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RESUMO 

 

A Mata Atlântica é o segundo maior bioma do Brasil que possui alto endemismo de 

avifauna, porém é o mais crítico no quesito para conservação das espécies, sendo várias 

as causas de ameaça de extinção tanto da fauna como flora. Pensando nisso e acreditando 

que a educação tem um papel fundamental na sistematização e socialização do 

conhecimento, este trabalho foi pautado na utilização de recursos didáticos lúdicos para 

auxiliar no ensino de biodiversidade com ênfase nas espécies de aves ameaçadas de 

extinção. Foram aplicados então, dois jogos nas turmas do 6º e 7º ano do ensino 

fundamental da Escola Municipal João Maurício Brum, município de Santo Antônio de 

Pádua, sendo eles o super trunfo das aves ameaçadas de extinção do estado do Rio de 

Janeiro e o dominó das aves ameaçadas de extinção no Noroeste Fluminense. Com o 

objetivo de sensibilizar, discutir ações de conservação e preservação, analisar o potencial 

de ensino que o jogo didático tem sobre esse tema, além do aprendizado adquirido após 

a aplicação dos mesmos, foi utilizada a metodologia dos momentos pedagógicos, como a 

problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. 

Após a discussão inicial, houve a aplicação dos jogos e em seguida a produção de histórias 

em quadrinhos feitas pelos alunos, com base no tema espécies ameaçadas de extinção e 

causas de extinção de espécies de aves. Os alunos demonstraram satisfatório interesse nos 

jogos, bem como na confecção dos desenhos. Entre as tirinhas, foram abordadas causas 

de extinção como desmatamento, queimadas, tráfico e manutenção em cativeiro, poluição 

dos rios e cadeia alimentar. Sendo assim, os alunos conseguiram associar conhecimento 

prévio com conhecimento científico, tornando a aplicação dessas ferramentas positiva, 

visto que esses alunos foram participativos e expressaram seus saberes por meio dos jogos 

e das tiras em quadrinhos. Demonstrando então que os recursos didáticos lúdicos 

auxiliaram na construção dos conhecimentos. 

 

Palavras-chave: aves ameaçadas, ensino de ciências, jogos didáticos e história em 

quadrinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Atlantic Forest is the second largest biome in Brazil that has a high endemism of 

birdlife, however it is the most critical in terms of species conservation, with several 

causes of the threat of extinction of both fauna and flora. Thinking about it and believing 

that education has a fundamental role in the systematization and socialization of 

knowledge, this work was based on the use of ludic didactic resources to assist in the 

teaching of biodiversity with an emphasis on endangered species of birds. Then, two 

games were applied in the classes of the 6th and 7th year of elementary school of the 

Municipal School João Maurício Brum, municipality of Santo Antônio de Pádua, being 

the super trump of birds threatened with extinction in the state of Rio de Janeiro and the 

dominoes of endangered birds in the Northwest Fluminense. In order to raise awareness, 

discuss conservation and preservation actions, analyze the teaching potential that the 

didactic game has on this theme, in addition to the learning acquired after their 

application, the methodology of the pedagogical moments was used, such as the initial 

problematization, organization of knowledge and application of knowledge. After the 

initial discussion, there was the application of the games and then the production of comic 

books made by students, based on the theme of endangered species and causes of 

extinction of bird species. The students showed a satisfactory interest in the games, as 

well as in the making of the drawings. Among the strips, causes of extinction were 

addressed, such as deforestation, fires, trafficking and maintenance in captivity, pollution 

of rivers and the food chain. Thus, students were able to associate previous knowledge 

with scientific knowledge, making the application of these tools positive, since these 

students were participative and expressed their knowledge through games and comic 

strips. Demonstrating then that the ludic didactic resources helped in the construction of 

the knowledge. 

 

Key words: endangered birds, science teaching, didact games and comic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Como seres humanos, buscamos sempre atribuir significado as coisas, sejam elas por 

meio da grafia, da arte, expressões ou símbolos. Duarte Jr. (1988) acredita que primeiro 

vivemos uma experiência e a sentimos, após sentir conseguimos compreender e atribuir 

símbolos verbais. Dessa forma, quando adquirimos novas experiências conseguimos assimilar 

pois já temos um conhecimento prévio de várias vivências acumuladas. O conhecimento 

humano baseia-se entre sentir e simbolizar, onde estamos imersos desde a fala quando criança.  

Em sua maioria, desde a infância começam a se comunicar por meio do desenho, 

independente da nacionalidade, raça ou sexo. Os desenhos em forma de rabiscos surgem de 

forma natural, basta-lhe um papel e lápis para caracterizar até mesmo um meio de brincadeira. 

Dessa forma, o desenho infantil é uma das expressões mais importantes para o desenvolvimento 

integral do indivíduo, além de constituir um elemento mediador de conhecimento e 

autoconhecimento (GOLDBERG et al., 2005). 

O desenho surgiu quando os primeiros homens começaram a registrar suas marcas nas 

cavernas, criando símbolos e imagens (HANAUER, 2011).  

 

O homem sempre desenhou. Sempre deixou registros gráficos, índices de sua 

existência, comunicados íntimos destinados à posteridade. O desenho, 

linguagem tão antiga e tão permanente, sempre esteve presente, desde que o 

homem inventou o homem. Atravessou as fronteiras espaciais e temporais, e, 

por ser tão simples, teimosamente acompanha nossa aventura na Terra 

(DERDYK, 1990, p. 10). 

 

Por meio do desenho, a criança deixa sua marca, sua expressão e comunicação. Na 

realização desse ato, ela está também reafirmando sua identidade como seus ancestrais faziam, 

mostrando que o ser humano sempre teve a necessidade de deixar marcas. Marcas essas que 

contam um pouco mais sobre nossa própria história, sobre a formação da humanidade, 

contribuindo para a comunicação, e significado sobre a passagem da vida humana na Terra. 

Assim podemos dizer que foi o ser humano inventor do desenho (JUNQUEIRA FILHO, 2005). 

Vygotsky (1998, p. 38) afirmou que “signos e palavras constituem para as crianças, 

primeiro e acima de tudo, um meio de contato social com outras pessoas. As funções cognitivas 

e comunicativas da linguagem tornam-se, então, a base de uma forma nova e superior de 

atividade nas crianças” 

O lúdico se manifesta de várias formas e ações humanas, sendo assim, Campos et al. 

(2003) acreditam que os materiais didáticos são instrumentos fundamentais para os processos 

de ensino e aprendizagem. Assim, o jogo didático caracteriza-se como um importante e viável 
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alternativa para auxiliar em tais processos por favorecer a construção do conhecimento ao 

aluno.  

É evidente que as ações humanas sobre o meio ambiente trouxeram muitas consequências 

para toda a humanidade, evidenciando a necessidade em geral da sociedade de se repensar 

melhor sobre o assunto. Repensar esse que levou à instituição de uma educação ambiental 

(OLIVEIRA et al., 2007). Diante desta conjuntura, se faz necessário a reflexão sobre a 

importância da preservação dos recursos naturais, tanto da fauna e flora.  

Neste sentido a educação torna-se um instrumento essencial que pode, assim como deve 

ser usada para mudar essa situação, por meio de propostas utilizadas no ensino-aprendizagem 

que desperte no aluno esse entendimento sobre pertencer, fazer parte do meio ambiente, bem 

como a sensibilização deste. É de extrema importância abordar o tema da fauna ameaçada de 

extinção em sala de aula para melhor entendimento dos alunos, e compreensão sobre a 

gravidade da situação das espécies (SOUZA et al., 2020). 

As espécies-bandeira são aquelas em que as pessoas se identificam naturalmente, elas são 

utilizadas geralmente para atrair a atenção da comunidade em programas conservacionistas 

(DIETZ e NAGAGATA, 1985). Essa conservação só é efetiva quando as pessoas compreendem 

o seu valor, a sua biodiversidade. Tem a percepção do que elas representam em suas vidas, qual 

suas pretensões, e ainda, quando encontram maneiras onde práticas humanas satisfaçam suas 

necessidades, porém sem causar danos a essas regiões manejadas (WORLD RESOURCES 

INSTITUTE et al., 1992). 

O Brasil possui uma das mais diversas avifaunas do mundo. A lista de verificação mais 

atualizada de pássaros do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO) foi 

publicada em 2015, nela consta um total de 1919 espécies de aves (PIACENTINI et al., 2015). 

Os dois biomas com maior número de espécies de aves no Brasil, são a Amazônia seguida da 

Mata Atlântica, sendo a Mata Atlântica a maior em níveis de endemismo (espécie endêmica é 

aquela nativa de uma determinada região geográfica). As espécies residentes (aquelas que se 

reproduzem no lugar onde vivem) são distribuídas de forma desigual ao longo do território 

brasileiro, estando a maior diversidade de espécies concentradas nos dois biomas citados 

anteriormente, biomas esses que originalmente eram cobertos por florestas úmidas. O Cerrado 

é o terceiro bioma mais rico do país, depois a Caatinga, com sua vegetação mais seca localizada 

no Nordeste Brasileiro, os Campos sulinos, e o Pantanal - biomas citados por ordem decrescente 

pela quantidade de espécies de aves em números (MARINI e GARCIA, 2005). 

A Mata Atlântica além de ter a maior concentração endêmica, se mostra também o bioma 

com maior concentração de espécies ameaçadas no Brasil, retratando assim o mais crítico no 
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quesito para conservação. A perda e fragmentação de habitats são as principais ameaças a essas 

aves, seguida pela captura excessiva. Existem outras formas de ameaça, como a invasão de 

espécies, poluição, perturbação antrópica, morte acidental, alterações na dinâmica das espécies 

nativas, desastres naturais e perseguição (MARINI e GARCIA, 2005). 

Assim, diante dessa situação, e, acreditando que a educação tem um papel fundamental 

na sistematização e socialização do conhecimento, este trabalho foi pautado na seguinte 

questão: recursos didáticos lúdicos auxiliam o ensino de biodiversidade com ênfase nas espécies 

de aves ameaçadas de extinção? 

 

1.1. Objetivo geral: 

Esse trabalho objetivou abordar o tema espécies ameaçadas de extinção de forma 

contextualizada e não descritiva. A elaboração e construção de dois jogos didáticos, na área de 

zoologia com ênfase no estudo das aves ameaçadas de extinção do estado do Rio de Janeiro e 

Noroeste Fluminense se baseiam no fato de que a educação é uma das mais poderosas 

ferramentas para a conservação e a preservação das espécies ameaçadas de extinção. 

 

1.2. Objetivos Específicos: 

- Proporcionar aos alunos do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental maior conhecimento sobre as 

aves ameaçadas de extinção do estado do Rio de Janeiro, e, em especial do Noroeste 

Fluminense. A construção e utilização de recursos didáticos alternativos são fundamentais para 

um processo de aprendizagem satisfatório. O livro didático tem caráter descritivo e 

memorístico, o que conduz os alunos a um desinteresse pelos temas ambientais; 

- Sensibilizar os alunos em relação às aves ameaçadas de extinção do estado do Rio de Janeiro. 

Não há ações conservacionistas e/ou preservacionistas sem que os atores dessas ações sejam 

previamente sensibilizados sobre o tema em questão; 

- Discutir ações de conservação e preservação das aves ameaçadas de extinção do estado do 

Rio de Janeiro. Durante a utilização dos jogos foram levantadas questões que suscitaram 

discussões acerca do tema proposto. Esse objetivo levou em consideração que ações ambientais 

são de caráter educativo, social, ético e político; 

- Verificar o potencial de ensino dos jogos sobre as aves ameaçadas de extinção do estado do 

Rio de Janeiro. Esse objetivo compreendeu a aceitação e usabilidade dos jogos, uma vez que os 

recursos devem ser fáceis de usar, atrativos e estimulantes para os alunos. Por fim, verificar a 

aprendizagem do tema proposto. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Espécies ameaçadas de extinção 

 

O Brasil é considerado um país megadiverso, isso pela sua extensão territorial, como por 

seus habitats aquáticos e terrestres, onde dois de seus biomas, são hotspots sendo eles o Cerrado 

e Mata Atlântica, e que possuem riquezas consideradas proprietárias para a conservação a nível 

mundial. Segundo a Conservation International (CI), hotspots são aquelas áreas com pelo 

menos 1500 espécies de plantas vasculares endêmicas e que possuem pelo menos 30% de sua 

vegetação natural. O Cerrado é um dos maiores hotspots do mundo, porém não necessariamente 

o mais conservado. De acordo com a Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) (2001), a 

Mata Atlântica possui elevada biodiversidade devido suas variações ambientais, e uma delas é 

sua extensão em latitude. Variações altitudinais também influenciam a alta diversidade 

biológica. 

