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Resumo
Atualmente há necessidade de propor alternativas didáticas para discutir e inserir a Educação Ambiental (EA) no
ambiente de sala de aula. Diante disto, este texto trata de um relato de experiência desenvolvido por 03 alunos
do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEPA, com um grupo de 22 estudantes do ensino
fundamental maior da escola de Ensino Infantil e Fundamental de Joanes, localizada no município de SalvaterraPA. Nesse trabalho objetivou-se sensibilizar os alunos a respeito das questões ambientais, e para isto elaborouse um jogo de tabuleiro. No dia 06 de março de 2020, foram expostos alguns conceitos e termos que envolveram
a EA, na sequência aplicou-se o jogo e posteriormente os alunos em grupos socializaram o aprendizado a cerca
da temática e, em seguida, aplicou um questionário para coleta de dados. Obteve-se resultados satisfatórios,
tendo em vista que 21 dos 22 alunos afirmaram que a EA é um assunto intessante e propuseram soluções para
os problemas ambientais locais e regionais.
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Introdução
Pode-se entender que a Educação Ambiental (EA) é processo pelo qual o indivíduo e a coletividade
constroem conhecimentos e atitudes voltadas para a conservação do meio ambiente (Tavares, 2013).
Atualmente, as questões ambientais estão cada vez mais presentes no cotidiano social, tendo em vista os
inúmeros problemas causados pela ação humana nas grandes e pequenas cidades, dessa maneira,
considerando que a EA, sendo o “único processo capaz de modificar atitudes, reformular conteitos e formar
consciência ecológia”(Nunes, 1986), é essencial em todos niveis educacionais, em especial, no Ensino
fundamental maior, visto que são alunos que estão à caminho do Ensino médio e necessitam desta formação
para que com o auxilío do corpo escolar, consigam influenciar positivamente e transformar a comunidade ( VEIGA
et al., 2005)
Com a globalização, a tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia social, aproximando mais os
alunos do mundo digital, e os afastando gradualmente dos elementos da natureza. Neste contexto, Segura (2001)
comenta a importância de inserir a EA nas práticas escolares visando aproximar este aluno da natureza de forma
que estes passem a se conscientizarem sobre os problemas ambientais, tornando-se capazes de previnir os
mesmos.Na abordagem desta temática, faz-se necessário a utilização de estratégias metodológicas que sejam
eficientes e prazerosas.Assim, para explanar esta area interdisciplinar com o publico adoslescente e proporcionar
ao mesmo um momento não apenas lúdico, mas repleto de aprendizados, optou-se pela utilização do jogo de
tabuleiro,que segundo Rizzo (2001), pode ser eficiente quando usada no ambiente educacional, pois
desenvolvem a atenção na disciplina, autocontrole, respeito as regras e habilidades perceptivas e motoras
relativas a cada tipo de jogo oferecido.
Diante disto, objetivo desta pesquisa foi relatar a experiência vivênciada pelos autores, com 22 alunos
do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental de Joanes – Salvaterra sobre aplicação de uma
atividade baseada em jogo didático abordando diversos problemas ambientais como por exemplo, poluição
atmosferica, lixo, desmatamento e outros, com o intuito de conduzir uma discussão que os fizessem refletir sobre
as possivéis soluções para os mesmos.
Metodologia
Este trabalho trata-se de um relato de experiência acadêmica, resultado da ação de um projeto de ensino
em andamento ficanciado pela CNPq dentro do Programa Ciência na Escola, que ocorreu na Escola Municipal
de Ensino Infantil e Fundamental de Joanes localizada no Município de Salvaterra - PA , tendo como integrantes
do grupo 03 alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 01 professor da instituição em questão, 22
alunos do ensino fundamental maior e 01 Coordenador de projeto.
