação Física.  

A seguir temos a expressão dos alunos participantes quanto ao que eles aprenderam 

com as oficinas de jogos educativos voltados à Educação Ambiental: 

 

E1: Aprendi que tem várias coisas que nós jogamos fora que é reutilizado na 

arte; 

E2: Aprendi muito tipo de jogo importante pra aprender as disciplinas; 

E3: Aprendi que muitos objetos que jogamos fora podemos fazer outras 

coisas no ensino; 
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E4: Aprendi que jogo é pra memoria; 

E5: Que o ambiente que hoje está sujo pode ser limpo sim e ter educação 

sustentável. Se hoje nós cuidarmos o mundo poderá ser melhor; 

E6: Eu entendi que com os lixos dá pra fazer muitas coisas legais; 

E7: Aprendi que podemos realizar jogos com materiais recicláveis; 

E8: Aprendi que posso eu mesmo fazer meus jogos reciclando o que tenho 

em casa. 

 

Observou-se neste bloco, uma classificação de enfoques dados pelos participantes à 

temática ambiental a qual foi abordada em alguns direcionamentos: 

a) A possibilidade de reutilização dos materiais recicláveis por meio de confecção 

artística. E1 “Aprendi que tem várias coisas que nós jogamos fora que é reutilizado na arte”; 

b) Perspectivas das habilidades, competências básicas e capacidade artística tanto de 

educadores quanto de educandos: E8 “Aprendi que posso eu mesmo fazer meus jogos 

reciclando o que tenho em casa”; 

c) A possibilidade de utilização de recursos confeccionados com material reciclável, a 

serem desenvolvidas na escola de ensino fundamental aplicando-as à ministração de 

conteúdos de diferentes disciplinas: E3 “Aprendi que muitos objetos que jogamos fora, 

podemos fazer outras coisas no ensino”; 

d) Possibilidade de uso de material reciclável, nas aprendizagens que assegurem a 

sobrevivência dos recursos naturais e futuros habitantes do planeta: E5 “ Se nós cuidarmos 

hoje, o mundo poderá ser melhor”. 

e) Conscientização que o alunado tem de que o lixo pode ser transformado em objetos 

de maior valor: E6 “Eu entendi que com os lixos dá pra fazer muitas coisas legais”. 

Quanto à “melhoria da aprendizagem motivada por jogos educativos” houve uma 

resposta positiva de todos os alunos participantes, cada um justificando ao seu modo com seus 

respectivos argumentos. Dentre as respostas, somente três justificaram: Um afirmando que 

melhora a aprendizagem; outro que muda o jeito de ver as coisas do mundo; e o último, que 

os jogos despertam nos jogadores a importância do ambiente onde eles vivem. 

Quanto às concepções dos alunos sobre “Os professores usarem os jogos educativos 

em suas disciplinas”, os estudantes responderam o seguinte: 

 

E1: Uma ótima ideia; 

E2: Muito bom. 

E3: Muito bom eles fazerem isso nos ensina a aprender as coisas e entender 

melhor. 

E4: Uma ótima ideia; 

E5: Bom porque muda o jeito de aprender pode ser mais divertido e melhor; 

E6: Seria legal para todos os alunos; 

E7: Bem legal porque a gente aprende brincando; 
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E8: Legais; 

E9: Uma ótima ideia para despertar interesse nos alunos; 

E10: Acho legal é bom sair da rotina séria de vez em quando. 

 

As concepções dos alunos convergem para a forma prazerosa da aprendizagem, 

quando o ensino é organizado por meio de jogos. E ainda o enfoque do aspecto lúdico do 

ensino. Percebe-se isso nas falas do E5: “Bom porque muda o jeito de aprender, pode ser 

mais divertido e melhor”, E7: “Bem legal porque a gente aprende brincando” e E10: “Acho 

legal é bom sair da rotina séria de vez em quando”. De acordo com as falas dos estudantes, 

pode-se perceber que a aprendizagem deles se torna mais divertida através dos jogos, é essa a 

importância do jogo educativo que Lopes (2001, p.23) ressalta: 

 

É muito eficiente aprender por meio dos jogos e, isso é valido para todas as 

idades, desde o maternal até a fase adulta. O jogo em si, possui componentes 

do cotidiano e o envolvimento desperta o interesse do aprendiz, que se torna 

sujeito ativo do processo e a confecção dos próprios jogos é ainda mais 

emocionante do que apenas jogar. 

