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Introdução 
Jogo é o que o vocábulo científico denomina 

atividade lúdica ou ludismo e é considerado como 
uma atividade que imita ou simula uma parte do real 
e possui a capacidade de interagir com a realidade, 
inserindo o participante no tema que é proposto1. 

As atividades lúdicas proporcionam momentos 
de descontração e prazer, incertezas e exploração. 
Segundo Volpato2, no seu brincar, se constrói e 
reconstrói simbolicamente a realidade, porém, esse 
brincar, criativo, simbólico e imaginário, enquanto 
forma de conhecer o mundo e se apropriar 
originalmente do real, está sendo ameaçado pela 
interferência da indústria cultural e, 
consequentemente, pela falta de compreensão dessa 
necessidade no ambiente escolar. Jogar implica em 
tomar decisões, fazer representações mentais, 
elaborar estratégias prever situações3.  

Educação Ambiental é um vocábulo em que 
cada uma das palavras possui sua representatividade, 
Educação indica os próprios fazeres pedagógicos 
necessários à prática educativa e Ambiental exprime 
a motivação da ação pedagógica. Educação 
Ambiental é, então, o que historicamente costumou-
se chamar as práticas educativas relacionadas ao 
meio ambiente, este envolvendo o ser humano, a 
natureza e suas relações4. Um dos objetivos da 
Educação Ambiental (E.A.) é mudar 
comportamentos e fazer com que cada um se torne 
cidadão responsável e capaz de buscar uma melhor 
qualidade de vida conservando seu ambiente. 

Por isso, neste trabalho, pretende-se trabalhar 
conceitos de ciências e química por meio de uma 
atividade lúdica em educação ambiental, na 
formação de professores de Biologia, com vistas a 
uma futura atuação deste profissional na atual 9ª. 
série do ensino fundamental, cujo conteúdo são 
conceitos básicos de química. 

Metodologia 
 Unindo o lúdico e a educação ambiental, 
selecionou-se uma turma de 3º ano de Ciências 
Biológicas da Universidade Estadual de Goiás do 
município de Itapuranga - GO, na disciplina Prática 
de Ensino de Ciências. Dividiu-se a turma em duas, 
e estas em grupos menores e cada uma trabalhará a 
educação ambiental de forma lúdica. Serão dois 
trabalhos: um grupo criará uma Empresa de 
Consultoria Ambiental e outro grupo participará da 

Resolução de um Problema Ambiental causado pela 
usina de álcool da cidade. A coleta de dados 
ocorrerá por meio de filmagens e diário de campo, 
questionários avaliativos e entrevistas. 

Resultados e Discussão 
 Os alunos ficaram muito entusiasmados, 
criando nomes para as empresas, tais como 
FINNATO, J.A., ambas de consultoria ambiental e 
os grupos que resolveriam o problema da usina, 
propuseram fatos tais como Desmatamento e 
Poluição do Ar e do Solo, além de problemas de 
Monocultura da Cana na região. 
 Os temas científicos mais trabalhados nestes 
casos, fornecidos pelo professor para auxiliar os 
grupos foram em relação a Educação Ambiental, 
Poluentes Químicos, Uso e Reuso da Água, 
Reciclagem e Reaproveitamento do Lixo, entre 
outros. Além disso, pode-se notar um aumento do 
interesse em sala de aula, melhoria da disciplina e na 
relação professor-aluno, mostrando-se mais próxima 
e facilitada, já que o professor percorre os grupos em 
sala de aula, dirimindo dúvidas durante os trabalhos. 
 Os alunos em seus grupos, passaram a se 
comunicar mais com o professor e com os outros 
grupos, procurando resolver problemas comuns. 
Aumentou consideravelmente a presença na 
biblioteca à procura de informações correlatas, fora 
do horário de aula, o que denota um aumento 
considerável do interesse no assunto. 

Conclusões 
 A atividade lúdica em termos de educação 
ambiental vem se mostrando uma ótima alternativa 
de trabalho de formação docente, considerando-se 
o prazer e o divertimento na atividade, além do 
aprofundamento conceitual por meio da diversão. 
 A educação ambient al, que pressupõe 
conceitos científicos em ciências, é um tema de fácil 
diálogo com as atividades lúdicas, exatamente pela 
questão primordial de mudança de 
comportamentos. 
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