Porém, essa dimensão de biodiversidade tem se tornado cada vez mais incalculável, uma 

vez que é reduzida em decorrência dos processos como contaminação do solo, da água e da 

atmosfera, processos de fragmentação de habitat e exploração excessiva dos recursos naturais. 

As consequências são irreparáveis, dado as diminuições sem precedentes das regiões de 

ocorrência e nos tamanhos das populações, o que muitas vezes determinam, a extinção completa 

de algumas espécies (BRESSAN et al., 2009). 

Processos também como o de erosão genética, demográfica e ambiental em larga escala, 

podem comprometer severamente a diversidade biológica (PASSAMANI e MENDES, 2007). 

Da mesma forma, a destruição e fragmentação de habitats e suas implicações, como efeito de 

borda, isolamento e redução de área. 

A CEPF (2001), ainda ressalta que os maiores ameaçadores da extinção à biodiversidade 

na região da Mata Atlântica são desmatamento, exploração seletiva da madeira, uso intensivo 

do solo, expansão urbana e industrialização, extração de lenha, desmatamento por queimada, 

agricultura de subsistência, extração ilegal de palmito, degradação dos manguezais e restingas, 

caça e comércio ilegais de animais, infraestrutura, barragens, turismo e introdução de espécies 

exóticas. 

Animais de maior porte como aves e mamíferos são mais facilmente predados pela caça 

noturna, e assim, a extinção local acaba seguindo um padrão, de perda inicial das espécies 

maiores e especializadas, o que provavelmente se deve ao fato de ocorrerem naturalmente em 

baixas densidades e/ou requererem grandes áreas de vida (WILSON e WILLIS, 1975). 



15 

 

Conforme consta no Livro Vermelho (ICMBio, 2018), 8.818 espécies de vertebrados 

foram avaliadas, para alguns primatas e aves foram avaliadas subespécies, aumentando esse 

número para 8.922 de vertebrados, sendo 732 mamíferos, 1.979 aves, 732 répteis, 973 anfíbios 

e 4.506 peixes. Foram avaliadas também 3.332 invertebrados e algumas espécies com base na 

disponibilidade de informações mínimas. Somando um total de 12.254 táxons, dez espécies 

foram consideradas extintas, tanto em nível global ou nacional, incluindo seis aves, sendo elas 

Gritador-do-nordeste, Maçarico-esquimó, Caburé-de-Pernambuco, Arara-azul-pequena, 

Limpa-folha-do-nordeste e Peito-vermelho-grande. 

Nascimento e Campos (2011), demonstraram que a distribuição de espécies em Unidades 

de Conservação (UCs) no Brasil é concentrada na “fauna carismática”, compreendendo a 

maioria entre aves e mamíferos. E neste caso, as aves são as que mais chamam a atenção, talvez 

pelo fato de possuírem mais registros e simultaneamente serem as espécies mais ameaçadas 

entre todos. 

 

2.2. Aves ameaçadas de extinção no estado do Rio de Janeiro e na Mesorregião Noroeste 

Fluminense  

 

A primeira lista de espécies ameaçadas de extinção no Brasil foi elaborada em 1968 pelo 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), onde constavam na época apenas 44 

espécies da fauna e 13 da flora, conforme Portaria IBDF/nº 303, 1968 (BRASIL, 1968). Em 

1973 a lista foi atualizada aumentando assim seu número de espécies ameaçadas. Em 1989, e 

pela primeira vez, foi utilizada a metodologia de avaliação de espécies desenvolvida pela UICN 

(União Internacional para Conservação da Natureza), pois até então a listagem era baseada em 

informações e observações de especialistas, ou seja, não seguia uma metodologia específica. A 

próxima lista foi retificada em conformidade com as Instruções Normativas nº 003, de 26 de 

maio de 2003 do Ministério do Meio Ambiente e MMA nº 4 de 24 de março de 2005, assim 

como o Livro Vermelho de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. A última 

publicação feita pelo Livro Vermelho foi coordenada pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio, 2018, Vol. I), no qual avaliou todas as ocorrências 

de vertebrados no país, bem como de um grupo selecionado de invertebrados, considerando sua 

importância ecológica, econômica e social. 

De acordo com o ICMBio (2018, Vol. I), a Mata Atlântica é o bioma que apresenta maior 

número de espécies ameaçadas, tanto em números absolutos quanto em proporcionais à riqueza 

dos biomas. Do total de espécies ameaçadas do Brasil, 50,5% se encontram na Mata Atlântica, 
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sendo que 38,5% são endêmicos desse bioma. Das 4044 espécies faunísticas analisadas desse 

bioma, 596 delas estão ameaçadas de extinção. É também o segundo bioma com maior riqueza 

de fauna, seguido da Amazônia, e com maior número de táxons ameaçados (120), seguido pela 

Amazônia (65). 

De acordo com ICMBio (2018, Vol. III), 1979 aves brasileiras foram analisadas e estão 

na lista desenvolvida pela UICN, seu método foi adotado por ser reconhecido e utilizado em 

outros países, além de utilizar uma abordagem mais objetiva, abrangente e cientificamente 

rigorosa. Na fauna brasileira foram utilizados os seguintes conceitos para obtenção das espécies 

ameaçadas; População e Tamanho da População; Subpopulações; Indivíduos Maduros; Tempo 

Geracional; Extensão de Ocorrência; Área de Ocupação; Fragmentação Severa da População e 

Localização. Para a obtenção do status de ameaça, criticamente em perigo (CR), em perigo 

(EN) e vulnerável (VU) foram aplicados a seguinte categorização de risco de extinção: Redução 

da população (Declínio medido ao longo de 10 anos ou 3 gerações, o que for mais longo); 

Distribuição geográfica restrita e apresentando fragmentação, declínio ou flutuações; tamanho 

da população pequeno e com declínio; População muito pequena ou distribuição muito restrita 

e Análises quantitativas. 

De acordo com a Portaria MMA Nº 43, de 31 de janeiro de 2014 onde diz no artigo 2º, 

para fins do Pró-Espécies entende-se por: 

I - Espécies ameaçadas: aquelas cujas populações e/ou habitats estão desaparecendo 

rapidamente, de forma a colocá-las em risco de tornarem-se extintas; 

II - Categorias utilizadas no método de avaliação de risco de extinção de espécies, de acordo 

com as definições e critérios da União Internacional para Conservação da Natureza-IUCN, em 

conformidade com a legislação nacional e nos termos da Convenção sobre Diversidade 

Biológica-CDB: 

a) Extinta (EX) - quando não restam quaisquer dúvidas de que o último indivíduo da espécie 

tenha desaparecido; 

b) Extinta na Natureza (EW) - quando a sobrevivência da espécie é conhecida apenas em 

cultivo, cativeiro ou como populações naturalizadas fora da sua área de distribuição natural; 

c) Criticamente em Perigo (CR) - quando as melhores evidências disponíveis indicam que se 

atingiu qualquer um dos critérios quantitativos para Criticamente em Perigo, e por isso 

considera-se que a espécie está enfrentando risco extremamente alto de extinção na natureza; 

d) Em Perigo (EN) - quando as melhores evidências disponíveis indicam que se atingiu qualquer 

um dos critérios quantitativos para em Perigo, e por isso considera-se que a espécie está 

enfrentando risco muito alto de extinção na natureza; 
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e) Vulnerável (VU) - quando as melhores evidências disponíveis indicam que se atingiu 

qualquer um dos critérios quantitativos para vulnerável, e por isso considera-se que a espécie 

está enfrentando risco alto de extinção na natureza; 

f) Quase Ameaçada de Extinção (NT) - quando, ao ser avaliado pelos critérios, a espécie não 

se qualifica atualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, mas se 

aproxima dos limiares quantitativos dos critérios, sendo provável que venha a enquadrar-se em 

uma categoria de ameaça em futuro próximo; 

g) Menos Preocupante (LC) - quando a espécie, não se qualifica como CR, EN, VU ou NT; 

h) Dados Insuficientes (DD) - quando não há informação adequada sobre a espécie para fazer 

uma avaliação direta ou indireta do seu risco de extinção, com base na sua distribuição e/ou 

estado populacional; 

i). Não aplicável (NA) - Espécie que, embora registrada no Brasil, ocorre em proporção 

extremamente baixa no território nacional (normalmente < 1% de sua população global), ou 

não é uma população selvagem ou é apenas uma visitante ocasional; e 

j) Não Avaliada (NE) - Espécie não avaliada pelos critérios de avaliação de risco definidos. 

 

2.3. Causas da extinção das espécies 

 

Em ecologia “extinção” é o desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo. Há 

muito a sociedade tenta compreender melhor o que é a extinção, é um assunto que está sempre 

na mídia e está sempre em nosso cotidiano, o que pode ocorrer por diversos fatores como de 

ordem natural ou artificial, sendo o segundo o mais preocupante nas últimas décadas. 

 

A degradação ambiental provocada pelas atividades do homem afeta as 

condições de sobrevivência das espécies, põe em risco as populações de 

plantas e consequentemente de animais presentes no ambiente. Os diferentes 

tipos de pressões que geramos sobre os recursos naturais destroem 

comunidades inteiras e tem implicações diretas sobre o equilíbrio dos 

ecossistemas mundiais (ROSS, 2012, p. 1497). 

 

A população tem usufruído cada vez mais dos recursos naturais oferecidos sem se 

importar com o meio ambiente em si. Vários setores da economia, por exemplo, giram em torno 

desses meios, enquanto a sociedade visa lucro, o desaparecimento da biodiversidade torna-se 

cada vez mais agravante, biodiversidade essa onde o ser humano está incluso, ou seja, fazemos 

parte de um todo, e se destruirmos o habitat natural das espécies, estaremos destruindo nosso 

próprio habitat. 
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Muitas são as causas do desaparecimento das espécies, por exemplo, o tráfico de animais. 

Estimava-se que perto de 50 milhões de animais vivam confinados em jaulas e gaiolas no Brasil, 

muitos deles provenientes de capturas ilegais. Sobre esse assunto, são esclarecidas as palavras 

de Moreira (2002 apud HERNANDEZ e CARVALHO, 2006, p. 257). 

No que diz respeito aos crimes contra o meio ambiente no art. 29 § 1º, III da Lei nº 

9.605, de 13 de fevereiro de 1998, corre risco de pena, como detenção ou multa a: 

 

[...] quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro 

ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, 

nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, 

provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, 

licença ou autorização da autoridade competente (BRASIL, 1998). 

 

Ao lado das práticas de comércio ilegal de espécies, está a caça predatória que em sua 

maioria beneficia o ato do comércio, ou seja, as pessoas caçam de forma ilegal o animal, 

prendem, capturam ou até mesmo o matam para tomarem posse, e por vezes tirar proveito do 

indivíduo como sua pele e couro. 

Além do comércio ilegal, as práticas da agropecuária, do extrativismo e urbanização, da 

poluição, da pesca, da caça excessiva, da reintegração de espécies e introdução de espécie 

exótica, são as principais causadoras do extermínio tanto dos espécimes como das espécies da 

fauna silvestre (HERNANDEZ e CARVALHO, 2006). 

Conforme está definido na resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986 no 

artigo 1º diz: 

 

Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais 

e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 1986).  

 

O estado do Rio de Janeiro vem passando por uma degradação intensa e fragmentação de 

habitats em resultado da excessiva ação antrópica, afetando de forma imediata os grupos 

faunísticos presentes (BERGALLO et al., 1999). O processo de degradação ambiental, em 

suma, é consequência principalmente do mau uso das terras e da destruição de habitats, ou seja, 

através do qual o habitat é removido, alterado e substituído por outro. O desmatamento é outro 

fator preocupante que desabriga milhares de animais em seu habitat natural, fazendo com que 

esses sejam obrigados a procurar abrigo em outros locais ou até mesmo levando a morte dos 
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mesmos. Historicamente a Mata Atlântica teve uma grande perda em suas áreas florestais, o 

que está ligado diretamente ao modo de produção determinado no Brasil rural desde o período 

colonial e a forma de ocupação territorial. Assim, nesse período a utilização da madeira como 

combustível para abastecimento de caldeiras, o desmatamento para produção de café e o açúcar 

fizeram com que aumentasse a pressão sobre as áreas desflorestadas (YONG, 2006). 

