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Resumo 

Este artigo apresenta uma temática que atualmente está em evidência pela sua significância, neste 
texto abordamos a educação socioambiental no contexto escolar, como uma proposta de (in)formação, 
compreensão dos/as estudantes da Escola básica do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. Partindo 
do pressuposto que a temática da educação ambiental na escola, quase sempre é ministrada de 
maneira teórica, é um grande desafio, criar possibilidades prático-pedagógicas que consiga contemplar 
o público infantil, desta forma, pensamos em aplicar uma metodologia ativa/prática por meio dos jogos 
para tratar da temática socioambiental. Portanto, o presente artigo, intitulado, “Jogos de aventura: uma 
ferramenta de ensino aprendizagem” é proposto para fortalecer o aprendizado (socioambiental) em 
sala de aula. Buscamos como objetivo geral, possibilitar a conscientização ambiental por meio dos 
jogos de aventura para os estudantes de uma escola do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) da rede 
pública do município de Cruz das Almas-BA. Como objetivos específicos, possibilitar o desenvolvimento 
de hábitos saudáveis por meio das práticas corporais de aventura na natureza; mostrar aos estudantes 
a importância da preservação ambiental por meio das práticas de aventura e por fim, verificar a 
possibilidade de ensino/aprendizagem por meio dos jogos de aventura. Como questão problema, 
queremos verificar se há possibilidade de ensino/aprendizagem dos estudantes por meio dos jogos de 
aventura apresentados? Concluímos que os jogos de aventura apresentam uma gama de 
possibilidades para prática educacional estes, sendo utilizados com finalidades pedagógicas, podem 
gerar conhecimento das mais variadas áreas do conhecimento, tornando-se um importante recurso 
pedagógico para o ensino. 

Palavras-chave: Educação ambiental; Ensino. Pedagogia lúdica. 

 

Abstract 

This article presents a theme that is currently in evidence for its significance, in this text we address the 
socio-environmental education in the school context, as a proposal for (in)training, understanding of 
students from Elementary School of Elementary School in the Early Years. Assuming that the theme of 
environmental education at school is almost always taught in a theoretical way, it is a great challenge, 
to create practical-pedagogical possibilities that can contemplate the child audience, thus, we thought 
of applying an active/practical methodology through of games to address the socio-environmental 
theme. Therefore, this article, entitled, “Adventure Games: An educational proposal for 
socioenvironmental teaching” is proposed to strengthen (socioenvironmental) learning in the classroom. 
Our general objective is to enable environmental awareness through adventure games for students at 
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a public elementary school (Initial Years) in the city of Cruz das Almas-BA. As specific objectives, enable 
the development of healthy habits through bodily adventure practices in nature; show students the 
importance of environmental preservation through adventure practices and, finally, check the possibility 
of teaching/learning through adventure games. adventure presented? We conclude that adventure 
games present a range of possibilities for educational practice, which, being used for pedagogical 
purposes, can generate knowledge in the most varied areas of knowledge, becoming an important 
pedagogical resource for teaching. 
 
Keywords: Environmental education; Teaching; Playful pedagogy. 
 
 
 

1. Introdução 

Este artigo apresenta a temática socioambiental que atualmente está em 

evidência pela sua significância. Neste texto abordamos a educação socioambiental 

no contexto escolar, como uma proposta de (in)formação e compreensão dos/as 

estudantes da Escola Básica do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, buscando 

contribuir na transformação comportamental dos/as estudantes, objetivando o 

progresso e evolução sustentável, de possibilitar a formação de estudantes/cidadãos 

conscientes que possivelmente irão colaborar com a preservação do meio ambiente. 

Atualmente o cuidado com o meio ambiente vem sendo cada vez mais um fator 

indispensável no trabalho com a comunidade; uma estratégia eficaz é utilizar a escola 

como espaço de ação, reflexão e criticidade com este tema. As crianças, conhecendo 

os obstáculos socioambientais, irão crescer como aliados do meio ambiente 

possibilitando compartilhar conhecimentos e informações conquistadas no ambiente 

escolar. Serão formados/as, crianças, adolescentes, jovens e adultos com a 

concepção crítica. Portanto, intervenções utilizando o lúdico estimularão a politização 

e o pensamento crítico dos/as estudantes. 

