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Resumo: O objetivo desse trabalho foi desenvolver e avaliar o interesse do publico em 

um jogo de tabuleiros como estratégia educativa para o ensino-aprendizagem de 

identificação de madeiras. O interesse do público pelo jogo foi avaliado a partir da 

plataforma de Formulários Google (Google Inc.), que elabora e aplica formulário 

online livre de influências. Para a produção do jogo foi realizado uma revisão literária 

e confeccionados textos simples e curtos para explorar a característica biodiversidade 

local. O público se demonstrou interessado em ferramentas interativas para a 

facilitação do ensino-aprendizagem relacionado à prática de identificação de madeiras 

amazônicas. Foi elaborado um jogo de tabuleiro com ilustrações que facilitam 

discussões sobre as características amazônicas. O jogo pode ser utilizado como 

estratégia educativa considerando o potencial no ensino-aprendizagem e por ser um 

objeto acessível.  

Palavras chave: Anatomia da madeira, Desenvolvimento de produto educacional, 

Educação ambiental. 
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GETTING TO KNOW THE AMAZON: Development of an educational 

technology for the identification of wood 

 

Abstract: The objective of this work was to develop and evaluate the interest of the 

public in a board game as an educational strategy for the teaching-learning of wood 

identification. Public interest in the game has been assessed from the Google Forms 

platform (Google Inc.), which develops and applies the influential online form. For the 

production of the game a literary review was carried out and simple and short texts 

were made to explore the local biodiversity characteristic. For the production of the 

game a literary review was carried out and simple and short texts were made to explore 

the local biodiversity characteristic. A board game was elaborated with illustrations 

that facilitate discussions about the Amazonian characteristics. The game can be used 

as an educational strategy considering the potential in teaching-learning and for being 

an accessible object.  

Keywords: Wood anatomy, Educational product development, Environmental 

education. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia é conhecida por ser detentora da maior extensão de floresta 

tropical do mundo e também por abrigar uma hiperdiversidade de plantas, no entanto, a 

biodiversidade da floresta amazônica vem acompanhada de intensas taxas de 

degradação ambiental, aumento do consumo de recursos naturais, crises humanitárias e 

dificuldades de implementação de atividades ambientais, sociais e econômicas mais 

sustentáveis, mostrando que os desafios da conservação ambiental são sistêmicos 

(ICMBIO, 2017). Segundo Hubbel et al. (2008), se o processo de exploração da 

Amazônia for mantido, há tendência é de extinção de inúmeras espécies, causando, 

assim, impactos socioeconômicos, culturais e ecológicos para a região.  

A carência de informações disponíveis em literatura, sobre as características da 

região, os produtos oriundos da Amazônia e impactos da manutenção do bioma, 

contribui para o agravamento do cenário exploratório e da dinâmica territorial do 

ambiente. A pouca informação técnico-científico e popular das características 

regionais amazônicas interfere nas atividades socioeconômicas e artesanais da região, 

Silva et al. (2016) estudando a produção de embarcações de madeira no sudeste do 
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estado do Pará, observaram que mesmo a atividade sendo importante economicamente 

para a região, existem falhas na identificação das espécies madeireiras utilizadas, 

causando impactos ao produto final produzido assim influenciando a dinâmica da 

atividade. 

Dentre as atividades educativas recomendadas para a propagação das 

características da Amazônia, o uso de jogos educativos promove o ambiente lúdico que 

provoca um ambiente propício para o impulso do ensino-aprendizagem (TORCANI et 

al., 2007). Segundo Moratori (2003), O uso de jogos e estratégias lúdicas, com o 

objetivo de atingir metas educacionais, é uma ferramenta útil e causa boa recepção 

para a educação ambiental, interferindo no interesse e motivação dos alunos no 

processo de ensino-aprendizagem (CALISTO, BARBOSA & SILVA, 2010). 

 Tendo em vista a necessidade do fornecimento de informações científicas e 

práticas sobre as características do bioma amazônico, bem como, dos produtos advindos da 

localidade, o presente trabalho se destina em realizar uma análise de interesse em um jogo 

de tabuleiros, criar e propor o seu uso como uma estratégia educativa, considerando o 

potencial no ensino-aprendizagem e por ser um objeto acessível. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Foi utilizada a plataforma Formulários Google (Google Inc.), para elaborar um 

formulário online. Este não tinha público alvo estabelecido, sendo constituídas por 

perguntas fechadas, de múltipla escolha, com a finalidade de compreender o interesse 

do público em um jogo de tabuleiro educativo que seja um instrumento facilitador para 

o ensino-aprendizagem da prática de identificação de madeiras. 116 pessoas 

responderam o formulário, os dados foram processados em porcentagem com o intuito 

de expressar a proporção do interesse público na ferramenta educativa, algumas 

informações obtidas foram dispostas em gráficos.  