Segundo CEPF (2001), é na região de Mata Atlântica que 80% do PIB brasileiro é gerado, 

isso por possuir os maiores centros industriais e de silvicultura do país, como também os centros 

urbanos mais povoados, nas últimas décadas esse bioma tem sofrido cada vez mais alterações 

em sua composição, como a fragmentação de habitats e a alta perda de biodiversidade, gerando 

consequentemente extinções locais de espécies. 

Atualmente os maiores causadores do desmatamento na Amazônia são impulsionados 

pela pecuária tanto de média como de grande escala, pela extração de madeira, pela 

implementação de estradas, expansão da fronteia agrícola e os pequenos produtores também 

são importantes agentes causadores do desmatamento (MARGULIS, 2003). O que de acordo 

com o INPE ultrapassa uma área de devastação florestal de 20.000 km² por ano. Isso se consta 

não só na região da Amazônia como também em todo o Brasil. O desmatamento pode ser 

resultado também de incêndios, cortes de árvores para fins comerciais, governança pública, 

distribuição de renda, terras devastadas para fins de agropecuária e aumento da densidade 

populacional. Arraes et al. (2012, p. 2) descrevem: “O desmatamento é considerado a força 

motriz para o crescimento econômico e, quando o nível de renda aumenta, os indivíduos tendem 

a demandar mais das amenidades e benefícios associados às florestas naturais”. 

A Amazônia vem sendo observada desde a década de 70, e com toda essa degradação 

ambiental soma-se parte da perda de biodiversidade, redução da ciclagem de água e aumento 

do aquecimento global, principalmente em decorrência das queimadas que aceleram as 

emissões de gases no processo de efeito estufa (ARRAES et al., 2012). 

Fala-se da Amazônia por servir de referência não só para o Brasil como para o mundo. 

Segundo dados do INPE de 1988 até 2008, acumulou-se um total de 354.261 km² em território 

desmatado.  

As queimadas são responsáveis também pela ameaça de extinção das espécies tanto 

animais quanto vegetais. No período compreendido entre junho e novembro no Brasil, é feito 

um monitoramento das queimadas por ano, no qual a prática se intensifica nesse período, sendo 

ela causada principalmente pela agricultura. Esse monitoramento é realizado em conjunto com 

a Embrapa Monitoramento por Satélite, INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), 

Ecoforça – Pesquisa e Desenvolvimento e Agência Estado, com base no satélite 
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NOAA/AVHRR que realiza o controle das queimadas em todo território nacional. As 

queimadas em sua maioria são provenientes da prática agrícola usual, utilizadas assim para 

controle de pragas, para renovação de pastagem, limpeza de áreas para plantio e colheita de 

cana de açúcar. O que lhe conferem um benefício a curto prazo, como esses citados 

anteriormente, porém sem contar no prejuízo que devasta a diversidade e a dinâmica do 

ecossistema, acarretando maior erosão do solo, deteriorando a qualidade do ar, além de 

prejudicar a sociedade como um todo (MIRANDA et al., 1994). De modo geral as causas podem 

ser naturais, por conta de períodos quentes e de seca, pela vegetação envolvida, pelo sistema de 

produção e pela ação humana. 

A poluição é outro fator que pode extinguir espécies e tem um conceito abrangente, o que 

engloba poluição dos solos, atmosférica, hídrica, sonora e visual. Sendo a alteração das 

características físicas ou químicas do ecossistema, ou seja, degradação ambiental causada pela 

ação do homem. De acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, no que diz respeito a 

poluição e seus impactos, no art. 3º, inciso III, da Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, cita 

que poluição e degradação da qualidade ambiental resultante de atividades diretamente e 

indiretamente são aquelas que:  

 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem 

condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem 

desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do 

meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos. (BRASIL, 1981). 

 

Espécies exóticas ou invasoras são aquelas que estão fora da sua área de origem ecológica, 

que tenha sido dispersada de forma natural ou de alguma maneira pela movimentação ou ação 

humana, sendo tanto intencionalmente como acidentalmente. Essas espécies podem causar 

ameaças aos ecossistemas aonde se encontram, a partir do momento que tomam lugar das 

espécies nativas, competindo assim com elas por espaço, alimento e habitat. Pode-se ressaltar 

aqui também seu impacto por meio do processo evolutivo, com possibilidade de excluir as 

espécies nativas por competição, hibridação, deslocamento de nicho ecológico, além de 

redirecionar o processo evolutivo a partir de interações co-evolutivas, levando assim a extinção. 

Algumas delas podem não causar danos a espécie nativa, não sendo invasora, embora não 

deixem de ser exóticas, uma vez que as espécies exóticas invasoras se reproduzem em alta 

quantidade limitando os recursos da nativa (CHAME, 2009). 

 

[...] O Brasil repete hoje ainda o histórico de introdução de espécies exóticas 

invasoras sem preocupações ambientais, intensificado a partir da década de 
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sessenta. Espécies exóticas são recomendadas para cultivo em diversas 

regiões do país como soluções econômicas à falta de prática no uso da 

biodiversidade nativa (MOURA-BRITTO e PATROCÍNIO, 2006, p. 36). 

 

Cerca de 18% das extinções com causas conhecidas desde 1600 foram devidas à 

introdução de espécies exóticas, cujos problemas à nossa fauna ocorrem há décadas sem, no 

entanto, termos tido oportunidade real de nos posicionarmos com relação a estratégias eficazes 

de resolução de várias situações com que nos defrontamos atualmente. Assunto esclarecido 

pelas palavras de Pité e Avelar (1995 apud MOURA BRITTO e PATROCÍNIO, 2006, p. 53). 

De acordo com Coradin e Tortato (2006), as espécies exóticas são consideradas a segunda 

maior causa de extinção de espécies do planeta, afetando de forma direta a saúde humana, a 

biodiversidade e a economia, sendo assim a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) 

estabeleceu em seu artigo 8 que deve ser impedido, controlado e erradicado as espécies exóticas 

que ameaçam os habitats, as espécies e os ecossistemas. 

Segundo Zalba (2005), há muito a humanidade tem transportado milhares de espécies 

para fora de seu ecossistema natural, fauna e flora são transportados de forma proposital no 

intuito de assegurar segurança alimentar, disponibilidade de combustíveis e materiais de 

construção, e em suma para atender as necessidades de diferentes atividades humanas. Porém 

algumas espécies viajam despercebidas em carregamentos de madeira ou sementes, ou na água 

de lastro de navios. Pode ocorrer também por meio de projetos econômicos que prometem 

retornos a sociedade sem mostrar previamente os potenciais malefícios em relação a outros 

valores como culturais, econômicos e ambientais. Sendo assim, é mais favorável que se previna 

o movimento de espécies entre ecossistemas ou regiões biogeográficas do que entre fronteiras 

nacionais.  

Ziller (2005) menciona que para resolver problemas desse ramo não se envolve apenas 

questões financeiras, pois elas causam impactos em longo prazo como a extinção de espécies, 

como mencionado anteriormente. Sendo assim, alguns países já tomaram providências para 

prevenir a expansão dessas espécies exóticas invasoras, e a América do Sul deve seguir o 

mesmo caminho, adotando assim medidas eficazes como impedir introdução de novas espécies 

por meio de protocolos de análise de risco juntamente com parâmetros ambientais, sistemas de 

prevenção que respondam com eficiência a detecção precoce de novas espécies introduzidas, 

além de políticas públicas que trate não só dos problemas como as soluções  em sistemas 

naturais e de produção (MATTHEWS e BRAND, 2005). 

No Brasil em 1943 deu início ao uso de agrotóxicos organossintéticos, período em que 

chegou as amostras do inseticida DDT, esses defensivos agrícolas têm como objetivo principal 

de proteger as culturas agrícolas de pragas, plantas daninhas e doenças, porém são nocivas à 
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saúde humana. Seu uso intensivo e incorreto pode oferecer também danos aos solos como 

contaminação, além de atingir os lençóis freáticos, ou seja, as águas subterrâneas bem como as 

superficiais, contaminando os alimentos, atingindo assim organismos aquáticos e terrestres, 

causando intoxicação alimentar nos humanos em consequência do consumo desses alimentos e 

águas contaminadas (SPADOTTO et al., 2004). 

A partir de então, o aumento do uso de agrotóxicos pode ser levado em consideração ao 

elevado número da população, de acordo com suas necessidades como alimentação e 

desenvolvimento, bem como a expansão das áreas cultivadas em todo mundo. 

Utiliza-se cada vez mais esses produtos de ação biocida (ação contra microrganismos) 

tais como inseticidas, fungicidas, herbicidas e nematicidas, sempre no intuito de controlar os 

insetos, doenças, plantas invasoras e fitopatógenos, referindo-se a esses últimos como 

responsáveis a danos em lavouras. Em sua maioria esses produtos são constituídos por metais 

pesados, emulsificantes, surfactantes, entre vários outros princípios ativos, ocasionando danos 

iminentes. Solos e águas podem ser contaminados e poluídos por deposição de substâncias 

inorgânicas advindas de origem alóctone como fosfato, nitrato, produtos farmacêuticos, 

resíduos provindos de fabricação de tintas, de atividades mineradoras, termelétricas e 

metalúrgicas. As substâncias orgânicas são os agrotóxicos, lodos de estações de tratamento de 

efluentes, resíduos petroquímicos e de algumas agroindústrias, lixo doméstico entre outros 

(STEFFEN et al., 2011). 

Alguns processos como lixiviação, volatização e degradação microbiana podem ajudar 

na decomposição de substâncias orgânicas, porém existe produtos tóxicos não degradáveis que 

podem ser transmitidos para outros organismos vivos ao longo da cadeia alimentar com perdas 

mínimas, onde os últimos níveis da cadeia irão apresentar maior quantidade do produto tóxico 

(COSTA et al., 2004). 

Se pensarmos assim no histórico de deposição de produtos tóxicos e na acumulação 

desses ao longo do tempo, teremos não só os níveis mais afastados contaminados, mas os 

primeiros da cadeia alimentar também. Tomando como a cadeia alimentar terrestre, tem-se o 

produtor como o primeiro do nível trófico, ou seja, as plantas, essas são produzidas em uma 

agricultura e recebe quantidades excessivas de produtos tóxicos, que depois será consumido 

pelo próximo nível trófico que são os insetos e os herbívoros (consumidores primários), esses 

insetos podem servir de alimentos para pássaros e pequenos roedores, que são os consumidores 

secundários, logo, esses servem como alimento para os consumidores terciários como alguns 

anfíbios e serpentes. O nível mais alto dessa cadeia se conclui com mamíferos, inclusive seres 

humanos. Numa cadeia completa, têm-se os saprófagos que reciclam e retornam restos 
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orgânicos para os demais organismos vivos, que disponibilizam nutrientes à terra, o que volta 

para os produtores primários (STEFFEN et al., 2011). 

As plantas após receberem os agrotóxicos e demais produtos como os citados acima, 

podem contaminar-se, e os próximos consumidores da mesma forma, o que pode acarretar no 

desaparecimento de insetos e por sua vez de outros animais como as aves que se alimentam 

desses. Deste modo, ocorre uma alteração em toda cadeia alimentar o que pode resultar na 

extinção das espécies. 

 

2.4. Desenhos no ensino 

 

A criança pequena desenha pelo prazer do gesto, tal rabisco que é incompreensivo para o 

adulto: a garatuja. Nessa fase, esses rabiscos não tem um compromisso de representar algo de 

qualquer espécie, e se algum adulto perguntar sobre o desenho, pode até ser que a criança o 

nomeie, mas para ela é, contudo apenas um movimento. É um jogo de exercício para se 

certificar de seu domínio sobre aquele movimento, desenhando a criança deixa sua marca, 

(MOREIRA, 1984). 