Foi desenvolvido pelos autores um jogo de tabuleiro denominado de “Corrida ecológica”, contendo 25
casas divididas em pontos negativos referentes ao meio ambiente, como por exemplo, queimadas, eutrofização,
poluição do ar, lixo, desmatamento e pontos positivos sobre ações que podem ser feitas para ajudar o mesmo,
tais como estações de tratamento de água, reflorestamento, reciclagem, coleta seletiva, educação ambiental e
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saneamento básico. Desta forma, foram distribuídos 6 pontos positivos e negativos cada no tabuleiro contendo
pontuações de 1 a 10 escolhidas pelos próprios alunos. Para a confecção do tabuleiro foi necessário papel cartão
amarelo,caneta piloto permanente, régua, um dado e 5 carrinhos de corrida.
No dia selecionado para aplicação da atividade, primeiramente dividiu-se a turma em equipes de 5 e 6
alunos conforme o numero total de discentes na sala. Posteriormente, foi colocado no quadro branco os 6 pontos
positivos e negativos, e em seguida fez-se uma explanação a respeito de cada um pelos autores. Seguidamente,
os alunos foram instruídos a numerar cada ponto de 1 a 10 para pontuação no jogo de tabuleiro. No jogo isto
funcionou da seguinte forma: os alunos deram 10 pontos para a estação de tratamento de água, sendo assim
caso caíssem na casa deste ponto positivo, ganhariam 10 pontos. O resultado final do jogo apontou duas equipes
ganhadoras. Uma delas venceu na corrida ecológica, e a outra venceu na pontuação das casas ainda que não
tivesse alcançado a linha de chegada.
As equipes vencedoras foram direcionadas a expor na frente da turma a respeito das suas concepções
sobre reciclagem, desmatamento e Educação Ambiental, tendo em vista tudo o que foi abordado antes e depois
do jogo. Após essa breve apresentação dos grupos, foi aplicado um questionário contendo 7 perguntas, tais
como: o que você pensa sobre educação ambiental; seus professores abordam o tema sobre as questões
ambientais em sala de aula; os problemas ambientais interferem de alguma forma na sua vida; por qual meio
você costuma ter informações sobre o meio ambiente; o que você considera como um problema ambiental; cite
duas ações que você faria para ajudar o meio ambiente, dentre outras.
Os dados foram tabelados e convertidos na forma de porcentagem, e a metodologia utilizada para análise
do relato foi a Análise Textual Discursiva seguindo as orientações de Moraes e Galiazzi (2006).
Resultados e Discussão
Durante a aplicação do jogo, foi possível observar que os alunos ficaram entusiasmados em participar
dos questionamentos levantados pelo professor da disciplina, bem como, em propor como determinada
problemática ambiental poderia ser sanada. Tal comportamento provocado pelo jogo é discutido por Valente,
(1993) em que este argumenta que os estudantes ficam mais motivados a usar a inteligência durante o jogo para
jogar bem, e assim, esforçam-se para vencer os obstáculos. Na exposição dos grupos sobre suas concepções a
respeito da temática, os alunos demostraram estar sensibilizados com os inúmeros problemas ambientais
existentes até mesmo em sua comunidade, e explanaram que para eles EA começa com pequenos gestos como
o simples ato de não jogar bolinhas de papel no chão da sala de aula. Nesse sentindo, Quadros (2007) defende
a ideia de que ao trabalhar as atividades de EA que envolva todas as esferas é dada ao cidadão a possibilidade
de intervir e participar das decisões que afetam seu meio físico-natural.
Na aplicação dos questionários, quando indagados o que pensavam a respeito das questões ambientais
95,45 % dos alunos disseram achar interessante. Tal resultado é semelhante ao encontrado no trabalho de Rocha
et al 2015, em que 69, 23 % dos entrevistados afirmaram achar a EA um assunto relevante e essencial a ser
discutido. No segundo questionamento 90,91 % dos alunos disseram que seus professores abordam as questões
ambientais na sala de aula, enquanto 9,09 % comentaram que isso não acontece. Este resultado corrobora com
o pensamento de Rosa (2007) apud Gotuzzo (2011) quando este afirma que embora a EA seja uma área
interdisciplinar que deve ser abordada nas escolas, ainda há educadores que não a entendem como processo
educativo, portanto acabam por não colocar em prática o que é orientado pela própria Politica Nacional de
Educação Ambiental (BRASIL, 1999).