A Educação Ambiental (EA) foi definida pela Lei  Estadual nº 12.056/2011, 

como o conjunto de processos permanentes e continuados de formação individual e 

coletiva, que envolve diversos saberes e ações, visando uma relação sustentável da 

sociedade humana com o ambiente que a integra, reconhecendo a extrema 

necessidade de valorizar a fauna, a flora e os recursos hídricos. É de suma 

importância entender a Educação Ambiental como proposta de mudança de valores 

aliada à ideia de desenvolvimento sustentável, numa busca contínua do 

melhoramento da qualidade de vida e redução da crise ambiental que acomete o 

planeta. 
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Partindo do pressuposto que a temática da educação ambiental na escola, 

quase sempre é ministrada de maneira teórica, é um grande desafio criar 

possibilidades práticos-pedagógicas que consiga contemplar o público infantil. Desta 

forma, pensamos em aplicar atividades físicas por meio dos jogos populares para 

tratar da temática socioambiental. Portanto, este estudo, intitulado “Jogos de 

Aventura: uma proposta educacional para ensino”, é apresentado com o intuito de 

possibilitar o aprendizado na perspectiva socioambiental por meio dos jogos. 

Com base na Constituição Federal, de 1988 , no inciso VI do § 1º do artigo 225 

que determina que o Poder Público deve promover a educação ambiental em todos 

os níveis de ensino. Desta forma, buscamos como objetivo geral, possibilitar a 

conscientização ambiental por meio dos jogos de aventura para os estudantes de uma 

escola do Ensino Fundamental (Anos Iniciais). Como objetivos específicos, buscamos 

possibilitar o desenvolvimento de hábitos saudáveis através das práticas corporais de 

aventura na natureza; mostrar aos estudantes a importância da preservação 

ambiental por meio das atividades de aventura e, por fim, verificar a possibilidade de 

ensino/aprendizagem por meio dos jogos de aventura. Como questão problema, 

queremos verificar se há possibilidade de ensino/aprendizagem dos estudantes no 

que se refere a educação socioambiental, por meio dos jogos de aventura? 

 

2. Metodologia 

A proposta metodológica apresentada a abordagem qualitativa e, como 

procedimento metodológico, a pesquisa-ação, que, para Fonseca (2002, p. 34): 

A pesquisa-ação pressupõe uma participação planejada do pesquisador na 
situação problemática a ser investigada. O processo de pesquisa 
recorre a uma metodologia sistemática, no sentido de transformar as 
realidades observadas, a partir da sua compreensão, conhecimento e 
compromisso para a ação dos elementos envolvidos na pesquisa. 

 
Dessa forma, o estudo foi desenvolvido na Escola Municipal José Conrado, 

situada no Bairro da Assembleia no município de Cruz das Almas-BA, com a 

realização de três (03) intervenções durante o terceiro trimestre do ano letivo do 

ano de 2019. As atividades aconteceram numa turma de 5º ano do Ensino 

Fundamental do turno matutino, com a frequência de uma (01) vez por semana.  

Para o acompanhamento durante as intervenções, foram utilizados planos 

de aula e notas de campo em diários de campo. De acordo com Bogdan e Biklen 

(1994) as “notas de campo são relatos escritos daquilo que o investigador ouve, vê, 
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experiencia e pensa no decurso da recolha refletindo sobre os dados de um estudo 

qualitativo”. As notas de campo foram feitas diariamente e de forma detalhada, de 

modo a ilustrar de forma próxima ao real os fenômenos ocorridos em cada encontro. 

Para o acompanhamento durante as aulas foram utilizados planos de aula, 

elaborados previamente, bem como os diários de campo, que foram elaboradas 

após cada intervenção de forma detalhada. 

Como proposta pedagógica foi apresentada a sistematização dos jogos de 

aventura como uma proposta educacional, permitindo utilizá-los como recurso 

pedagógico para o ensino. Além da sistematização dos jogos, foram realizadas as 

Rodas de Saberes e Formação (RSF), por entender que as rodas horizontalizadas 

propiciam condições para que os participantes possam assumir-se como seres 

históricos, culturais e pensantes. 

Para Jesus e Nascimento (2016, p.113), as Rodas de Saberes e Formação 

(RSF),  

[...] nos levam a compreender as rodas como uma construção em curso, 
situada historicamente, contextualizada, um patrimônio cultural dos povos, 
e buscamos integrá-las à educação, tomando-as como inspiração para 
elaboração de um dispositivo pedagógico-curricular de formação em 
contextos culturais. 