 

 

Além disso, o ensino com jogos educativos desperta o interesse dos alunos: E9 “Uma 

ótima ideia para despertar o interesse dos alunos”. Portanto, os jogos educativos promovidos 

durante este estudo, envolveram os alunos e professores no projeto de confecção de recursos 

didáticos apropriados ao ensino das disciplinas envolvidas neste trabalho e serviram como 

fatores de motivação para facilitar a aprendizagem dos alunos participantes da pesquisa. 

.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente alguns professores têm a necessidade de cultivarem o uso das diferentes 

ferramentas para ministrarem suas aulas; e dentre os vários recursos didáticos utilizados, 

especialmente nas escolas do contexto rural, tem-se a criação de Jogos Educativos criados por 

meio de materiais recicláveis que servem de motivação para os alunos em sala de aula, 

otimizando-lhes o processo de aprendizagem e despertando-lhes o senso crítico em relação à 

Educação Ambiental que é peculiar ao ambiente educativo rural. 

Além disso, a sociedade contemporânea de todas as partes do mundo, tem se 

preocupado cada vez mais com a conservação e preservação dos recursos naturais. A temática 

ambiental tem suscitado a necessidade de habilidades, valores sociais e conhecimentos pelos 

quais o homem amadurece sua relação com a natureza e com os demais seres humanos. E 

nessa perspectiva, tem agido ao enfrentamento dos novos e diferentes desafios que assolam a 

humanidade, buscando habitar em lugares seguros e saudáveis que lhes proporcionem saúde e 

bem-estar. 

Nos últimos anos tem havido uma alta valorização atribuída às questões ambientais 

pela sociedade do mundo inteiro, em todos os níveis e segmentos produtivos. Vê-se dessa 

forma, que as questões ambientais têm sido muito valorizadas por toda sociedade moderna, 

tornando-se por isso, um ponto decisivo nas avaliações de projetos de investimentos, em 

várias áreas do setor produtivo. Existem no universo inteiro, várias situações em que o planeta 

clama pela preservação do meio ambiente, pela conscientização dos indivíduos e pela 

sobrevivência futura do mundo natural. 

Por ser um dos componentes do meio ambiente, tendo este uma relação contínua de 

interdependência, o ser humano tem tido dentre seus maiores desafios, a necessidade de criar 

estratégias que possibilitem aos viventes racionais do planeta, a conservação e preservação do 

meio ambiente. Nesse aspecto, os seres humanos conseguem transformar social e 

ambientalmente o seu meio, dando-lhe condições de resultados que atendam as demandas ou 

do indivíduo ou da sociedade. Desta forma, mesmo sem querer, tanto nas pequenas 

localidades quanto nas grandes cidades, cada indivíduo em sua forma diferenciada de agir, 

tem sua parcela de contribuição em todas as transformações ocorridas no ambiente; além de 

ter extrema necessidade do equilíbrio do meio ambiente, sob pena de a vida humana definhar-

se frente ao desequilíbrio dos espaços naturais. 
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As circunstâncias de nosso tempo e a própria sociedade brasileira tem exigido das 

escolas básicas, a necessidade de conscientização de seu alunado, quanto ao bom uso dos 

recursos ambientais disponíveis para a otimização de suas aulas. Simplesmente pelo fato do 

homem ser um componente potencial de seu próprio meio ambiente e depender dele mesmo 

para sua sobrevivência atual e para as futuras gerações, ainda que as circunstâncias dos 

sistemas ambientais citadinos ou os agroecossistemas disponham de objetos de pesquisas 

diferenciados sobre o ambiente. 