Foi durante a segunda metade do século XVIII que o desenho e sua didática ganharam 

impulso e foi inserido como conhecimentos necessários para a formação e instrução pública do 

homem na cultura ocidental (TRINCHÃO, 2008). 

No ensino infantil, o desenho é uma linguagem gráfica muito importante no 

desenvolvimento da imaginação, na representação expressiva, sentimentos, além de envolver 

aspectos cognitivos e emotivos. É um fenômeno cultural, que está presente desde as primeiras 

civilizações, faz parte da vida e da sua representação (HANAUER, 2011). Ou seja, o desenho 

está presente desde sempre, na fase infantil até a fase adulta. 

A evolução do desenho está intimamente ligada a evolução da linguagem e da escrita. 

Desde muito cedo as crianças entre três e quatro anos tentam imitar a escrita dos adultos, 

traçadas de forma incompreensível pelo adulto, mas que carrega um significado para elas, pois 

estão conscientes de que querem comunicar algo (MEREDIEU, 1997). Ainda afirma, “mais 

tarde, quando a criança atinge a idade escolar, verifica-se quase sempre uma diminuição da 

produção gráfica, já que a escrita, matéria considerada mais séria, passa então a ser concorrente 

do desenho”.  

O desenho é essencial na educação, uma vez que este desempenha papel fundamental na 

formação do conhecimento. Correia (2016), afirma que é por meio de desenhos que o educador 

consegue interagir, ajudar a criança e sua família, porque a forma que ela desenha retrata o que 
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ela vive e sente. Para ter um resultado a médio e longo prazo o educador precisa ter um olhar 

pedagógico sobre cada traço, cada símbolo, cada cor que essa criança vai expressar. 

Baptista (2009), menciona ainda que a utilização dos desenhos no ensino de ciências 

como instrumento de investigação das concepções prévias dos estudantes pode gerar dados para 

elaboração de estratégias de ensino que visem facilitar a compreensão da ciência escolar por 

parte dos estudantes. 

Sendo assim, o desenho realizado pelos alunos passa a ser um instrumento precioso de 

avaliação para o professor perceber quando e porque deve voltar a tocar naquele assunto para 

que o aluno possa pensar sobre ele e procurar resolvê-lo construindo soluções mais adequadas 

buscando sanar suas dúvidas e desenvolver mais e melhor seu raciocínio (BARBOSA-LIMA e 

CARVALHO, 2008). 

Além dos fatores já mencionados o uso do desenho pelo aluno no ensino em geral, ou em 

determinada disciplina, pode facilitar a compreensão dos seus conceitos básicos, possibilitando 

esse estudante formular suas próprias questões, e compreender a realidade social e a diversidade 

temática que cercam o ensino e, além disso, pode propiciar ao professor a oportunidade de 

incluir, de forma gradativa, o discurso científico nas suas ações de sala de aula, visto às 

oportunidades pedagógicas que se apresentam (COSTA et al., 2006). 

Para Possete (2014), a imagem é uma ferramenta essencial e de grande valia na 

compreensão de conceitos, estudos, que com o auxílio da mesma, o educando consegue associar 

melhor diferentes conteúdos, faz relações, tem noção e clareza dos conceitos científicos e 

teóricos que lhes são apresentados. Isto é, a imagem age como um recurso facilitador ao 

educando. 

Em concordância com outros autores, Freire (2004), acredita a linguagem visual das 

ilustrações nos livros infantis contribui para o desenvolvimento cognitivo das crianças, por ser 

capaz de estimular o exercício de interpretação de significados contidos na imagem e no texto. 

Compatibilizando, na educação infantil principalmente, muito se trabalha o desenho e 

depois a escrita. O desenho gráfico está em tudo que nos rodeia, como nos livros didáticos, 

desde a educação infantil até o ensino médio. 

 

2.5. Os jogos no ensino 

 

O ser humano sempre teve como atividade os jogos. Esses jogos eram cultura, e por sua 

vez educação. Entre os primitivos não era diferente, haviam várias atividades relacionadas a 

sobrevivência e até mesmo ao prazer, como a dança, a pesca, a caça e as lutas. Na Grécia antiga, 
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Platão já dizia que as crianças desde seus primeiros anos deveriam ocupar-se com jogos 

educativos, isso segundo seu pensamento grego da época. Ele valorizou várias áreas educativas, 

na matemática introduziu a prática lúdica, pois acreditava que todas as crianças devessem 

aprender a matemática elementar, aquela aplicada no cotidiano (ALMEIDA, 1998). 

Os jogos foram perdendo seu valor concomitante ao progresso do cristianismo, porém a 

partir do século XVI as pessoas que tinham uma filosofia moral humanista começaram a 

resgatar e a perceber o real valor dos jogos. Sendo assim, as escolas jesuítas foram as primeiras 

a repor essa prática, aplicando também a comédia, dança, os jogos de azar, tudo voltado para 

aprendizagem de gramática e da ortografia (ALMEIDA, 1998). No Brasil da Idade Média não 

foi diferente, os jesuítas também ensinavam através de jogos. Vários teóricos dessa época já 

demonstravam seu interesse e os benefícios em se ter jogos didáticos, destacando sua 

importância no processo da educação. 

Para Vygotsky (1984 apud SANTANNA e NASCIMENTO, 2011) o jogo ajuda no 

desenvolvimento do aprendizado e das funções psicológicas superiores. Esses jogos e suas 

regras criam uma zona de desenvolvimento proximal, o que auxilia na capacidade de realizar 

tarefas independentes. Para Vygotsky, é a partir dessa zona que o aluno consegue realmente 

associar e adquirir de forma efetiva o conhecimento. Já Piaget (apud LUIZ et al., 2014) divide 

os significados dos jogos e o desenvolvimento da criança de acordo com sua faixa etária. 

O lúdico vem do latim ludos, o que está ligado a jogos, porém não se prende a algo em 

específico, como a uma pessoa, ou a um objeto ou até mesmo o jogo. É a relação entre esses 

componentes, sendo o divertimento e a atratividade seu principal objetivo, ou seja, tem como 

propósito atrair o aluno, a criança de uma forma recreativa, diferente do que estão acostumados 

nas escolas como o método de ensino tradicional. 

Para Macedo et al., (2005, p. 18): 

 

O espírito lúdico refere-se a uma relação da criança ou do adulto com uma 

tarefa, atividade ou pessoa pelo prazer funcional que despertam. A motivação 

é intrínseca; é desafiador fazer ou estar. Vale a pena repetir. O prazer funcional 

explica porque as atividades são realizadas não apenas como meio para outros 

fins (ler para obter informações, por exemplo), mas por si mesmas (ler pelo 

prazer de ler ou desafio de ler). O interesse que sustenta a relação é repetir 

algo pelo prazer da repetição (MACEDO et al., 2005, p. 18). 

 

No Brasil, os portugueses, índios e negros foram responsáveis pela forma que o lúdico se 

desenvolveu e estabeleceu até nos dias atuais. No decorrer do tempo, houve cada vez mais 

miscigenação, o que tornou nosso país ainda mais diverso no que diz respeito a cultura, 

educação e até mesmo a ludicidade (SANTANNA e NASCIMENTO, 2011). 
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A ludicidade se torna de extrema importância, uma vez que ela desperta nos alunos o 

interesse pela aprendizagem significativa de forma prazerosa, espontânea e subjetiva. O que 

deve estar presente no ambiente escolar, de modo que o professor leve ao aluno essa 

curiosidade, e que posteriormente não precise de influências externas para buscar ampliar seu 

conhecimento, quando este já foi despertado (PIN, 2016). 

Porém não deixando de lado o papel do professor nem tão pouco do corpo docente, 

lembrando que o educador tem um papel essencial na formação dos alunos e na sua interação 

na sociedade. Assim, segundo Sommerhalder e Alves (2011), a escola tem que assumir seu 

papel no sentido que não deve apresentar apenas as atividades aos estudantes e sim instiga-los 

ao conhecimento, a busca por este e pela curiosidade, conhecendo a si mesmo e ao meio em 

que se vive. 

Para Kishimoto (1994) o significado de jogo depende da cultura a qual está inserida, pois 

em cada sociedade ele se apresenta de uma forma, podendo ser considerado ou não jogo. 

Brougère (2014) salientava concordar com o autor acima, ao citar que quem dá sentido 

ao jogo é a própria cultura, ou seja, uma cultura preexistente torna o jogo como uma atividade 

cultural, onde há um conjunto de regras e significados que a criança assimila a cada nova 

atividade lúdica apresentada. 

Huizinga (1990) também está na mesma linha de pensamento dos autores acima, para ele, 

o jogo é um fenômeno cultural de ocupação ou atividade voluntária, ao qual a criança o utiliza 

para a autodescoberta, ajuda na autoestima, estimulação de interesses e da inteligência. 

Piaget (1940-45, apud LUIZ et al., 2014) tem um conceito baseado no desenvolvimento 

humano e seus estágios, sendo os processos de assimilação e acomodação. De 0 a 2 anos é o 

período sensório motor, 2 a 7 pré-operatório, 7 a 12 operatório concreto, e a partir de 12 anos 

operatório formal. Este último se remete ao período que o seguinte trabalho foi aplicado, sendo 

na turma de sexto ano onde a maioria se encontra nessa faixa etária. O jogo para Piaget (1940-

45, apud LUIZ et al., 2014) se sobressai a acomodação, sendo no geral a assimilação. Aqui a 

criança trabalha com a realidade possível, assim a criança assimila as informações e depois as 

acomodam em suas estruturas mentais (LUIZ et al., 2014). 

Para Wallon (1979, apud LUIZ et al., 2014) a formação da personalidade ocorre em 

ambientes físicos e sociais e o período infantil é sinônimo de ludicidade. Brincar ajuda no 

desenvolvimento da criança e no crescimento, para o autor o jogo é uma atividade voluntária e 

se divide em jogos de ficção, fabricação, aquisição e funcionais. É através do jogo que a criança 

atesta as experiências vividas, como a memorização, enumeração, articulações sensoriais, 

socialização, dentre outros. 
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Vygotski (1984) acredita que o jogo tem papel fundamental no desenvolvimento da 

criança, pois a palavra jogo se é entendida como brincadeira. Uma criança que imita certas 

ações, não pode ser visto como um simples ato mecânico, quando ela imita, cria novas 

possibilidades o que leva ao desenvolvimento tanto psicológico, quanto físico. 

Para o presente trabalho foi utilizado a expressão lúdica jogos, de acordo com o tipo de 

material lúdico que Kishimoto (2017) denominava, além do brinquedo. 

O jogo não é o fim, mas o eixo que conduz a um conteúdo didático específico resultando 

em um empréstimo da ação lúdica para a compreensão de informações (KISHIMOTO, 2017). 

Nesse sentido, para ser considerado jogo didático, Zanon et al. (2008), mencionam que esse 

deve desde seu planejamento, ser elaborado com o objetivo de atingir conteúdo específicos e 

de modo a ser utilizado no âmbito escolar. 

Jogos educacionais com propósitos no campo pedagógico mostram a sua notoriedade uma 

vez que proporcionam ocorrências de ensino-aprendizagem e aumentam a construção do 

conhecimento, incluindo atividades lúdicas e prazerosas, potencializando a capacidade de 

iniciação e ação ativa e motivadora (FIALHO, 2008). Campos et al. (1995), afirma ainda que 

esses tipos de jogos podem despertar no aluno: motivação, estímulo, curiosidade, interesse em 

aprender e cabe ao professor aproveitar-se destas características como estratégias pedagógicas. 

O aluno “constrói” seu conhecimento de maneira lúdica e prazerosa. Se para o estudante, o jogo 

auxilia na construção de novas formas de pensamento, desenvolvendo e enriquecendo sua 

personalidade, em contrapartida, para o professor, esse jogo o leva à condição de mediador, 

incitador e avaliador da aprendizagem (CUNHA, 2012). Para que esse recurso alcance uma 

maior potencialidade didática em sala de aula da Educação Básica, especialmente nas 

disciplinas das ciências naturais, se faz necessário cumprir com seu dever educativo e não 

somente lúdico (PEDROSO, 2009). 