 

As RSF nos remetem à imagem circular e segundo Jesus e Nascimento 

(2016, p. 113) “como nas rodas de samba, de capoeira, de candomblé” e de 

conversas, e horizontalizada, em que todos podem ensinar e contribuir com as 

experiências científicas, sociais, culturais em um contexto específico de formação 

dos sujeitos. Neste sentido, as RSF ocorreram antes (com intuído de apresentar a 

atividade proposta, bem como a introdução da temática) e após a realização das 

atividades, (com a finalidade de discussão/problematização com o tema proposto). 

Desta forma, a execução dos jogos, foram realizadas por meio de instrumentos 

didáticos, como, leitura de textos e diálogos circulares. 

 

3. Educação Socioambiental no Contexto Escolar 

 

A consciência ambiental humana se tornou algo raro, mas ganhou extrema 

mídia na atualidade, isso porque a natureza é de vital valor na vida de todos os 

seres vivos. Esse ponto é justamente o que gera uma reflexão e se faz necessário 
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diante de crescente frequência às atividades físicas no meio natural, contudo, de 

onde começar a compreensão voltada para a educação ambiental?   

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, art. 225, caput). 

 

Os problemas ambientais apresentados na atualidade são resultantes do 

desenvolvimento econômico, causador direto de um amplo desequilíbrio ecológico, 

onde as indústrias em grande escala exploravam os recursos naturais com o intuito 

de extrair a matéria prima para demais fins, sem uma política ambiental que 

conserve e proteja tais meios. A Revolução Industrial causou diversas 

consequências que impactaram negativamente à natureza, como a extinção de 

biomas, poluição do solo, poluição dos recursos hídricos, mudanças de clima (o 

que ocasionou no derretimento de geleiras), desmatamento, abertura na camada 

de ozônio. Entre o século XVIII e XX grande parte da população acreditava que a 

poluição causada era controlada pela própria natureza, sem a intervenção humana 

para a cooperação e diminuição desses poluentes. Porém com o avanço da 

tecnologia houve a necessidade de consumir mais desses recursos, assim afetando 

diretamente o meio natural. 

Em 1972, na Suécia surgiu a conferência de Estocolmo ou Conferência das 

Nações Unidas sobre o meio ambiente; a mesma destacou a inadiável necessidade 

de criar ferramentas para tratar os problemas gerados no meio ambiente. A 

Educação Ambiental (EA) recebeu uma atenção gigantesca em quase todos os 

fóruns relacionados ao cuidado ambiental, assim sendo recomendada pela 

conferência de Estocolmo com o objetivo de educar, preparar e alertar o ser 

humano para viver em equilíbrio com o meio ambiente, no Brasil essa “educação 

ambiental” foi aplicada no ano de 1992 no Rio de janeiro pelo Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, o qual tornou 

essa educação em um processo de conhecimento permanente fundamentado no 

respeito à vida que contribuirá para a construção de um corpo social mais 

respeitável ecologicamente.1 

 
1 BEZERRA, Juliana. Conferência de Estocolmo. Toda Matéria, 2021. Disponível 
em: https://www.todamateria.com.br /conferencia-de-estocolmo/. 
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A mídia brasileira da atualidade tem noticiado uma série de acontecimentos 

graves e preocupantes relacionados ao meio ambiente como, desmatamento e 

queimadas na Amazônia, cerrado e pantanal, rompimento da barragem em 

brumadinho, recorde de concentração de gases do efeito estufa, derramamento de 

óleo nas praias do litoral brasileiro etc. A retirada de recursos naturais é muito cruel 

e mesmo sendo conhecido como o país da biodiversidade, das florestas, a 

educação ambiental quase não é citada ou aplicada no ensino infantil e 

fundamental. Diante desse contexto, os estudantes necessitam reconhecer e 

refletir tais acontecimentos do país, assim podendo ajudar a/e transformar o mundo 

utilizando princípios sobre a grande ligação de saúde humana e saúde ambiental, 

podendo contribuir diretamente na qualidade de vida da sociedade, ao entrar em 

contato com a natureza o estudante/indivíduo ganha uma nova perspectiva para 

observar o meio e suas necessidades de preservação e proteção. 

Entendemos as práticas corporais de aventura, como atividades físicas em 

meio a natureza, sendo estas, esportivizadas ou simplesmente como um meio de 

lazer, para minimizar o estresse do cotidiano. Essas práticas corporais de aventura 

têm por objetivo trazer de volta a interação do ser humano com o meio natural, onde 

o mesmo poderá compreender a importância da cooperação com o ambiente. A 

prática corporal de aventura na natureza surgiu entre a década de 80 e 90, e era 

destinada aos adultos, mas em pouco tempo começou a ser apreciado por todos e 

se tornou mais popular. Essas práticas estão compreendidas, no presente artigo, 

como as várias práticas esportivas referidas não somente no momento de lazer, 

mas também no momento educacional. Assim, entendemos que essas práticas 

corporais, podem ser aplicadas em ambientes educacionais, em especial nas aulas 

de Educação Física na escola básica, bem como os projetos sociais, em ambos, 

essas práticas deverão ser apresentadas como um meio para o ensino da temática 

socioambiental. 