Nessas circunstâncias, a temática abordada neste trabalho buscou assegurar a 

possibilidade de promover a interação de conteúdos curriculares das disciplinas do ensino 

fundamental da Escola Agrícola José Cezário Menezes de Barros, enfocando as estratégias da 

Educação Ambiental, utilizando-se dos conteúdos do meio ambiente encontrados no local da 

escola, como materiais com os quais são produzidos os recursos didáticos que sendo 

utilizados nas aulas, podem promover tanto a transversalidade quanto a interdisciplinaridade 

como modo de trabalhar os conteúdos dos temas transversais instituídos nos componentes 

curriculares, procedendo a tessitura desses conteúdos, integrando todas as disciplinas de uma 

unidade formativa. Afinal, por essas disciplinas serão ressaltados os princípios intrínsecos ao 

ensino e aprendizagem focados nas práticas educativas. 

Dentre as várias fases da pesquisa empírica, por meio de questionários foram 

coletados os conteúdos informativos que expressam as concepções dos alunos do Ensino 

Fundamental quanto à conceituação sobre meio ambiente, educação ambiental e reciclagem, a 

importância dos jogos educativos em cada uma das disciplinas utilizadas no trabalho. Durante 

as conversas registradas no diário de campo, observou-se que os professores não usavam o 

meio ambiente como tema importante dentre os conteúdos das disciplinas. 

Assim, com os Parâmetros Curriculares Nacionais houve o cultivo de trabalhar na 

prática os cuidados da preservação e conservação do meio ambiente tendo como condição 

prioritária para a sobrevivência do planeta. Foi observado que essas orientações até são dadas 

em sala de aula e são cada vez mais acatadas na forma de discurso acadêmico; porém, na 

prática, elas voltam a ser esquecidas. E quando se vê a água sendo poluída, os espaços 

naturais sendo devastados, o ar sendo contaminado por diferentes formas de contágio. E o 

resultado mais intrigante principalmente para o educador, é ver os alunos sem noção 

conceitual e preventiva sobre o meio ambiente. Nem tampouco serem motivados a conhecer 

mais profundamente as práticas que podem leva-los a se apropriarem desse conhecimento 

sobre o meio no qual habitam.  
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Do mesmo modo foi possível entender a integração dos conteúdos que mesmo sendo 

de diferentes disciplinas, apresentam similaridade e possibilitam as interconexões entre si, 

dentro de uma matriz curricular. Afinal, por essas disciplinas foram ressaltados os princípios 

intrínsecos à aprendizagem focada nas práticas educativas. 

No que se refere ao primeiro objetivo específico, compreendemos que a percepção dos 

professores participantes dessa pesquisa é superficial em relação ao tema ambiental, pois é 

muito insipiente e fragmentado esse tema. Foi observado que a temática ambiental é 

trabalhada de maneira muito tímida, onde professores não tem essa visão de construir 

elementos voltados a temática ambiental. Eles sabem da importância de ser trabalhado 

determinados assuntos voltados aos temas transversais, no entanto, relatam que essa iniciativa 

deve partir de formações continuadas e ainda que não há tempo suficiente em sua carga 

horária para que consigam trabalhar os temas transversais. Diante disso e durante as oficinas e 

intervenções foi mostrado que os mesmos devem ter essa preocupação de estar trabalhando os 

temas transversais dentro das escolas, priorizando a educação ambiental. E terem um olhar 

diferenciado como educador, em serem os facilitadores nesse processo de consciência de 

transformação, de mudança de atitude com seus alunos. 

Como resultado do segundo objetivo específico foram confeccionados jogos 

educativos que puderam auxiliar na compreensão de diversos assuntos voltados às disciplinas 

de Ciências Naturais, Educação Física, Matemática e Geografia tendo o meio ambiente como 

tema transversal, uma vez que todos eles foram confeccionados a partir de materiais 

recicláveis. 