São vários os fatores benéficos e efetivos que os jogos despertam nos alunos. Fortuna 

(2003, p. 2), descreveu que: “Enquanto joga o aluno desenvolve a iniciativa, a imaginação, o 

raciocínio, a memória, a atenção, a curiosidade e o interesse, concentrando-se por longo tempo 

em uma atividade”. Complementando assim com os autores descritos anteriormente. 

Os jogos, mesmo que didáticos, ainda são vistos por muitos sem a credibilidade que esses 

realmente podem passar, Castro e Costa (2011), acreditam que o fato de os jogos serem 

associados com ideia de prazer faz com que alguns professores ainda não os vejam com bons 

olhos, pois confundem a interação e diversão dos alunos com indisciplina e acabam com medo 

de perder o controle da classe. O que, de fato, se pensa que uma atividade lúdica é uma atividade 

divertida. Poderá sê-la ou não. O que mais caracteriza a ludicidade é a experiência de plenitude 
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que ela possibilita a quem a vivencia em seus atos (LUCKESI, 1998, p. 9). Desta forma, seus 

benefícios ainda são pouco conhecidos e utilizados. Apesar de muitos terem essa visão, nas 

atividades lúdicas, as condições de seriedade, compromisso e responsabilidade não são 

perdidas, ao contrário, são sentidas, valorizadas e, por consequência, ativam o pensamento e a 

memória, além de gerar oportunidades de expansão das emoções, das sensações de prazer e da 

criatividade (SANTANA e REZENDE, 2007). 

O ato de jogar pode ser desenvolvido em grupo, compartilhado, ou até mesmo de forma 

individual. Além de todos os elementos mencionados acerca da ação que este tem sob o jogador. 

Domingos e Recena (2010) reconheceram que atividades, como os jogos didáticos apresentam 

um potencial lúdico, mas a experiência, o aprendizado deste, se faz de forma individualizada. 

Assim, situações como essas podem despertar afeições e emoções em determinados alunos 

enquanto em outros não.  

Deste modo, Rieder et al. (2005), explicaram que o interessante é pensar no jogo como 

um meio de aprendizagem, uma ferramenta educacional, e não apenas o conceito de jogo por 

entretenimento. Observá-lo como um recurso que tem por objetivo atingir princípios 

preestabelecidos. De tal forma, esses jogos requerem meios pedagógicos para o 

desenvolvimento do raciocínio e aprendizado do jovem. 

 

2.6. Tiras em quadrinhos no ensino 

 

No contexto histórico, até a primeira metade do século XX as histórias em quadrinhos 

não provocavam interesses críticos na comunidade acadêmica (CIRNE, 2004). No Brasil, 

durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, a promulgação da LDB e a elaboração dos 

PCN deixaram explícitos a inserção de quadrinhos, e outras formas visuais em sala de aula no 

ensino fundamental e médio (VERGUEIRO e RAMOS, 2009). 

O uso dessas formas visuais como tiras em quadrinhos está presente desde as primeiras 

leituras infantis, até o cotidiano de alguns adultos. Observa-se a alta utilização de tiras em 

quadrinhos, cartum e charge no ensino escolar, inclusive em questões de processo seletivo, 

fazendo parte da rotina de muitas pessoas e sendo bastante divulgada pelos meios de 

comunicação. É pressuposto que esse tipo de abordagem seja um facilitador para entreprender 

discussões com certo grau científico, utilizando elementos cotidianos, uma vez que estes trazem 

uma leitura agradável e interativa (SILVA e CAVALCANTI, 2008). Santos e Pereira (2013), 

salientam que esses recursos didáticos tem aumentado muito, aparecendo nos livros didáticos, 

em revistas, concursos públicos e outros tipos de processos educativos. 
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Para Silva (2004), a utilização de charges e histórias em quadrinhos na escola são 

ferramentas indispensáveis, uma vez que estes transmitem as informações de forma prazerosa, 

colaborando na capacidade de observação e de expressão dos alunos, estimulando a fantasia, 

despertando o senso de humor e a crítica, auxiliando assim o hábito de leitura. Vergueiro e 

Ramos (2009), salienta também sua aplicabilidade no ambiente escolar e acadêmico, podendo 

atingir vários públicos e faixas etárias. Assim, a leitura não se faz apenas por livros didáticos e 

textos, pois elementos verbais escritos, assim como visuais se fazem leitura. 

As tiras em quadrinhos estão em vários meios de comunicações, e podem também ser 

utilizadas em várias áreas do ensino. Pizarro (2009), cita que no ensino de ciências as histórias 

em quadrinhos podem contribuir de forma eficiente, sobretudo em assuntos mais específicos se 

aprimorada e utilizada de maneira correta, devido ao entretenimento produzido pelos 

personagens, sendo essas, peças fundamentais nessa aprendizagem. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Inventário das aves ameaçadas de extinção no estado do Rio de Janeiro e na 

Mesorregião Noroeste Fluminense 

 

Para identificar as espécies de aves ameaçadas de extinção no estado do Rio de Janeiro 

foi utilizado o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de extinção (2018). Foram 

identificadas 59 espécies de aves ameaçadas de extinção no estado do Rio de Janeiro, de acordo 

com as definições e critérios da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), e 

dentre estas, neste trabalho, foram utilizadas 35 espécies, as quais se encontram demonstradas 

no Quadro 1.  

Para confirmar a ocorrência de espécies de aves ameaçadas de extinção na Mesorregião 

Noroeste Fluminense foi utilizada a plataforma Wikiaves (www.wikiaves.com.br). Esta 

plataforma, fornece ferramentas interativas que possibilitam a busca de registros fotográficos e 

sonoros de todas as espécies de aves do Brasil. 

A página inicial da plataforma wikiaves disponibiliza um campo para procura de uma 

espécie em particular (Figura 1a). Neste campo foi digitado o nome das 59 espécies 

identificadas acima. Ao clicar no nome da espécie, abre-se outra página com as informações 

disponíveis sobre a ave, tais como classificação científica, status de ameaça e registros 

fotográficos e sonoros (Figura 1b). Ainda na página de cada espécie, é possível visualizar um 

mapa com a distribuição geográfica da espécie por estado e município (Figura 1c). Por meio 

desta última ferramenta da plataforma wikiaves, foram identificadas oito espécies de aves 

ameaçadas de extinção na Mesorregião Noroeste Fluminense. 
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Quadro 1: Lista das espécies de aves ameaçadas de extinção no estado do Rio de Janeiro 

utilizadas neste trabalho. 

Família Nome científico Nome vulgar 

Cracidae Aburria jacutinga (Spix, 1825) Jacutinga 

 Crax blumenbachii Spix, 1825 Mutum-de-bico-vermelho 

Diomedeidae Thalassarche chlororhynchos (Gmelin, 

1789) 

Albatroz-de-nariz-amarelo 

Sulidae Sula sula (Linnaeus, 1766) Atobá-de-pé-vermelho 

Ardeidae Tigrisoma fasciatum (Such, 1825) Socó-boi-escuro 

 Urubitinga coronata (Vieillot, 1817) Águia-cinzenta 

Accipitridae Amadonastur lacernulatus (Temminck, 

1827) 

Gavião-pombo-pequeno 

 Limnodromus griseus (Gmelin, 1789) Maçarico-de-costas-brancas 

Scolopacidae Calidris canutus (Linnaeus, 1758) Maçarico-de-papo-vermelho 

 Calidris pusilla (Linnaeus, 1766) Maçarico-rasteirinho 

 Calidris subrufcollis (Vieillot, 1819) Maçarico-acanelado 

Sternidae Thalasseus maximus (Boddaert, 1783) Trinta-réis-real 

 Sterna hirundinaceae Lesson, 1831 Trinta-réis-de-bico-vermelho 

 Touit surdus (Kuhl, 1820) Apuim-de-cauda-amarela 

 Cyanopsitta spixii (Wagler, 1832) Ararinha-azul 

Psittacidae Amazona rhodocorytha (Salvadori, 1890) Papagaio-chauá 

 Amazona vinacea (Kuhl, 1820) Papagaio-de-peito-roxo 

 Pyrrhura cruentata (Wied, 1820) Tiriba-grande 

 Pyrrhura leucotis (Kuhl, 1820) Tiriba-de-orelha-branca 

Nyctibiidae Nyctibius aethereus aethereus (Wied, 

1820) 

Mãe-da-lua-parda 

Strigidae Strix huhula (Spix, 1824) Coruja-preta 

 Formicivora erythronotos Hartlaub,1852 Formigueiro-de-cabeça-negra 

 

Thamnophilidae 

Formicivora littoralis Gonzaga & 

Pacheco, 1990 

Formigueiro-do-litoral 

 Dysithamnus plumbeus (Wied, 1831) Choquinha-chumbo 

 Myrmotherula minor Salvadori, 1864 Choquinha-pequena 

 Myrmotherula urosticta (Sclater, 1857) Choquinha-de-rabo-cintado 

Pipridae Neopelma aurifrons (Wied, 1831) Fruxu-baiano 

Tityridae Iodopleura pipra (Lesson, 1831) Anambezinho 

Cotingidae Lipaugus conditus (Snow, 1980) Saudade-de-asa-cinza 

Rhynchocyclidae Hemitriccus furcatus (Lafresnaye, 1846) Papa-moscas-estrela 

Cardinalidae Caryothraustes canadensis (Linnaeus, 

1766) 

Furriel 

 Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870) Caboclinho-de-barriga-preta 

 

Thraupidae 

Sporophila hypoxantha Cabanis, 1851 Caboclinho-de-barriga-

vermelha 

 Sporophila frontalis (Verreaux, 1869) Pixoxó 

 Tangara peruviana (Desmarest, 1806) Saíra-sapucaia 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 1: Página inicial da plataforma wikiaves (1a), página individual de cada espécie, neste 

caso ilustrada pela página da águia-cinzenta (1b) e página ilustrando a distribuição geográfica 

no estado do Rio de Janeiro e nos municípios onde foram registrados e foram postados na 

plataforma (1c).  

 
Fonte: Plataforma wikiaves. 
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3.2. Caracterização da área de estudo 

 

O Rio de Janeiro está localizado na Região Sudeste, é uma das regiões geoeconômicas 

mais importantes do Brasil juntamente com seus outros estados constituintes. Também um dos 

menores estados brasileiros, ocupando uma área de aproximadamente 1.200.255 km². Segundo 

dados do Censo de 2019, o estado apresenta uma população estimada de 6.718.903 pessoas e 

seu território é dividido em 92 municípios (IBGE/INSTITUTO BRASILEIRO de 

GEOGRAFIA e ESTATÍSTICA, 2020). Nos anos 80 por ato oficial do Governo estadual, as 

Mesorregiões Norte e Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro foram desmembradas 

da região norte-fluminense e considerados mesorregiões pelo IBGE. A Mesorregião Noroeste 

Fluminense (Figura 1) representa 12,3% da área total do estado, está localizado entre os 

paralelos 20º45’e 21º50’S e 41º28’ e 42º23’W, com aproximadamente 5.388 km². É constituída 

por 13 municípios, são eles Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, 

Itaperuna, Laje de Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São 

José de Ubá e Varre-Sai. 

 

Figura 2: Mapa do estado do RJ e em verde Noroeste Fluminense. 

 
Fonte: Imagem retirada do Wikipédia e colorida no paint. 

 

3.2.1. Caracterização vegetacional do estado do Rio de Janeiro e da Mesorregião Noroeste 

Fluminense 

 

O estado do Rio de Janeiro encontra-se totalmente inserido no bioma Mata Atlântica, 

bioma este que originalmente tinha uma área aproximada à 1.360.000 km², ou seja, 16% do 
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território brasileiro, abrangendo assim 17 estados e atualmente 15, nos estados da região sul, 

sudeste, centro oeste e nordeste. Sendo 70% de sua cobertura de formações florestais arbóreas 

densas e o restante, áreas abertas e campos (RIZZINI, 1997; BRASIL, 2002). 

Devido a séculos de degradação, destruição ambiental e perda de sua biodiversidade, nos 

dias de hoje o que restou foram fragmentos desse bioma (SAITO, 2006), conforme ilustrado na 

Figura 2. Contudo, ainda abriga uma vasta diversidade principalmente faunística, mas nota-se 

também um elevado número de espécies ameaçadas de extinção. Estima-se que nos últimos 400 

anos cerca de 250 espécies de aves, mamíferos, répteis e anfíbios foram extintas (GALINDO-

LEAL et al., 2005). Cruz e Vicens (2007) afirmam que a intensidade de sua degradação que 

iniciou com o processo de ocupação no território brasileiro, fez com que hoje seja considerada 

como a quinta área mais ameaçada e um dos mais importantes hot spots do planeta e abriga 

mais de 60% de todas as espécies terrestres do planeta (GALINDO-LEAL e CÂMARA, 2005). 