Para Barros (2000), o processo de ensino-aprendizagem aplicado a 

exemplos lúdicos e de fácil absorção, tende a ser lembrado com facilidade, assim 

posto em prática fora do âmbito educativo. “Tal educação afirma valores e ações 

que contribuem para a transformação humana e social e para a preservação 

ecológica”. Onde? Precisa desenvolver as ideias. A Educação Física por ser uma 

disciplina de práxis, consideramos de extrema importância na aprendizagem da 

educação ambiental, tendo em vista que por esses fatores é possível tornar a 
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vivência ainda mais atrativa para os/as estudantes. Não pode ficar afirmando sem 

desenvolver o raciocínio. O texto fica todo cortado. 

Nesse contexto trabalhar com os jogos de aventura como meio de ensino 

socioambiental, poderá gerar uma proximidade dos/as estudantes e o meio 

ambiente, tornando-os seres mais críticos, éticos e sensíveis as questões 

socioambientais. 

 

3.1 CORPOREIDADE E A SUA IMPORTÂNCIA NO ENSINO SOCIOAMBIENTAL  

 

Le Breton (2007, p.7), afirma que a sociologia do corpo constitui um capítulo 

da sociologia especialmente dedicado à compreensão da corporeidade humana 

como fenômeno social e cultural, motivo simbólico, objeto de representações e 

imaginários. Neste sentido, [...] esta atividade perceptiva que o homem desenvolve 

a cada instante e que lhe permite ver, ouvir, saborear, sentir, tocar, e, assim, colocar 

significações precisas no mundo que o cerca. Moldado pelo contexto social e 

cultural em que o ator se insere, o corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência 

da relação com o mundo é construída: atividades perceptivas, mas também 

expressão dos sentimentos, cerimoniais dos ritos de interação, conjunto de gestos 

e mímicas, produção da aparência, jogos sutis da sedução, técnicas do corpo, 

exercícios físicos, relação com a dor, com o sofrimento etc.  

Pela corporeidade, o homem faz do mundo a extensão de sua experiência; 
transforma-o em tramas familiares e coerentes, disponíveis à ação e 
permeáveis à compreensão. Emissor ou receptor, o corpo produz sentidos 
continuamente e, assim, insere o homem, de forma ativa, no interior de dado 
espaço social e cultural (LE BRETON, 2007, p.8). 

 

Le Breton (2007, p.9), afirma que o corpo existe na totalidade dos elementos 

que o compõem graças ao efeito conjugado da educação recebida e das 

identificações que levaram o ator a assimilar os comportamentos de seu círculo 

social. Mas, a aprendizagem das modalidades corporais, da relação do indivíduo 

com o mundo, não está limitada à infância, e continua durante toda a vida conforme 

as modificações sociais e culturais que se impõem ao estilo de vida, aos diferentes 

papéis que convém assumir no curso da existência. Se a ordem social se infiltra 

pela extensão viva das ações do homem para assumir força de lei, esse processo 

nunca está-completamente acabado. 
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Pensando no movimento enquanto uma manifestação do corpo, o referencial 

curricular nacional para a educação infantil (RCNEI, 1998. p. 16), aponta que 

movimentar-se é uma atividade inata do ser humano: 

O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura 
humana. As crianças se movimentam desde que nascem adquirindo cada 
vez maior controle sobre seu próprio corpo e se apropriando cada vez mais 
das possibilidades de interação com o mundo. Engatinham, caminham, 
manuseiam objetos, correm, saltam, brincam sozinhas ou em grupo, com 
objetos ou brinquedos, experimentando sempre novas maneiras de utilizar 
seu corpo e seu movimento. As crianças ao movimentar-se, expressam 
sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso 
significativo de gestos e posturas corporais. Portanto, o movimento humano, 
é mais do que simples deslocamento do corpo no espaço: constitui-se em 
uma linguagem que permite às crianças agirem sobre o meio físico e 
atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio de 
seu teor expressivo. 