Foi elaborado um jogo de tabuleiro que possui finalidade educativa e abrange 

situações e características típicas da região amazônica. No processo de produção e 

seleção do conteúdo do jogo, foi realizada uma revisão literária da qual as referências 

obtidas foram simplificadas e, a partir disto, houve a confecção de textos simples e 
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curtos a fim de ilustrarem os impactos antrópicos, assim como as suas consequências, e 

informações a respeito da biodiversidade local. Foram selecionadas três variáveis 

relacionadas com o bioma amazônico: Fauna, Flora e Ambiente.  

A priori não houve um direcionamento quanto ao público alvo, mas é 

recomendado como faixa etária inicial, um público a partir dos oitos anos, isto é 

justificado pelo fato de conter pequenas peças sólidas que possam causar riscos a 

crianças menores. Além disso, o jogo foi desenvolvido para que o indivíduo consiga 

obter conhecimentos referentes às questões da biodiversidade, preservação e utilização 

dos recursos da floresta Amazônica, proporcionando para que essa seja uma 

multiplicadora de conhecimentos relativos ao uso sustentável dos recursos amazônicos. 

Após a condensação das informações, foi elaborada uma apresentação visual atrativa, 

no programa de desenho vetorial bidimensional CorelDRAW no contendo as variáveis 

escolhidas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

“(RE) Conhecendo a Amazônia” é o jogo de tabuleiro criado: o tabuleiro apresenta 

ilustrações que facilitam discussões sobre as características amazônicas, assim como dos 

produtos oriundos da região. O jogador que tirar o maior número no dado será o primeiro a 

jogar, o próximo a jogar será o da sua esquerda e assim sucessivamente. Após jogar o 

dado, cada jogador andará com a peça, casa a casa, o número sorteado. Posteriormente a 

execução do movimento, deverá observar a cor da casa onde o movimento terminou, em 

caso de cor laranja, o participante deverá pegar uma carta de ação, a carta de ação poderá 

influenciar na manutenção do participante na casa atual. Dois jogadores ou mais podem 

ocupar a mesma casa simultaneamente A tabela 1 dispõe algumas instruções para o jogo. 

As figuras 1 e 2 ilustram o tabuleiro e carta de ação do jogo “(RE) conhecendo a 

Amazônia”. 

Tabela 1. Instruções para o jogo “(RE) conhecendo a Amazônia” 
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Participantes                   Onde o jogo inicia? Quem é o vencedor do Jogo? 

2-6 pessoas Casa Ilustrada “Vamos 

Jogar” 

 

O primeiro jogador que chegar á 

ultima casa do tabuleiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ilustração gráfica do tabuleiro do jogo “(RE) conhecendo a Amazônia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ilustração gráfica das cartas de ação do jogo “(RE)conhecendo a Amazônia” 

 

Na figura 3 é apresentado o interesse do público em um jogo de tabuleiro, assim 

como, a opinião da utilização do mesmo como instrumento educativo. 
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Figura 3. Interesse público em um jogo de tabuleiro educativo 

 

Perguntas: A - Qual seu interesse em um jogo de tabuleiro educativo?; B - Você 

considera a elaboração de um jogo de tabuleiro educativo uma estratégia de educação 

válida?   

Foi possível observar o interesse do público em ferramentas interativas para a 

facilitação do ensino-aprendizagem relacionado à prática de identificação de madeiras 

amazônicas. Desse modo, a inserção do método em atividades como oficinas, cursos e 

feiras, provavelmente, será facilitada. Mesmo com o quase consenso de que atividades 

lúdicas podem ser utilizadas como estratégia de educação válida, tais práticas são pouco 

adotadas na formação ambiental, sendo mais observadas em atividades educativas na 

área saúde (PANOSSO et al., 2018; COSCRATO et al., 2010).   

A utilização de metodologias educacionais interativas facilita o processo de 

ensino-aprendizagem, influenciando na discursão e troca de ideias, além de estimular a 

realização de tarefas coletivas (CARVALHO et al., 2017). A atividade lúdica proposta é 

apresentada como uma ferramenta útil para promover discussões sobre as características 

do bioma amazônico, assim como, dos produtos advindos da localidade e impactos das 

ações antrópicas sobre os mesmos. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Em geral, os entrevistados demonstraram interessados em um jogo de tabuleiro 

que facilite o entendimento sobre as características do bioma amazônico tanto quanto 
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dos produtos advindos do local. De acordo com o público, a utilização de materiais 

lúdicos é benéfica para o ensino-aprendizagem. O jogo de tabuleiro foi elaborado com a 

finalidade de ser utilizado como estratégia educativa, considerando o potencial no 

ensino-aprendizagem e por ser um objeto acessível. 
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