Durante as oficinas de criação e confecção dos jogos educativos, pudemos observar a 

sensibilização tanto dos alunos, quanto dos professores envolvidos na pesquisa, momento em 

que foi enfatizado da importância tanto da preservação dos recursos naturais disponíveis, bem 

como da reciclagem, que pode ser usada para a confecção tanto dos jogos, quanto uso para 

outros fins, concretizando com isso o terceiro objetivo específico. 

Quanto ao terceiro objetivo conseguimos utilizar os jogos e demonstrar nas aulas 

práticas a aprendizagem relacionada à disciplina de cada jogo observou-se que os jogos foram 

motivadores aos estudantes e que puderam tem um diferencial no processo de ensino e 

aprendizagem. É sempre prazerosa a oportunidade para que sejam consolidadas certas práticas 

didático-pedagógicas em suas respectivas atividades e estratégias de aplicação. As 

experiências de composições dos jogos educativos elaborados ao longo deste trabalho, 

representam o esforço conjunto de todos os sujeitos nele envolvidos. Além disso, demonstra 

uma conquista da liberdade de expressão e da autonomia artísticas dos alunos. 
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Neste plano, ao unir os trabalhos de confecção dos Jogos educativos relacionados com 

a temática ambiental ganhou-se relevância na comunidade local, uma vez que estas devem ser 

trabalhadas como tema transversal, seja em aulas regulares ou ainda projetos de pesquisa para 

complementação dos trabalhos realizados em sala. Outro ponto relevante é que a partir das 

intervenções realizadas na pesquisa, promovidas a partir da pesquisa-ação, houve a integração 

da comunidade acadêmica do IFAM e a Escola Agrícola incentivando que os integrantes se 

sintam incluídos em uma sociedade que se expressa criticamente, de forma a (re) construir de 

modo significativo os espaços em que convivem. 

Ao final de cada oficina, ficava visível a aprendizagem e motivação por parte dos 

alunos e professores participantes, mostrando que há uma perspectiva de continuidade para 

pesquisas dessa natureza, pois provocou nos participantes momentos de reflexão quanto ao 

seu próprio comportamento em relação ao meio ambiente, fazendo-os compreender sobre a 

importância que tem a EA. Portanto, consideramos que os objetivos elaborados nesta pesquisa 

foram alcançados, mesmo frente a obstáculos que enfrentamos. 

Evidenciou-se nesta pesquisa que por um lado todos os alunos mostraram grande 

interesse e motivação diante da proposta de jogos educativos como recurso pedagógico das 

diversas disciplinas, foi demonstrado através das análises dos dados que o aprendizado lúdico 

pode ser construído de forma prazerosa, desenvolvendo habilidades e competências e ainda 

estimulando a curiosidade que nas aulas expositivas tradicionais não conseguimos identificar. 

Além de serem estratégias significativas no processo de ensino e aprendizagem, que 

podem favorecer ao raciocínio, a argumentação e principalmente a interação entre professor e 

aluno, os jogos contribuem nesse processo auxiliando e complementando outros recursos que 

os professores poderão estar utilizando em suas aulas. No entanto, os professores apresentam 

certa resistência no sentido de que os mesmos não dispõem de tempo para confeccionar e 

planejar suas aulas inserindo os jogos, uma vez que os mesmos devem cumprir sua carga 

horária que muitas vezes é toda comprometida em sala de aula, sem que eles tenham tempo 

algum para pensarem em estratégias desse tipo. Assim, continuam em sua metodologia 

tradicional, devido à limitação por conta de tempo em sua organização didático metodológica 

da carga horária, por constatarem a necessidade de ofertarem dedicação à confecção dos 

jogos, revelando com isso um certo desconforto por não possuírem esse tempo para realizar 

essa modalidade de interdisciplinaridade. 