 

O ser humano é um ser ativo, desde antes do nascimento até a morte. Para 

Luckesi (2015, p. 132), “no presente momento, que temos à nossa disposição 

recursos de investigação por imagens, sabe-se que o embrião, o feto e o bebê no 

ventre materno são ativos”. Podemos perceber que na barriga da mãe, os bebês 

mexem-se, chutam, comunicam-se etc.  

De acordo com o RCNEI (1998) ao andar, correr, arremessar, saltar, 

resultam das interações sociais e da relação das crianças com o meio; são 

movimentos onde os seus significados têm sido construídos em função das 

diferentes necessidades, interesses e possibilidades corporais humanas presentes 

nas diferentes culturas em diversas épocas. Esses movimentos incorporam-se aos 

comportamentos dos homens, constituindo-se assim numa cultura corporal. Dessa 

forma, diferentes manifestações dessa linguagem foram surgindo, como as danças, 

os jogos, as brincadeiras, as práticas esportivas e outros, nas quais se faz uso de 

diferentes gestos, posturas e expressões corporais com intencionalidade. Assim, 

entendemos que a corporeidade no ambiente escolar deva ser vivenciada de forma 

lúdica e prazerosa. Pois, o jogar/brincar, proporciona interações à formação das 

crianças, e não podem ser desconsideradas nessa construção coletiva entre o/a 

professor/a e a criança, seja dentro ou fora da sala de aula. 

 

3.2 OS JOGOS COMO AÇÃO EDUCATIVA 

 

Propondo os jogos de aventura como uma prática educativa para o ensino 

da temática socioambiental, seguimos o pressuposto que a aprendizagem por meio 
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do jogo, portanto, buscou-se a referência na teoria vygotskyana do 

desenvolvimento humano para apreender o sentido que ali é empreendido este 

conceito.  

Abordando o jogo, o brinquedo e a brincadeira, para Vygotsky (1991, p.61-

62), defini-los como atividade prazerosa para criança, é incorreto por duas razões. 

Primeiramente, muitas atividades dão à criança experiências de prazer muito mais 

intensas do que o brinquedo, como por exemplo, chupar chupeta, mesmo que a 

criança não se sacie. E, segundo, existem jogos e brincadeiras nos quais a própria 

atividade não é agradável. Seguindo o pensamento do referido autor, podemos 

pensar numa turma escolar em que o/a professor/a propõe uma atividade de pular 

cordas, essa atividade será prazerosa para uma criança que tenha alguma 

dificuldade motora ou que esteja com grau obesidade elevado e ou por algum outro 

motivo não goste de praticar essa atividade específica, mesmo assim, ser 

“obrigada” a praticar? 

Para Vygotsky (2008, p.256): 

No jogo a criança aprende a seguir regras abdicando de seus impulsos 
imediatos, postergando o prazer e atingindo autocontrole. O jogo com regras 
explícitas também possui importância no desenvolvimento da personalidade 
da criança, quando possibilita a auto-avaliação e as noções de moral2. 

 

Lima (2008, p.17), a respeito da infância e o período de aprendizagem, diz 

que: 

A infância é o tempo de aprendizagem, de desenvolvimento das diferentes 
funções motoras, psicológicas e psíquicas, das potencialidades que 
emergem e estão latentes na criança. Ela se torna grande pelo jogo. A 
superioridade de uma espécie é retratada pelo seu tempo de infância; 

aquelas mais evoluídas têm um tempo mais extenso de infância. 
 

Ao trabalhar com jogos são apontadas distintas possibilidades e finalidades: 

“1. Recreativa; 2. Ensino de conteúdos escolares; 3. Diagnóstica, a fim de se ajustar 

o ensino às necessidades infantis” (KISHIMOTO, 1994, p.118).  No entanto, para 

que o jogo alcance ao máximo o seu potencial no desenvolvimento infantil, é 

necessário que ele seja planejado intencionalmente como forma de atender às 

necessidades apresentadas pelas crianças. 

Para tratar dos jogos como uma prática educativa, “muitas vezes esbarramos 

numa tendência que se encontra com frequência nas instituições educacionais, é 

 
2 Psicologia Escolar e Educacional, SP. Volume 20, Número 2, maio/agosto de 2016: 255-263. 
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denominada “ausência e proibição da brincadeira”, nessa perspectiva, o jogo é 

tratado como obstáculo para a aprendizagem, pois desconcentra e dispersa a 

criança” (LIMA, 2008, p.26). A escola, tendo em vista a sua função de proporcionar 

o ensinar, não oferece estrutura física, nem materiais adequados para que as 

crianças participem dessas atividades. 