 

Figura 3: Remanescentes florestais da Mata Atlântica no Rio de Janeiro. 

 
Fonte: Instituto Estadual do Ambiente (INEA), RJ. 

 

No Estado do Rio de Janeiro ocorrem basicamente vários habitats incluídos no bioma da 

Mata Atlântica (restingas, manguezais, florestas de baixada litorânea, florestas de encosta, 

campos de altitude, lagoas e cursos d'água) e o ambiente marinho costeiro (BERGALLO et al., 

1999, p. 85). Segundo Cruz e Vicens (2007, p. 4), a Mata Atlântica do Rio de Janeiro é composta 

por uma série de fitofisionomias bastante diversificadas e influenciadas pela proximidade da 

costa, relevo, tipos de solo e regimes pluviométricos. Essas características foram responsáveis 
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pela evolução de um rico complexo biótico. Apesar da devastação acentuada, a Mata Atlântica 

ainda contém uma parcela significativa da diversidade biológica do Brasil, com altíssimos 

níveis de endemismo. É também abrigo para várias populações tradicionais e garante o 

abastecimento de água para mais de 120 milhões de brasileiros. (CRUZ e VICENS, 2007, p. 

4). 

A colonização do Noroeste Fluminense teve início em meados do Século XVIII (1760) a 

partir da expansão da fronteira agrícola. Concomitantemente iniciou a supressão das florestas 

nativas, as foram substituídas ao longo do tempo, pela cultura cafeeira, pecuária leiteira, 

agricultura e extração de rochas ornamentais. Atualmente, a região encontra-se em franco 

processo de aridez. As fitofisionomias características do Noroeste Fluminense são as florestas 

ombrófilas (ou floresta tropical pluvial) densas submontanas e montanas, florestas estacionais 

(que perdem suas folhas no todo ou em parte na estação seca) semideciduais de terras baixas e 

submontanas (SOFFIATI, 2005). 

De acordo com dados da Embrapa de 2003, a precipitação pluvial total (anual) no 

Noroeste Fluminense revela que as isoietas (linhas curvas que representam pontos de igual 

pluviosidade) maiores, se concentram na porção Nordeste dessa mesorregião. Já em relação ao 

regime térmico, as isotermas (linha em que indica regiões com a mesma temperatura ambiental) 

com maiores valores indicam entre 24 e 25ºC, na parte sul dos municípios de Cambuci, Aperibé 

e Santo Antônio de Pádua. Em contrapartida, isotermas de menores valores entre 18 e 19ºC, 

ocorrem em regiões mais elevadas da região, principalmente na parte norte no município de 

Porciúncula e Varre-Sai. Segundo os tipos climáticos estabelecidos por Köeppen (1948) e 

conforme elaborado os dados pela Embrapa, a região estudada pertence a tipologia climática 

AW, cujas características são típicas de clima tropical com inverno seco e estação chuvosa 

durante o verão, ou seja, variando entre o tropical seco e subtropical úmido (MARTORANO et 

al., 2003). 

 

3.3. Caracterização da escola e do público-alvo 

 

A Escola Municipal João Maurício Brum está localizada no distrito de Boa Nova, em 

Santo Antônio de Pádua. A escola surgiu em 1944 a partir da iniciativa do senhor João Maurício 

Brum, um morador da comunidade de Boa Nova, que viu a necessidade de criar uma escola 

para os moradores da região que não tinham condições de se locomoverem até a sede do 

município. Foi feita então a doação de uma área de 30.000 m² para a construção pública de um 
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prédio pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, o qual recebeu o nome de Escola Estadual 

Típica Rural Rui Guimarães de Almeida que atendia alunos do 1º ao 5º ano. 

Entre 1944 e 1993 esta Unidade de Ensino teve seu nome alterado para Escola Reunida 

Rui Guimarães de Almeida, e em seguida Escola Estadual João Maurício Brum e finalmente 

em 1993, com a municipalização, a escola passou a se chamar Escola Municipal João Maurício 

Brum, mantendo essa identificação até os dias atuais. 

Após a municipalização, houve grandes mudanças, como à implantação do 6º ao 9º ano, 

ampliando a quantidade de alunos e atendendo principalmente os estudantes de zona rural que 

não tinham acesso à continuidade dos estudos. Outra mudança foi à construção de mais duas 

salas de aulas que foram iniciadas em 1995 e inaugurada em 1996. Em 2015, iniciou-se uma 

reforma e ampliação do espaço escolar, melhorando assim toda sua infraestrutura e qualidade 

de serviços oferecidos aos alunos. A escola apresenta também ensino médio do 1º ao 3º ano, 

sob entidade mantenedora o Estado do Rio de Janeiro. 

O ensino de libras é oferecido na escola, além de dispor uma sala de recursos com 

atendimento também a escolas vizinhas.  

Atualmente constam 307 alunos, desde educação infantil (creche e pré-escola) e ensino 

fundamental (1º ao 8º ano). Apresenta Atendimento Educacional Especializado (AEE), o que é 

dividido do mesmo modo em duas turmas, dispondo em média 4 alunos por turma. A escola 

atende alunos da região, desde Marangatu, Mangueirão, Boa Nova, estudantes dos arredores da 

zona rural e São Pedro. No primeiro turno de funcionamento, o horário é compreendido das 7 

horas às 12 horas, enquanto o segundo turno funciona das 12 horas e 10 minutos às 16 horas e 

50 minutos. Algumas turmas são divididas em duas devido a demanda de alunos, do 1º ano ao 

5º são oferecidas disciplinas de Ciências, História, Matemática, Geografia, Português, 

Educação Física e Artes. A partir do 6º ano além dessas, apresentam bem como aulas de Inglês, 

Produção de Texto, Ética e Cidadania. Essas turmas compreendem em média uma quantidade 

de 18 alunos. 

No que diz respeito a sua infraestrutura, a escola dispõe de dez salas de aulas, sala de 

direção, secretaria, sala de orientação pedagógica, sala de leitura, laboratório de informática, 

laboratório de ciências, auditório, sala de recursos, vestiários (feminino e masculino), sala de 

educação física, banheiros para funcionários (direção, professores e funcionários), banheiros 

para alunos (02 masculinos, 02 femininos e 01 para acessibilidade), cozinha, refeitório com 

capacidade para até 100 pessoas, dispensas, praça para lazer, quadra esportiva, pátio coberto e 

pátio amplo. 
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A escola oferece alimentação para os alunos, água filtrada em bebedouros da rede pública 

e de cacimba, possui energia e esgoto da rede pública, lixo destinado à coleta periódica, acesso 

à internet banda larga. Possui também equipamentos como televisão, copiadora, impressora e 

projetor multimídia, para facilitar o aceso ao ensino. 

Participaram deste trabalho 23 alunos voluntários, sendo dezoito do 6º ano e cinco do 7º 

ano. A faixa etária dos alunos esteve compreendida entre 11 e 13 anos, sendo 47% do sexo 

feminino e 53% do sexo masculino. 

 

3.4. Percurso metodológico 

 

Inicialmente foi feito um contato inicial com a Direção da Escola objetivando explicar o 

trabalho a ser desenvolvido e obter a anuência para sua execução. Após a obtenção da anuência 

da direção escolar, fez-se um primeiro contato com a professora de ciências regente das turmas 

do 6º e 7º anos, também com objetivo de explicar o trabalho e obter sua anuência. 

Cabe ressaltar que foi esclarecido para todos os atores envolvidos nesta pesquisa que a 

participação dos alunos seria voluntária, e o instrumento de coleta de dados seria produzido de 

forma anônima, e a participação dos alunos na atividade pedagógica não constituiria qualquer 

tipo de avaliação e não atribuiria nota aos alunos em nenhuma disciplina regular. 

Foi utilizada a metodologia dos momentos pedagógicos: problematização inicial, 

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento (MUENCHEN e DELIZOICOV, 

2014).  

 

3.4.1. Problematização do conhecimento 

 

Nesse momento foi feito o primeiro contato com os alunos e foi apresentada a situação-

problema: a ameaça de extinção das espécies de aves do estado do Rio de Janeiro e do Noroeste 

Fluminense. Essa apresentação foi feita, inicialmente, por meio de uma projeção de slides, cujo 

primeiro slide questionava o que é extinção? O objetivo deste slide foi investigar os 

conhecimentos iniciais que os alunos possuíam sobre extinção e quais as suas causas. Após esta 

abordagem inicial, foi realizada a projeção de slides abordando diversos temas, tais como, 

conceito de extinção e causas da extinção (tráfico de animais, caça predatória, degradação de 

habitats, tais como desmatamento, queimadas, poluição e uso de agrotóxicos). Em seguida foi 

realizada uma roda de conversa (NASCIMENTO e SILVA, 2009), a qual problematizou e 



38 

 

socializou os saberes e reflexões voltados para a ação. Este momento objetivou investigar o 

conhecimento prévio dos alunos acerca do tema a ser abordado. 

 

3.4.2. Organização do conhecimento 

 

O segundo momento pedagógico foi a utilização dos jogos didáticos, e, paralelamente, 

foram discutidas as causas e consequências da extinção das espécies. Todas as espécies 

utilizadas neste trabalho foram ilustradas pela autora da pesquisa. 

 

3.5. Construção dos jogos 

 

3.5.1. O dominó 

 

O jogo foi composto por 28 peças confeccionadas em papel cartão revestidas por um 

plástico adesivo transparente (papel contact). O dominó foi ilustrado com as espécies de aves 

ameaçadas de extinção que ocorrem na Mesorregião Noroeste Fluminense (Figura 4). As regras 

do dominó permitem jogar de dois a quatro jogadores. As peças foram viradas com a face para 

baixo e embaralhadas, em seguida cada jogador teve direito a um número idêntico de peças. A 

sequência de jogadas foi definida por sorteio. As peças foram encaixadas de acordo com a 

ilustração presente em um dos lados da peça, como por exemplo: papagaio chauá X papagaio 

chauá, águia cinzenta X águia cinzenta, e assim sucessivamente. Quando o jogador não tinha 

uma peça, ele comprava nas peças excedentes. Ganhava o jogo o jogador que não possuía 

nenhuma peça em mãos. 
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Figura 4: Dominó com as aves ameaçadas de extinção do Noroeste Fluminense. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.5.2. O super trunfo 

 

O jogo foi composto por um baralho contendo 32 cartas, cada uma contendo um desenho 

de uma espécie de ave ameaçada de extinção com ocorrência no estado do Rio de Janeiro. Cada 

carta continha quatro características da espécie em questão: tamanho, estados onde ocorrem, 

municípios do Rio de Janeiro onde ocorrem e status de ameaça (Figura 5). 

Esse jogo comportou de dois a oito jogadores, cujo objetivo foi ganhar todas as cartas do 

baralho. Inicialmente, as cartas foram embaralhadas e igualmente distribuídas entre os 

participantes, e cada um formou uma “pilha” com as estampas das aves e suas características 

voltadas para cima. Porém, cada jogador podia ver apenas a primeira carta de sua “pilha”. O 

jogo começou definindo quem foi o primeiro a escolher a característica de confronto. A 

carta/espécie que tinha o maior valor nessa característica vencia a rodada, e o jogador obtinha 
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todas as cartas dos demais jogadores, e as colocava no fim de sua “pilha” (CANTO e 

ZACARIAS, 2009).  

No caso específico do status de ameaça, a ordem de dominância foi: criticamente 

ameaçado (CR) > em perigo (EM) > vulnerável (VU). O jogador que vencia a rodada iniciava 

a próxima. Em caso de empate, a ordem de desempate foi: status de ameaça, número de 

municípios de ocorrência e estados onde ocorrem.  

