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Frente  aos  problemas  ambientais  da  atualidade,  é  premente  o  estímulo  da
consciência  crítica  em diferentes  segmentos  da  sociedade.  O  ensino  de  Botânica  a
partir  de  práticas  lúdico-pedagógicas  e  voltadas  para  questões  cotidianas,  em
conjunto  com  valores  sócio-ambientais,  complementa  o  ensino  formal  e  contribui
para  a  reconstrução  do  vínculo  Homem  –  Natureza.  Jogos,  brincadeiras  e  uma
abordagem  sobre  os  problemas  locais  e  cotidianos  estimulam  a  construção  do
conhecimento,  contribuindo  para  uma  nova  compreensão  de  mundo  e  criando
acessibilidade  à  linguagem  científica.  Considerando  turmas  do  6º  ano  de  escolas
municipais públicas do Rio de Janeiro,  previamente  às  atividades,  foram aplicados
questionários para orientação sobre conhecimentos já elaborados sobre as temáticas,
possibilitando  a  preparação  específica  das  atividades  e  a  posterior  avaliação  da
efetividade  das  ações.  Foram  realizadas  dinâmicas  sobre  biodiversidade,  espécies
vegetais nativas e exóticas,  conservação e interações bióticas  e  abióticas  e  oficinas
de artes e música. Visando aproximar os estudantes da realidade de uma Unidade de
Conservação  através  da  reflexão  e  da  conscientização  do  impacto  das  alterações
ambientais  advindas  da  intervenção  humana,  os  estudantes  fizeram  uma  visita
orientada ao Parque Nacional da Tijuca,  participando das atividades relacionadas a
uma  trilha  interpretativa,  desenvolvendo  prática  teatral  com  temática  ambiental  e
participando de uma oficina de  pesquisa  botânica.  Ao final  do  ciclo  de  atividades,
foram  aplicados  novos  questionários  para  avaliação  das  atividades  e,  em  razão  da
efetividade  das  oficinas  realizadas,  pode-se  afirmar  que  as  atividades
lúdico-pedagógicas  foram  eficazes  em  estimular  a  atenção  discente,  auxiliando  na
aprendizagem de temas botânicos. Entretanto, observou-se igualmente a necessidade
de  ampliação  e  modificação  de  atividades  e  práticas,  buscando  a  ampliação  da
eficácia do processo.
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Nacional da Tijuca.
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