Para entender o jogo como estratégia metodológica não significa reduzi-lo 

a um mero instrumento didático, pois o jogo antes de tudo é uma atividade 

sociocultural secular e praticada por toda parte do mundo. Os jogos contribuem 

para promover o desenvolvimento de estruturas cognitivas, psicomotoras, afetivas 

e morais, criando possibilidades de construção de atitudes necessárias ao exercício 

da autonomia e da cidadania. O filósofo Platão, defendia que o jogo como um meio 

de aprendizagem é mais prazeroso e significativo, de maneira que, inclusive, os 

conteúdos das disciplinas poderiam ser assimilados por meio de atividades lúdicas3 

(PLATÃO, 1951). 

Ao longo do tempo, foram criados obstáculos com relação ao jogo e a 

brincadeira no processo educativo. Contudo, defendemos que estes podem ser 

utilizados de forma complementar, colaborando na superação da falsa dicotomia 

entre o jogar e o aprender que se instalou na escola. Para Lima (2008, p.28): 

A proposta de utilizar de forma complementar o jogo e as tarefas escolares 
exigem do professor, por meio do processo de formação e de estudo, uma 
mudança de concepção, que o leve a aceitar a criança como um ser 
interativo, imaginativo, ativo e lúdico e descubra o potencial de 
desenvolvimento que está por trás das brincadeiras e dos jogos. 

 

Vygotsky (1991, p. 62), alerta que frequentemente descrevemos o 

desenvolvimento da criança como o de suas funções intelectuais; toda criança se 

apresenta para nós como um teórico, caracterizado pelo nível de desenvolvimento 

intelectual superior ou inferior, que se desloca de um estágio a outro. Porém, se 

ignoramos as necessidades da criança e os incentivos que são eficazes para 

colocá-la em ação, nunca seremos capazes de entender seu avanço de um estágio 

do desenvolvimento para outro, porque todo avanço está conectado com uma 

mudança acentuada nas motivações, tendências e incentivos. Assim, este artigo se 

acentua na tentativa de propor aprendizagens por meio do jogo, contudo, 

considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das 

 
3 PLATÃO. Les lois - Cap. I e VII. Tome XI e XII, Collection des Universités de France, Paris - Les Belles Letres, 1951. 
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crianças das séries iniciais do ensino fundamental, público focal deste estudo, as 

experiências oferecidas em forma dos jogos de aventura podem ser um privilegiado 

recurso para a formação da cidadania, para o desenvolvimento psicológico e da 

personalidade da criança. Vejo que você precisa usar a teoria para responder às 

necessidades de seu estudo. Precisa focar nos jogos como recurso para o ensino 

no campo socioambiental. 

 

4. Resultados e discussão 

 

Os resultados apresentados consistem na busca de uma compreensão dos 

possíveis processos educativos presentes na prática dos jogos de aventura e 

diretamente nas informações registradas nos diários de campo.  

Os dias das intervenções foram 11, 18 e 25 de outubro de 2019, com a turma 

do 5º ano no turno matutino; no primeiro dia aconteceu o contato inicial com os 

estudantes as 8h no horário combinado, a aula iniciou às 8:30h, fomos para a sala 

de aula, lá a diretora nos apresentou. No dia 11/10 no nosso primeiro encontro, 

realizamos a Roda de Saberes e Formação (RSF) inicial, fizemos uma 

apresentação pessoal e, após, dialogamos com os estudantes sobre os devidos 

cuidados com o meio ambiente e suas experiências e, por fim, falamos sobre as 

propostas das intervenções.  

Para este primeiro contato, planejamos uma atividade. 

1) Caça ao tesouro – O objetivo do jogo era encontrar o tesouro; assim, 

dividimos a turma em duas equipes; as dicas são espalhadas por toda a escola, as 

dicas foram feitas estrategicamente, para que fossem colocadas no lugar correto, 

onde uma dica levara a outra. As dicas estavam relacionadas aos questionamentos 

feitos em sala de aula, com relação ao assunto abordado, neste caso 

“desmatamento”. Todas as dicas foram escondidas em locais que tivessem ligação 

com o tema discutido, sendo a dica inicial dada pelos professores/pesquisadores. 

"A primeira dica foi encontrada num local onde tem muita “coisa” que a 

árvore produz", levando então as crianças até a cantina da escola, onde além da 

dica, encontraram frutas, verduras, e legumes que são usados para fazer a 

merenda escolar.  

A segunda dica "Em todo o país já são mais de cem mil focos de queimadas. 