A carta super trunfo foi a espécie ararinha-azul [Cyanopsitta spixii (Wagler, 1832)]. Essa 

espécie não ocorre no Rio de Janeiro, contudo foi à personagem principal do filme “RIO” (20th 

Century Fox/Blue Sky Studios, 2011) referindo-se a capital do estado com o mesmo nome, onde 

o filme foi ambientado. Essa espécie está provavelmente extinta na natureza, uma vez que, 

segundo a plataforma Wikiaves (2019), o último registro dessa espécie na natureza foi em 

01/01/1998. 

 

Figura 5: Super trunfo com as aves ameaçadas de extinção do estado do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.6. Aplicação do conhecimento 

 

Com objetivo de interpretar os conhecimentos promovidos pelas rodas de conversa, 

discussões e atividades lúdicas sobre o tema aves ameaçadas de extinção, foi aplicado um 

instrumento de coleta de dados. Para verificar o quanto o conjunto de atividades romperam com 

a cultura anterior e a transformou em cultura científica, foi utilizado como instrumento de coleta 

de dados a produção de histórias em forma de tiras em quadrinhos. Para tanto, após a utilização 

dos jogos foi distribuído para os alunos um modelo em branco, como ilustrado na Figura 6. Os 

alunos elaboraram livremente as histórias. A utilização de tiras em quadrinhos como 

instrumento de verificação de conhecimento foi utilizada e validada por Tissi (2018) e Faria e 

Almeida (2019). 

 

Figura 6: Modelo de tira em quadrinhos utilizado para representação do aprendizado sobre aves 

ameaçadas de extinção no estado do Rio de Janeiro e Mesorregião Noroeste Fluminense. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O material produzido, o qual se constitui no corpus a ser analisado, foi constituído por 23 

tiras em quadrinhos, sendo 18 produzidas por alunos do 6º ano e cinco produzidas por alunos 

do 7º ano. As tiras em quadrinhos produzidas pelos alunos foram analisadas segundo Bardin 

(2016) e Costa e Silva (2016). 

O corpus em análise obedeceu a duas regras: foram consideradas para análise as tiras em 

quadrinhos com temas relacionados à extinção de espécies em geral, referente a apresentação 

inicial e as causas de extinção de espécies de aves. A alusão aos temas poderia ser feita por 

meio da fala contida nos balões ou nos desenhos contidos nos requadros. 

Inicialmente, foi feita uma leitura flutuante exploratória do corpus em análise objetivando 

verificar se todas as tiras em quadrinhos eram homogêneas e pertinentes ao tema em questão, 

conforme salientou Bardin (2016). Por último, as tiras em quadrinhos foram classificadas e 
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agregadas em categorias que guardam entre si características comuns, e concluindo com a 

análise quantitativa das tiras em quadrinhos em cada categoria (BARDIN, 2016). 

Por último, cabe ressaltar que a participação dos alunos foi voluntária, as tiras em 

quadrinhos foram desenhadas de forma anônima, e a participação dos alunos no jogo não 

constituiu qualquer tipo de avaliação e não atribuiu nota aos alunos em nenhuma disciplina 

regular. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Os conhecimentos iniciais dos alunos e a roda de conversa sobre a extinção das 

espécies 

 

A problematização inicial foi feita questionando os alunos o que eles sabiam sobre 

extinção. Alguns responderam que extinção é quando os animais deixam de existir, enquanto 

outros mencionaram que é a morte de animais. Também houve comentários relacionando os 

diversos fatores antrópicos que contribuem para a extinção das espécies, sendo a poluição do 

ambiente, o principal fator. Uma parcela dos alunos comentou a respeito da caça e manutenção 

em cativeiro de aves, principalmente pelos próprios familiares. Cabe ressaltar aqui a relação 

que este último motivo tem com a extinção de diversas espécies, sobretudo, as aves na 

Mesorregião Noroeste Fluminense. Freire e Almeida (2020) destacaram que no município 

vizinho, Miracema, alguns moradores têm o hábito de possuir pássaros em gaiolas, 

principalmente espécies do gênero Sporophila Cabanis, 1844 (coleirinho, baiano e papa-capim-

de-costas-cinzas). Estes conhecimentos prévios dos alunos no presente trabalho também 

indicam que em Santo Antônio de Pádua é comum possuir aves em cativeiro. 

A percepção é que cada aluno tem seu conhecimento prévio sobre o tema, porém, isso 

não é muito discutido no dia a dia. Uma vez que o tópico é abordado de maneira alternativa 

como a roda de conversa, o jogo e em seguida as tiras em quadrinhos, a propagação deste se 

torna maior. Acreditamos que esse aluno chega em sua casa e desenvolve um diálogo com seus 

familiares, repassando o seu conhecimento, afirmando assim sua integralização como parte na 

sociedade. Acredita-se assim no potencial que a educação tem na sistematização e socialização 

do conhecimento. 

Para que a aprendizagem seja significativa, deve ocorrer uma interação entre 

conhecimento, dados e informações já existentes, com conhecimentos e conceitos adquiridos 

posteriormente. Sendo assim, o aluno reelabora o conhecimento empírico em conhecimento 

científico (MOREIRA, 2011). O que foi atestado após a roda de conversa, e a aplicação dos 

jogos didáticos, onde os alunos demonstraram suas percepções e fundamentos sobre a 

biodiversidade e as principais causas da extinção. 

 

 

 

 



44 

 

4.2. A utilização dos jogos didáticos 

 

Os jogos didáticos são uma maneira de esquivar-se do corriqueiro, do ensino por meio de 

livros e quadros, além de ser um instrumento facilitador de ensino e aprendizagem. É notório a 

satisfação dos alunos do ensino fundamental em jogos, uma vez que a primeira percepção para 

eles é a brincadeira, propriamente dita. O interesse foi imediato pelo super trunfo e pelo dominó, 

onde cada aluno demonstrou seu conhecimento acerca do assunto aves ameaçadas de extinção 

durante os desenhos, e durante a atividade ficaram bem à vontade e empenhados. 

Miranda (2001), acredita que o jogo didático pode mobilizar a cognição, desenvolvendo 

a inteligência e a personalidade, por meio do exercício do intelecto. Gerar socialização, contanto 

que o jogo tenha princípios relacionados entre indivíduos e grupos. Aguçar a afeição, no sentido 

de estreitar laços de amizade e afetividade. Sem contar na promoção de estímulos e interesses 

à participação na aula, além da importância para a criatividade, possibilitando o potencial 

criativo e imaginário. 

Barros et al. (2018) construíram e utilizaram um jogo super trunfo com algumas espécies 

de animais do Parque Ecológico Municipal de Americana Engenheiro Cid Almeida Franco 

(PEMA). Os autores escolheram 32 espécies para comporem o jogo, cujo primeiro critério para 

a escolha foi o grau de ameaça de extinção. De acordo com os autores houve envolvimento e 

interesse dos participantes/jogadores, os quais aprenderam brincando sobre os animais do 

PEMA. Ainda conforme os autores, o jogo estimulou o sentido investigativo e reflexivo dos 

visitantes/jogadores. 

Oliveira et al. (2020) utilizaram um dominó vegetal para o ensino de botânica. Segundo 

os autores, o trabalho proporcionou aos alunos uma nova forma de aprender as características 

e diversidade das briófitas e pteridófitas. 

No presente trabalho, os alunos demonstraram muito interesse em ambos os jogos 

didáticos construídos e utilizados, assim como em algumas espécies de aves como a ararinha-

azul e a águia-cinzenta. Pode-se supor que o interesse pela ararinha-azul seja em decorrência 

da lembrança do filme RIO (20th Century Fox/Blue Sky Studios, 2011), onde ao cair do ninho 

enquanto filhote, termina por ser traficada para os Estados Unidos. Após muitos anos, a 

ararinha-azul volta para o Brasil, e no Rio de Janeiro vive uma grande aventura juntamente com 

outros pássaros. Em outro trabalho com o tema espécies ameaçadas de extinção, Faria e 

Almeida (2019) também encontraram diversas citações sobre arara-azul. Naquele trabalho, os 

autores utilizaram evocação livre de palavras, desenhos livres e tiras em quadrinhos. O termo 

arara-azul foi evocado como espécie ameaçada de extinção e relacionado ao tráfico de animais. 
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Ainda naquele trabalho, a arara-azul apareceu em desenhos que refletiam o desmatamento e a 

caça predatória. Todo este contexto corrobora nossa suposição de que o filme RIO (20th 

Century Fox/Blue Sky Studios, 2011) exerce grande influência na memória dos alunos, 

sobretudo, no que concerne a espécie ararinha-azul. 

Outra espécie que chamou a atenção dos alunos foi a águia-cinzenta. Este destaque 

ocorreu em função de nunca terem observado a espécie na região. É muito comum na região a 

captura e manutenção de pássaros em cativeiro (FREIRE e ALMEIDA, 2020), sobretudo, 

espécies como coleirinho, canário-da-Terra e trinca-ferro. Essas espécies são pássaros pequenos 

que são mantidos em gaiolas. Desse modo, outro aspecto que pode ter chamada a atenção dos 

alunos na espécie águia-cinzenta foi o tamanho, uma vez que esta espécie pode atingir 85 cm 

(https://www.wikiaves.com.br/wiki/aguia-cinzenta), contrastando com os pássaros de 

cativeiro. Durante as rodas de conversa os alunos nos informaram que conheciam as espécies 

de gaviões que habitam a região, mas que a águia-cinzenta era a primeira vez que ouviam falar 

e viram a sua figura. 

 

4.3. Aplicação do conhecimento: a construção de tiras em quadrinhos 

 

Duarte Jr. (1988) argumenta que não há como explicar a arte em si, não tem como 

descrevê-la em linguagem, em sinônimos, mas, dar expressão ao sentir, pois seu significado 

reside em si mesma, como se representassem nossos sentimentos. Diferente das palavras, que 

são símbolos convencionados para significar algo, algum conceito, alguma relação. 

Subentende-se que o desenho é também uma das formas de expressar criativamente a 

impressão que as crianças têm dos ambientes que habitam (SCHWARZ et al., 2007). Contudo, 

analisamos as tiras em quadrinhos por meio da análise de conteúdo, conforme Bardin (2016). 

Assim, inicialmente, categorizamos as tiras em quadrinhos e quantificamos quantas tiras em 

quadrinhos em cada categoria (Tabela 1).  

As categorias desmatamento, queimada e poluição de rios foram as categorias mais 

frequentes. Cabe destacar que a categoria poluição de rios esteve presente na projeção inicial 

de slides, visto que é uma das principais causas de extinção para as espécies aquáticas de água 

doce. Este tema foi inserido na apresentação inicial com o objetivo de abordar causas gerais de 

ameaças de extinção. 

 

 

https://www.wikiaves.com.br/wiki/aguia-cinzenta


46 

 

Tabela 1: Lista de títulos utilizados nas tiras em quadrinhos, o quantitativo de cada um destes 

títulos e a respectiva figura representativa de cada um dos títulos. 

Categorias Número de tiras em quadrinhos Figuras 

Desmatamento 06 Figura 7 

Queimada 06 Figura 8 

Desmatamento + queimada 01 Figura 9 

Pássaros em cativeiro 02 Figura 10 

Tráfico de aves 01 Figura 11 

Extinção de pássaros 01 Figura 12 

Cadeia alimentar 01 Figura 13 

Poluição do rio 05 Figura 14 

Total 23 - 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No presente trabalho, os desmatamentos, as queimadas e a poluição dos rios foram os 

temas mais abordados nos desenhos dos alunos. Sabe-se que estas são uma das principais 

atividades antrópicas que ocasionam e intensificam os problemas ambientais. Brondani e 

Henzel (2010), realizaram um estudo do nível de conscientização ambiental tanto de alunos 

quanto de professores, do ensino fundamental numa escola do município do Rio Grande do Sul. 

Dos 30 alunos questionados, 23 mencionaram que os problemas ambientais ocorrem por 

questões como desmatamentos, queimadas, poluição dos rios e caça de animais ameaçados de 

extinção.  

Durante a problematização inicial, entre os temas abordados foi a degradação de habitats, 

principalmente, desmatamentos e queimadas. Além disso, a alta frequência de tiras em 

quadrinhos com desmatamentos e as queimadas pode ser devido ao noticiário jornalístico, 

principalmente no segundo semestre de 2019 acerca das queimadas na Amazônia. Este período 

coincide com a utilização dos jogos construídos neste trabalho.  