Ainda que só tenham tempo em recorrer apenas às apostilas, ao quadro ou aos livros 

didáticos, observou-se que os jogos educativos possuem uma metodologia diferenciada para 

uma reflexão e conscientização voltada as práticas educativas em educação ambiental. 
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Em relação à temática ambiental, pode-se observar que o estímulo à preservação é 

sempre recebido de forma positiva, bem como fácil de trabalhar interdisciplinarmente. Sendo 

assim, por parte desta pesquisadora, existe a garantia de que a temática ambiental estará 

inserida no plano de ensino da disciplina de Educação Física como docente, bem como a 

confecção de jogos por parte dos alunos do IFAM campus Humaitá, mesmo que sendo 

lúdicos, esse tipo de atividade interdisciplinar provoca neles a exercitar a criatividade em cada 

um e o entusiasmo em usar esses jogos. Afinal, como professores e pesquisadores temos a 

responsabilidade de propor medidas inovadoras para o ensino, a partir da escola para alcançar 

os cidadãos na fase de formação de valores, preparando-os como nossos parceiros para 

preservação do nosso bem comum: o meio ambiente. Isso independente de qualquer 

legislação ou qualquer medida governamental que se oponha aos abusos contra a natureza. 

Considerando as limitações de cada área destes professores envolvidos que se 

sensibilizaram, a saída que esta pesquisadora pode encontrar para este contexto que não pode 

ser um esforço genericamente pra todos. É que dentro do plano de ensino da mesma, seja feito 

um plano de integração das disciplinas para confeccionar jogos e brinquedos que permitam 

essa interdisciplinaridade dentro da temática especifica de cada matéria, ressalta-se apontar 

uma saída para uma nova pesquisa, uma vez que dá certo trabalhar com jogos, de como um 

professor que tem 40 horas dentro de sala de aula pode construir e adequar os jogos dentro 

desse contexto. 

A temática ambiental além de ser de grande urgência, é um tema amplo e abrange 

basicamente todos os aspectos inclusive a ética e a cidadania, acreditamos que fortalecendo 

essa temática em sala de aula, a visão de muitos pode ser mudada, pois conseguiremos 

conscientizar e também a ensinar os alunos a terem hábitos de não desmatar e cuidar bem do 

nosso planeta. Além disso, ajuda num desenvolvimento de um raciocínio mais consciente em 

relação ao meio ambiente. Estimulando o conhecimento dos alunos sobre o meio ambiente. 

Diante desse contexto, poderemos ter uma futura sociedade sustentável, pois com esse 

trabalho não estaremos impondo situações e sim construindo juntos essas percepções. Com 

isso, podemos garantir que todos os alunos que passarem pelo ensino médio do IFAM tenham 

acesso aos conteúdos relacionados à educação ambiental, para que os mesmos se tornem 

multiplicadores e possam disseminar e propagar seus conhecimentos nessa proposta de 

preservação do nosso planeta para que assim as futuras gerações não sejam prejudicadas.
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO INICIAL DOCENTES 

QUESTIONÁRIO INICIAL – Docentes do Grupo CEMG 

(Ciências Naturais, Educação Física, Matemática e Geografia)  

Prezado (a) Participante, 

Sou aluna do Mestrado Profissional em Educação, da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Este 

questionário faz parte da coleta de dados da pesquisa “PRÁTICAS EDUCATIVAS NUMA PERSPECTIVA 

AMBIENTAL: Um caso da Escola Agrícola José Cezário Menezes de Barros.” cujo objetivo é promover junto 

aos professores das disciplinas de Ciências Naturais, Educação Física, Matemática e Geografia da Escola 

Agrícola José Cezário Menezes de Barros, práticas educativas estimulantes às ações docentes, despertando-lhes a 

possibilidade de usarem o meio ambiente como tema propulsor da integração curricular. Não é necessário 

identificar-se. Obrigada. 

Alline Penha Pinto 

Perfil do Professor  

Idade:  (  ) Menos de 25 anos (  ) De 26 a 31 anos (  ) De 32 a 40 anos (  ) De 41 a 50 anos (  ) Mais de 51 anos. 