É o maior número de queimadas em sete anos. A dica está em um lugar que tem 
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água.", a dica foi escondida nos bebedouros, onde a água encontrada simbolizava 

a solução para as queimadas citadas na questão e pelos alunos.  

A terceira dica "O desmatamento é considerado um dos fatores 

responsáveis pelas alterações no clima”. Os anos estão cada vez mais quentes, e 

o aumento da temperatura da Terra tem causado inúmeros danos à saúde humana. 

Descubra o que não se pode desmatar e lá encontrará a próxima dica. A dica foi 

escondida em árvores nas laterais da escola e não demorou muito para ser 

encontrada já que a dica foi bem clara.  

A quarta dica "Em geral, os lixos domésticos, industriais e rurais têm em sua 

composição uma variedade de produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente, 

faça o descarte desse lixo no lugar correto e encontrará a última dica para encontrar 

o seu tesouro.", foi escondida na lateral de um dos baldes de lixo do pátio escolar 

onde foi rapidamente encontrada pelas crianças.  

A quinta e última dica "O tesouro está numa árvore!", apesar de bem óbvia, 

ainda tomou a maior parte do tempo das crianças, pois eles procuravam nas 

maiores árvores, enquanto o tesouro estava na menor e mais visível da escola. 

Após os jogos, dirigimos com toda a turma até a sala aula para um segundo 

momento da Roda de Saberes e Formação, onde questionamos às crianças o que 

elas aprenderam. Assim, as mesmas destacaram as citações presentes nas dicas 

"nós aprendemos a não pôr fogo na floresta, porque a gente precisa das árvores 

para a nossa sobrevivência, elas dão frutos, remédios e água (referindo-se à água 

de coco)", "Depois de hoje, jogar lixo só no lixo".  

Dando continuidade a RSF, perguntamos aos alunos o que eles entendiam 

sobre poluição do ar e seus impactos à saúde, de maneira desordenada e com uma 

vasta quantidade de informações, uma aluna descreveu, “os maiores responsáveis 

são os carros, caminhões, motos, fábricas, cigarro”. Outro aluno respondeu "as 

queimadas porque fazem fumaça".  

No dia 18/10 segundo encontro, chegamos às 8h no horário combinado, a 

aula iniciou às 8:15h, fomos para a sala da turma, lá realizamos a Roda de Saberes 

e Formação (RSF) inicial, dialogamos com os estudantes sobre a aula anterior, logo 

após introduzimos a proposta da aula para o dia. Para o segundo contato, 

planejamos outra atividade. 

2) Jogo Linha da sabedoria - O objetivo do jogo era completar o percurso 

por cima da fita de slackline com os olhos vendados, para avançar os estudantes 
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tinham que acertar as perguntas feitas pelos professores/pesquisadores com a 

temática “Poluição do ar”, caso um participante errasse a pergunta, a vez era 

passada para a outra equipe. Desta forma, dividimos a turma em duas equipes, foi 

necessário um estudante para andar sobre a fita, um estudante para marcar os 

pontos e os demais se reuniam para tentar acertar as respostas, o primeiro que 

chegar ao ponto final, a equipe se tornara vencedora. 

No dia 25/10 aconteceu o terceiro encontro, chegamos às 8h no horário 

combinado, a aula iniciou às 8:13h, fomos para a sala da turma, lá realizamos a 

Roda de Saberes e Formação (RSF) inicial, dialogamos com os estudantes sobre 

a aula anterior, logo após introduzimos a proposta da aula para o dia. Para o terceiro 

e último contato, planejamos mais uma atividade. 

3) Jogo pulando pedrinhas no rio - O jogo consiste em pular dentro dos 

bambolês como se fossem pedrinhas num rio (estimulando a imaginação das 

crianças), o objetivo é desenvolver as habilidades motoras fazendo com que as 

crianças pulem de um para o outro inicialmente com os pés juntos e gradualmente 

e aumentando o espaço entre as pedrinhas (bambolês), levando as crianças a pular 

com apenas um pé. Além da aprendizagem motora, colocamos mais um desafio na 

atividade, espalhamos pelo rio, sacos plásticos, garrafas PETs, tampinhas de 

refrigerante. Os estudantes, além de soltar de um pé só pelas “pedras”, teriam que 

limpar todo o lixo espalhado pelo rio quem conseguisse recolher a maior quantidade 

de lixo em menor tempo, sendo que cada objeto tinha uma pontuação individual 

saco plástico 01 ponto, tampinha de garrafa 02 pontos, garrafa PET 03 pontos. 