A Figura 7 ilustra as tiras em quadrinhos desenhadas pelos alunos abordando o 

desmatamento. Cabe destacar em uma das tiras em quadrinhos a representação da temperatura 

de 50º (Figura 7B). Essa é uma das consequências que contribui para o efeito estufa e 

aquecimento global. Ainda sobre a questão da temperatura, a redução da cobertura vegetal no 

Noroeste Fluminense contribui para as elevadas temperaturas da região. Atualmente, a região 

encontra-se em franco processo de aridez (SOFFIATI NETO, 2011). 
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A Figura 8 ilustra as tiras em quadrinhos desenhadas pelos alunos abordando as 

queimadas. Além do evento em si, as queimadas, a Figura 8 enfatiza a destruição do habitat, 

fazendo com que as espécies fiquem sem abrigo e alimentos. Na Figura 8B destaca-se a 

presença uma ave, aparentemente saindo de uma árvore, no primeiro requadro e no terceiro 

requadro a mesma ave pousada no solo e a árvore queimando. 

Na Figura 8C, observa-se uma ararinha-azul pousada em uma árvore no primeiro 

requadro, e no segundo e terceiro requadros, a árvore sendo queimada. Não podemos inferir 

qual o objetivo do autor quando construiu a tira em quadrinho. Contudo, essa representação 

caracteriza a perda do habitat das aves em função das queimadas. 

Diniz e Tomazello (2005) efetuaram uma pesquisa de caráter exploratório, descritivo e 

explicativo por meio de questionários aplicados em uma turma do ensino médio numa escola 

do município de Mogi Mirim/ SP, acerca do assunto biodiversidade. De 69 alunos questionados, 

57 responderam que conhecem o tema pela televisão, o que demonstra a supremacia deste meio 

como fonte de dados sobre questões ambientais. Retoma-se então a temática da alta frequência 

de tirinhas demonstrando desmatamentos e queimadas, devido à forte influência principalmente 

das queimadas na Amazônia, explicitando a influência das mídias na percepção e formação de 

pensamento dos alunos.  

A cidade de Santo Antônio de Pádua e adjacências, também contam com vasta área de 

pastagens queimadas, principalmente no período de seca que se estende entre maio e agosto. 

Estudos mostram que essa temporada sofre altos índices de queimadas. Como a queima de 

pastagens é prática agrícola barata para o preparo do solo, estes são muito comuns nessa região 

principalmente no mês de agosto, sendo outro fator pertinente aos desenhos relatados pelos 

alunos. Brito (2014), relata que os agricultores queimam os restos da colheita e preparam a terra 

nesse intervalo para facilitar a rebrota das gramíneas, fornecendo pastagens frescas ao gado no 

período estiagem. 
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Figura 7: Tiras em quadrinhos representando o desmatamento 

 

Fonte: Alunos da Escola Municipal João Maurício Brum. 
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Figura 8: Tiras em quadrinhos representando as queimadas. 

 

Fonte: Alunos da Escola Municipal João Maurício Brum. 
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A Figura 9 ilustra o ambiente como fonte de recursos para atividades humanas. No 

primeiro requadro o autor, além de desenhar o corte de uma árvore, escreveu que esta seria 

utilizada para a construção de casas. No segundo requadro, a queimada indicou que o local seria 

utilizado para a formação de pastos. A derrubada das florestas no Noroeste Fluminense para a 

formação de pastagens é, atualmente, junto como a plantação de eucalipto, os principais fatores 

de perda de habitats naturais na região. 

 

Figura 9: Tira em quadrinhos representando simultaneamente o desmatamento e a queimada. 

 

Fonte: Aluno da Escola Municipal João Maurício Brum. 

 

Durante a roda de conversa, alguns estudantes mencionaram o fato de certos familiares 

caçarem e manterem animais em cativeiro, principalmente aves, tanto para consumo como por 

hobby. Estes fatos já foram observados anteriormente por Faria e Almeida (2019) e Freire e 

Almeida (2020). A Figura 10A ilustra a captura e manutenção de pássaros em cativeiro. 

Associada a perda de habitats, a captura e manutenção de aves em cativeiro é um dos principais 

fatores que contribuem para a extinção das aves. A Figura 10B elaborada a partir do tema 

pássaros em cativeiro contou a história de um homem que possuía um pássaro em cativeiro. 

Segundo o autor da tira em quadrinho, o proprietário do pássaro não gostava dele e o maltratava. 

O pássaro em cativeiro foi solto por outros pássaros que vieram em sua ajuda. Como todas as 

tiras em quadrinhos foram construídas de forma anônima, não podemos saber a origem desta 

história, isto é, se a história foi inventada pelo aluno ou se foi presenciada por ele, e aproveitou 

a oportunidade para contá-la de forma anônima. Por meio de um estudo realizado durante a 

Prática de Iniciação à Docência, em um colégio estadual em Sarandi/PR, Polli et al., (2011) 

fizeram um levantamento acerca das concepções dos alunos sobre animais em extinção. Nesse 

cenário, foi levantado o questionamento a respeito do que leva um animal a entrar em extinção. 

As respostas foram amplas e abordaram o que já se tem discutido durante todo o presente 
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trabalho, destacando-se principalmente o uso de partes do animal para consumo, como pele e 

carne, além da criação em cativeiro, assemelhando as perspectivas referidas pelos estudantes 

da Escola Municipal João Maurício Brum. 

 

Figura 10: Tiras em quadrinhos representando pássaros em cativeiro. 

 

Fonte: Alunos da Escola Municipal João Maurício Brum. 

 

A Figura 11 ilustra a retirada de uma ararinha-azul do seu ninho e vendida no mercado. 

Contudo, um policial a resgatou e a soltou no ambiente. Mais uma vez, esse relato por meio dos 

desenhos na tira em quadrinhos pode ser a lembrança do filme RIO (2011). O enredo utilizado 

pelo aluno para construir a tira em quadrinho é muito semelhante a história contada no filme. 
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Figura 11: Tira em quadrinhos representando o tráfico de aves silvestres. 

 

Fonte: Aluno da Escola Municipal João Maurício Brum. 

 

A Figura 12 ilustra a extinção de uma espécie. O autor da tira em quadrinhos ilustrou o 

ciclo de vida de uma espécie desde o ovo até a sua morte, no último requadro. Ainda que o 

desenho esteja colorido de azul, não podemos afirmar que o autor tenha intencionado ilustrar a 

ararinha-azul. Contudo, diante das tiras em quadrinhos observadas anteriormente, parece ser 

esta uma suposição razoável.  

 

Figura 12: Tira em quadrinhos representando a extinção das aves. 

 

Fonte: Aluno da Escola Municipal João Maurício Brum. 

 

A Figura 13 ilustra uma cadeia alimentar com cada nível em um requadro. No primeiro 

requadro foi representado os produtores, por meio do desenho de um capim. No segundo 

requadro o elo da cadeia alimentar foi um animal herbívoro ou consumidor primário, 

representado por um grilo. E, por último, a representação do consumidor secundário ocorreu 

com um desenho de um sapo. 
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Não foi possível, pelo menos, a princípio, qual foi a intenção do autor nessa tira em 

quadrinhos, uma vez que parece não haver uma ligação direta entre os desenhos com o tema 

em questão. 

 

Figura 13 Tira em quadrinhos representando a cadeia alimentar. 

 

Fonte: Aluno da Escola Municipal João Maurício Brum. 

 

A última categoria representada nas tiras em quadrinhos foi a poluição de corpos 

aquáticos. Ainda que em nenhuma das tiras em quadrinhos produzidas apareça a ilustração de 

uma ave, a poluição dos rios também é um fator que contribui para a extinção das aves. A 

poluição de rios e oceanos não está ligada diretamente ao assunto inicial do presente estudo 

sobre a extinção de aves, porém, na problematização inicial em que foi relatada algumas 

questões decorrentes da ameaça de extinção de espécies em geral. Este fato pode ter sido um 

elemento que tenha contribuído para tal pensamento expressado nos desenhos. Outro fator que 

pode ser relacionado a essas expressões, se deve ao fato de que a escola em questão se situa 

próxima a um córrego, no qual pode-se observar a poluição. Até mesmo outros córregos da 

região onde os alunos residem e o próprio Rio Pomba que corta a cidade de Santo Antônio de 

Pádua, ou seja, locais que aparecem no convívio/no cotidiano destes alunos. Nota-se a atenção 

que os alunos tiveram em ligar a poluição dos rios com a extinção de aves, pois sabemos que 

tudo no meio ambiente está interligado, e que o equilíbrio ecológico depende de vários fatores 

ambientais, sendo eles naturais ou não. 

Outro fator que contribui para a extinção das aves relacionado com a poluição dos rios é 

a morte de peixes, uma vez que diversas espécies ameaçadas de extinção ilustradas neste 

trabalho são aves aquáticas. Enquanto algumas espécies podem ter uma dieta mais ampla, outras 

espécies se alimentam exclusivamente de peixes. A morte de peixes foi representada em todas 

as tiras em quadrinhos desta categoria. 
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Nas Figuras 14A e 14B o lixo doméstico foi mais representado. Na Figura 14C não foi 

ilustrada uma causa específica. Enquanto na Figura 14D, a representação da poluição se deu 

por meio do petróleo. Após vazamentos de óleo cru no mar, apareceram diversas aves com as 

penas totalmente impregnadas com o produto retirado de jazidas de petróleo. O óleo cru 

impregnado nas penas das aves as impede de voar ou nadar, o que invariavelmente leva-as a 

morte. A realização deste trabalho coincidiu com o vazamento de óleo que houve na costa 

nordestina do Brasil em 2019. Por esta razão, o desenho representado na Figura 14D pode ter 

sido em decorrência das notícias veiculadas na mídia naquela época. 

 

Figura 14: Tiras em quadrinhos representando a poluição dos rios. 

 
Fonte: Alunos da Escola Municipal João Maurício Brum. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir pelos desenhos, que os jogos didáticos cumpriram seu papel de discutir 

o assunto em ambiente escolar, e sobretudo, sensibilizar os alunos para essa e outras questões 

ambientais tão importantes. 

Muito se tem falado sobre jogos didáticos e ludicidade, o que tem um vasto acervo 

literário registrado, além de estudos que continuam ocorrendo nos últimos anos até o momento. 

Considerando a utilização do super trunfo das aves ameaçadas de extinção do estado do Rio de 

Janeiro e o dominó das aves ameaçadas no Noroeste Fluminense, pode-se elucidar a 

importância que esses jogos tiveram em sala de aula, uma vez que os alunos conseguiram 

associar o conhecimento prévio com o conhecimento científico, após a roda de conversa e 

discussões sobre o tema. Além de evidenciar todas as vantagens já mencionadas anteriormente 

no presente trabalho com a aplicação do mesmo. As tiras em quadrinhos, por conseguinte, 

puderam retratar e expor o pensamento de cada aluno individualmente acerca do assunto, porém 

não só sobre as aves ameaçadas de extinção, como também sobre a fauna em geral. 

Assim, a educação ambiental focada no processo de extinção, deve ser tratada mais vezes 

nas aulas de ciências com o auxílio dos recursos didáticos lúdicos, por ser um tema atual e de 

extrema importância, pois qualquer mudança ou ação adquirida por meio do conhecimento é 

indispensável para a preservação da biodiversidade. Lembrando no papel fundamental que a 

escola tem em formar cidadãos ativos, que possam pensar conscientemente sobre suas ações e 

tomadas de decisões, atuando e integralizando a sociedade que constituem, principalmente na 

preservação do meio ambiente.  

Destaca-se aqui que aulas formais utilizando jogos, ludicidade, desenhos, tiras em 

quadrinhos, como tantos outros recursos, devem ser uma via de mão de dupla, devendo estar 

sempre correlacionada uma à outra, salientando que aulas com essas metodologias não são a 

solução para o ensino de ciências, mas sim, meios eficazes e alternativos para o aprendizado do 

mesmo.  

Assim, as ações desenvolvidas neste trabalho em sala de aula demonstraram-se eficientes 

e positivas a partir do momento que os alunos tiveram uma boa receptividade e interesse nas 

aplicações dos mesmos, por se tratar de um meio lúdico de informação e sensibilização sobre o 

tema extinção. 
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