Sexo: (  ) Masculino  (  )  Feminino 

Formação 
2) Qual sua titulação?   (  ) graduação   (  ) Especialização  (  ) Mestrado  (  ) Doutorado  

3) A sua formação na graduação foi : (  ) Licenciatura   

4) Tem Especialização, Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado? _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

5) Há quanto tempo você trabalha como professor da educação básica? ____________ 

6) Qual disciplina você ministra aula? ________________________________________ 

7) Quais as séries que você ministra aulas? _______________________________________ 

8) De acordo com os PCN´S você sabe quais são os Temas Transversais? (    ) Sim    (   ) Não 

Se sim, cite os que você consegue lembrar no momento. _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

9) Durante sua graduação foram ministrados conteúdos sobre Temas Transversais?  

Se sim, quais? 

__________________________________________________________________________________________ 

10) Na sua opinião é importante utilizar os Temas Transversais em qualquer disciplina? (    ) Sim    (   ) Não 

Tente justificar sua resposta ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

11) Você utiliza algum tema transversal em sala de aula? (    ) Sim    (   ) Não 

Se sim, como? ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

12) Você já estudou conteúdos relacionados a Educação Ambiental (    ) Sim    (   ) Não 

 Se sim, quais os assuntos que lhe despertou mais interesse? ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

13) Você considera importante conhecimentos sobre Educação Ambiental? (    ) Sim    (   ) Não 

Se sim, Por quê? ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

14) Quais os valores da Educação Ambiental? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

15 ) Você conhece algum documento importante (Leis, decretos, cartilhas, etc) que considera importante para 

uma discussão sobre valores da Educação Ambiental) ? (    ) Sim    (   ) Não 

Se sim, Qual (is)? ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

16) Quais os problemas ambientais existentes que você consegue identificar?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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17) Você gostaria de sugerir alguma atividade específica para nossas reuniões?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F - ESCALA DE COMPORTAMENTO ECOLÓGICO (ECE) 
 

Prezado (a) Participante, 

Para darmos continuidade a nossa pesquisa, faz-se necessário nosso conhecimento em relação 

ao seu comportamento ecológico. Para essa análise vamos utilizar as questões da Escala de 

Comportamento Ecológico (ECE) de Pato e Tamayo (2006). Ressalta-se que o questionário a 

seguir faz parte de um trabalho acadêmico e que todas as informações aqui prestadas serão 

anônimas, servindo apenas para validar os procedimentos científicos da pesquisa. Dessa 

forma, não há respostas certas ou erradas. O que vale é a sua opinião espontânea. 

Certa de sua colaboração, agradeço. 

Alline Penha Pinto 

 

ESCALA DE 

COMPORTAMENTO 

ECOLÓGICO 

1 

Nunca 

 

2 

Quase 

nunca 

 

3 

Algumas 

vezes 

 

4  

Muitas 

vezes 

 

5 

Quase 

sempre 

 

6 

Sempre 

1. Jogo todo tipo de lixo em qualquer 

lixeira. 

      

2. Providenciei uma lixeira específica 

para cada tipo de lixo em minha casa. 

      

3. Deixo a torneira aberta durante 

todo o tempo do banho. 

 4.      

4.   Evito jogar papel no chão. 5.  6.      

5.   Faço doações em dinheiro para uma 

ONG ambientalista. 

 7.      

6.   Quando estou em casa, deixo as 

luzes acesas em ambientes que não 

estão sendo usados. 

      

7.   Falo sobre a importância do meio 

ambiente com as pessoas 

      

8.   Quando tenho vontade de comer 

alguma coisa e não sei o que é, abro a 

geladeira e fico olhando o que tem 

dentro. 

      

9. Evito desperdício dos recursos 

naturais. 
      

10. Ajudo a manter as ruas limpas.       

11. Evito comprar produtos que são 

feitos de plástico. 

      

12. Enquanto escovo os dentes deixo a 

torneira aberta. 
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 1 

Nunca 

 

2 

Quase 

nunca 

 

3 

Algumas 

vezes 

 

4  

Muitas 

vezes 

 

5 

Quase 

sempre 

 

6 

Sempre 

13. Separo o lixo conforme o tipo.       

14. Guardo o papel que não quero mais 

na bolsa ou mochila quando não 

encontro uma lixeira por perto. 