Os/as estudantes com as maiores pontuações ganharam um brinde extra como 

incentivo. Após encerrada a atividade, realizamos a RSF final, onde os estudantes 

expressaram tudo o que foi aprendido durante a atividade, os estudantes deixaram 

claro a necessidade da limpeza e manutenção de rios e oceanos e a importância 

deles para a nossa sobrevivência, percebemos pelo envolvimento da turma que 

para maioria dos estudantes, as atividades propostas serviram para fortalecer o 

aprendizado com as questões socioambientais, pois, a sua maioria deles/as tinham 

pouco conhecimento com relação a preservação do meio ambiente.  
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5. Considerações finais 

 

Desta forma, consideramos com base nos registros em diário de campo, em 

que o constante diálogo entre os/as professores/as e os/as estudantes/as, a partir das 

vivências dos jogos de aventura realizados no contexto escolar, proporcionaram a 

construção dos processos educativos, relacionados à valorização, conhecimento e 

reconhecimento sobre a importância da preservação socioambiental, possibilitando 

aos estudantes apresentarem os seus saberes, suas descobertas, suas indagações e 

suas curiosidades por meio dos jogos de aventura. Assim, propomos apresentar o 

jogo como uma proposta educacional para o ensino. Entendemos que na escola, o 

jogo não pode ser dissociado do processo educativo, como infelizmente tem ocorrido 

em muitas instituições, em especial nas aulas de Educação Física. No espaço 

educacional precisamos superar da falsa dicotomia entre o jogar e o aprender, para 

isso, existe a necessidade do/a professor/a compreender a utilização do jogo como 

proposta pedagógica. Dentre outras, temos algumas práticas recorrentes quando o 

assunto é jogo na escola. É possível observar que o jogo tem sido tratado de forma 

secundária, tratado como recreação, esse tipo de atividade é visto como momentos 

de relaxamento ou descanso das crianças, são momentos nos quais a criança pode 

se divertir, descontrair-se e descarregar a energia excedente.  

A outra proposta é a que adota o jogo como “proposta pedagógica” transforma 

as atividades lúdicas em um recurso para sedução, atração e facilitação de 

aprendizagens dos conteúdos das diversas áreas do conhecimento. Nessa 

perspectiva, o jogo é utilizado como viés para ensinar. Neste artigo defendemos que 

as duas atividades são de naturezas distintas, porém são conciliáveis e juntas se 

complementam, dentro das suas possibilidades e limitações, como recursos 

pedagógicos.  

Ressaltamos aqui a importância do/a professor/a no processo educacional, 

pois, ele/a, exerce o papel de mediador/a entre a criança e o processo educativo 

através da cultura dos jogos, e suas intervenções são essenciais para que os/as 

estudantes ampliem e diversifiquem os seus conhecimentos sobre jogos. Quando o/a 

professor/a propõe condições materiais, espaciais, temporais, apropriadas e 

desafiadoras, possibilita que os/as educandos/as, a partir do seu repertório, brinquem, 

divirtam-se e aprendam com diferentes elementos da cultura. Neste sentido, Fonseca 

Jr e Jesus (2018, p. 31), afirma que, os jogos e as brincadeiras quando sistematizados 
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e empregados com fins pedagógicos, transcendem a ideia da “prática pela prática”, 

ou seja, apenas a repetição de movimentos físicos e gestos técnicos. [...] com 

planejamento e contextualização podemos ensinar os jogos e brincadeiras para além 

dos procedimentos (fundamentos técnicos), podemos também ensinar conceitos e 

atitudes. 

Com certas dificuldades e limitações, entendemos que as considerações 

destacadas podem servir de suporte para outras práticas educativas, no que se refere 

à utilização do jogo como proposta educacional para o ensino. O jogo, portanto, é um 

tipo de atividade significativa, atrativa, que atende às necessidades e às 

possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Mas, a sua 

secundarização é um grave equívoco cometido por muitos/as professores/as e por 

muitas instituições educacionais. Salientamos, que devemos possibilitar formação de 

crianças mais críticas, solidárias, autônomas e criativas. Portanto, isso cabe ao 

professor/a, valorizar o brincar e o jogar, superar as dificuldades e empregar tais 

conteúdos como proposta pedagógica. Desta forma, concluímos que os jogos de 

aventura apresentam uma gama de possibilidades para prática educacional, estes, 

sendo utilizados com finalidades pedagógicas, podem gerar conhecimento das mais 

variadas áreas do conhecimento, tornando-se um importante recurso pedagógico para 

o ensino.  
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