Na Terceira pergunta, buscou- se indagar os alunos sobre a ocorrência de palestras ou atividades que
discutissem esta temática no espaço escolar. Os dados mostraram que 81,82 % disseram que já participaram de
algum evento deste cunho, enquanto que 18,18% afirmaram que não. Para Dias (2003) as palestras são
importantes auxiliares na EA, uma vez que, possibilitam reflexões nos diversos aspectos da mesma. Desta forma,
o processo educativo aliado às palestras pode dar bons frutos, principalmente se houver o engajamento por todos
os atores responsáveis a exemplo da direção escolar, professores, alunos e pais (Reigota, 1991).Na questão
quatro, o objetivo era investigar se os problemas ambientais interferem de alguma forma na vida dos alunos. Os
resultados mostraram que 81,82% dos alunos se sentem afetados, enquanto 18, 18 % disseram que não. Diante
deste resultado pode-se inferir que a minoria correspondente a questão, possivelmente não compreendeu a real
dimensão da EA, o que é discutido no trabalho de Segura (2001) em que este afirma que ainda há uma grande
lacuna no entendimento da EA nos diversos espaços em que ela é trabalhada.
Na quinta questão visou-se caracterizar por quais meios de comunicação os alunos recebem informações
sobre a EA. Os dados mostraram que televisão e escola tiveram a mema porcentagem, correspondendo a 77,27
% em ambas. Segundo Lévy (2008), as tecnologias inseridas no espaço da escola potencialmemte podem ajudar
no processo de Ensino-aprendizagem, e as duas atuando em conjunto ou separadamente podem ser bons
instrumentros de disseminação de informações. Na sexta questão quando questionados sobre o que consideram
um problema Ambiental, a maioria, cerca de 81 %, responderam lixo a céu aberto. Para Bahia et al (2001) a
questão do lixo é considerada um dos principais problemas ambientais existentes, haja vista que há inumeras
doenças veículadas a esta problema como por exemplo, Verminoses, febre tifóide, Salmonelose, disenteria
dentre outras. Sendo assim, é comprensivel que os alunos, em sua maioria, tenham assinalado esta alternativa.
Na utlima questão, quando questionados a citar duas açoes que fariam para ajudar o meio ambiente, as
respostas foram variadas, as ações mais mencionadas foi não jogar lixo (na rua, lugares inadequados) e coleta
seletiva, ambas com percentual de 36,36 %. Esse resultado se iguala ao encontrado no trabalho de Tavares
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(2013) em que a maior parte dos entrevistados propôe estas ações como forma de solução para os problemas
ambientais.
A escola é um excelente espaço para implementação da educação ambiental, uma vez, que tem um
papel fundamental na formação de cidadania Ambiental influenciando de forma direta ou indireta nas decisões
do indivíduo. Diante disto, com este estudo procurou-se evidenciar a importância da educação Ambiental no
cotidiano escolar, tendo em vista que os professors podem utilizar de diversos instrumentos para aborda-la, como
por exemplo, um jogo de tabuleiro. Na ação desenvolvida pelos autores, objetivou-se sensibilzar os alunos a
respeito das inumeras questões ambientais que os rodeiam. Assim, apartir das explanações feitas pelos autores
e professor da disciplina foi possivél instigar estes alunos a pensarem com foco não no problema em si, mas em
maneiras de soluciona-los.
Conclusões
A experiência vivênciada pelos acadêmicos permitiu uma vasta troca de conhecimentos que contribuiu
de forma significativa para a formação acadêmica dos mesmos. Durante a realização das atividades foi possível
evidenciar a interdisciplinaridade que nortea a EA. Os alunos sentiram-se sensibilizados, fato observado na
maioria das respostas nos questionários, quando os mesmos expuseram as problemáticas locais e em cima
disto propuseram soluções simples e viavéis de serem aplicadas. Foi possivél percerber que existe um potencial
em fazer com que os alunos trabalhem juntos, reforçando ainda mais a idéia de o indíviduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação
do meio ambiente.
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