      

15. Evito comer alimentos que 

contenham produtos químicos 

(conservantes ou agrotóxicos). 

      

16. Entrego papéis para reciclagem.       

17. Faço trabalho voluntário para um 

grupo ambiental. 

      

18. Quando estou tomando banho, 

fecho a torneira para me ensaboar. 

      

19. Economizo água quando possível.       

20. Quando vejo alguém jogando papel 

na rua, pego e jogo na lixeira. 

      

21. Colaboro com a preservação da 

cidade onde vivo. 

      

22. Quando não encontro lixeira por 

perto, jogo latas vazias no chão. 

      

23. Evito usar produtos fabricados por 

uma empresa quando sei que esta 

empresa está poluindo o meio 

ambiente. 

      

24. Participo de manifestações públicas 

para defender o meio ambiente. 

      

25. Apago a luz quando saio de 

ambientes vazios. 

      

26. Evito desperdício de energia.       

27. Evito comer alimentos 

transgênicos.  

      

28. Quando abro a geladeira já sei o 

que vou pegar, evitando ficar com a 

porta aberta muito tempo para não 

gastar energia. 

      

29. Mobilizo as pessoas nos cuidados 

necessários para a conservação dos 

espaços públicos. 

      

30. Compro comida sem me preocupar 

se têm conservantes ou agrotóxicos. 

      

31. Deixo a televisão ligada mesmo 

sem ninguém assistindo. 
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 1 

Nunca 

 

2 

Quase 

nunca 

 

3 

Algumas 

vezes 

 

4  

Muitas 

vezes 

 

5 

Quase 

sempre 

 

6 

Sempre 

32. Entrego as pilhas usadas nos postos 

de coleta. 

      

33. Participo de atividades que cuidam 

do meio ambiente. 

      

34. Evito ligar vários aparelhos 

elétricos ao mesmo tempo nos horários 

de maior consumo de energia. 

 

      

35. Costumo cultivar plantas em casa       

36. Sempre que posso deixo o carro ou 

moto na garagem para ir andando ou de 

bicicleta a um local. 

      

37. Quando alguma embalagem de 

plástico ou vidro esvazia, eu sempre 

reutilizo o mesmo pra outra finalidade. 

      

38. Reaproveito a água que sobra da 

lavagem de roupas para regar as 

plantas, lavar o pátio ou lavar o 

carro/moto. 

      

39. Evito a impressão e o acúmulo de 

papéis. 

      

40. Reutilizo o verso dos papéis que já 

foram usados, transformando-os em 

rascunho. 

      

41.  Ao comprar um eletrodoméstico, 

prefiro os que possuem baixo consumo 

de energia. 

      

42. Preservo o meio ambiente       

Nas linhas abaixo explane sobre seu pensamento em relação ao meio ambiente. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO FINAL DOCENTES 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

Questionário Final para Professores 

 

1. Você já trabalhou com a temática ambiental em suas aulas? 

(    ) Sim  (   ) Não. Se sim como? 

 

2. Você já trabalhou com jogos na sua disciplina em sala de aula? 

(    ) Sim  (   ) Não. Se sim quais? 

 

3. Qual sua opinião a respeito da utilização de jogos educativos em sala de aula? 

 

4. De que modo você desenvolveria os jogos educativos em suas aulas para a construção da 

aprendizagem dos estudantes voltados a conteúdos de educação ambiental? 

 

5. Você utilizaria de materiais reciclados com seus alunos para a confecção dos jogos 

educativos em suas aulas? 

(    ) Sim  (   ) Não. Se sim para fazer que jogos? 

6. Quais as contribuições você pode citar na utilização dos jogos educativos voltados para a 

aprendizagem de conteúdos/temas ambientais voltados à sua disciplina? 

 

7. O jogo educativo pode ser considerado uma metodologia que o ajude em sua disciplina? 

(    ) Sim  (   ) Não. Se sim como? 

 

8. Você realiza reciclagem? 

(    ) Sim  (   ) Não. Se sim para que fins? 
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ANEXOS 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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