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Apresentação

Nós,  professores  temos  expectativas  quanto  à  realização  de  um  trabalho 

eficiente  e  significativo;  buscamos  diariamente  articular  os  conhecimentos  entre 

escola e comunidade, podendo ampliar os horizontes. Neste sentido, este material é 

o resultado de práticas realizadas ao longo de anos e que agora são apresentadas 

nesta proposta.

Aprendemos  sempre.  Precisamos  movimentar  nossa  prática,  permitindo 

diferentes  perspectivas  para  nosso  trabalho  e  garantindo  um novo  olhar  para  a 

nossa realidade.

Dessa  forma,  o  presente  Caderno  Pedagógico  tem como ponto  central  a 

educação  ambiental  baseada  na  contextualização  da  paisagem no  município  de 

Imbituva-PR,  onde  ocorre  remanescentes  de  Floresta  Ombrófila  Mista,  uma 

formação do bioma Mata Atlântica. O que está sendo proposto nesta atividade é o 

resultado  de  uma  prática  docente,  construída  pela  experiência  diária  e, 

principalmente, pela busca do conhecimento na realidade em que atuamos.

A  proposta  é  a  aplicação  de  estratégias  metodológicas  subsidiadas  na 

reflexão  sobre  os  diferentes  pontos  de  vista  que  existem  sobre  Floresta  com 

Araucárias,  visando  esclarecimentos  para  a  comunidade  escolar,  na  óptica  do 

biólogo,  do docente,  do  aluno,  do  agricultor,  do  madeireiro,  do  pecuarista,  entre 

outros.

É importante ressaltar que este trabalho poderá ser desenvolvido em qualquer 

ecossistema,  pois  o  propósito  principal  é  a  abordagem  da  educação  ambiental  

reflexiva.

A prática docente, a formação continuada, o constante aperfeiçoamento são 

os  meios  que  garantem  aos  educadores  a  necessidade  de  busca  de  uma 

metodologia que se adapte a sua realidade.

O  olhar  especial  direcionado  para  a  prática  está  fundamentado  numa 

abordagem construtivista de ação – reflexão – ação, na qual o sujeito reflete suas 

ações e as transforma, mudando a sua conduta. Somente tarefas operacionais não 

representam um caminho para a sensibilização sobre as questões ambientais.  O 

grande desafio é estabelecer práticas transformadoras reflexivas.

O que se propõe é estabelecer o desenvolvimento de um ensino que mostre o 

significado  dos  conteúdos  de  Biologia  no  cotidiano  dos  alunos.  Os 

encaminhamentos metodológicos precisam ser coerentes, garantindo a construção 



do  conhecimento  de  forma  participativa  dos  envolvidos  no  processo  de  ensino-

aprendizagem.  Há  que  se  considerar  como valiosa  a  oportunidade  de  todos  os 

envolvidos  compartilharem  suas  experiências  e,  sobretudo,  os  pontos  de  vista 

distintos frente à mesma realidade. Dessa forma, torna-se possível a ampliação da 

visão de mundo.

Um  conjunto  de  práticas  organizadas  e  integradas  com  atividades 

investigativas  e  reflexivas  conduz  os  sujeitos  a  uma  interação  social,  histórica, 

política, cultural.

É imprescindível acrescentar que dentro desta proposta a divisão de funções 

e a formação de lideranças entre os alunos são aspectos relevantes no trabalho.

A Unidade 1 intitulada Ação Inicial tem como eixo norteador a investigação 

sobre temas atuais de desequilíbrio ambiental no panorama global, nacional e local,  

estabelecendo elos entre eles para que os alunos sejam instigados à reflexão. A 

questão pertinente neste momento refere-se sobre o quanto a influência humana 

interfere no contexto planetário. Essa primeira atividade corresponde à ação inicial  

do aluno na busca de informações sobre o tema, estimulando o protagonismo juvenil 

nesta tarefa e ao longo do processo.

Na  Unidade 2, a abordagem é especificamente a  Reflexão  sobre a ação 

inicial  e  o  exercício  do  pensamento  crítico  fundamentado  nas  informações 

anteriormente  coletadas.  Todo  o  processo  de  ensino  aprendizagem  tem  uma 

intencionalidade e, nesta unidade em especial, o objetivo é analisar os diferentes 

pontos de vista sobre o mesmo tema. As atividades programadas para essa etapa, 

buscam  esclarecer  as  urgências  atuais  decorrentes  de  práticas  anteriores  que 

provocaram  o  desequilíbrio  ambiental.  Esta  visão  de  educação  é  centrada  na 

responsabilidade  pessoal  sobre  o  ambiente  coletivo,  criando  a  oportunidade  de 

expandir o horizonte. O raciocínio será a habilidade exigida nesta unidade.

A  Unidade 3 denominada  Ação  Final,  propõe a  retomada da ação após 

atividades  que  envolveram  reflexão.  Trata-se  da  ação  que  caminha  para  a 

transformação, para a transposição do conhecimento a partir do reconhecimento dos 

diferentes pontos de vista. As atividades neste momento concentram-se no incentivo 

à criatividade dos alunos,  na produção de material  a  ser  exposto  em evento  da 

escola. É a manifestação da autonomia dos grupos.



As  atividades  de  todas  as  unidades  serão  executadas  em  equipes  com 

coordenadores, repórteres e relatores para registrarem as ações e manifestações a 

serem utilizadas na análise qualitativa de todo processo.

UNIDADE 1

AÇÃO INICIAL: o trabalho coletivo como forma de estímulo ao protagonismo 

juvenil

Material Didático

Nesta  unidade  o  desafio  inicial  será  a  construção  do  tema  através  de 

atividades de pesquisa em grupos e individuais. A ação desenvolvida pelos alunos 

será o eixo norteador desta proposta. 

As atividades de educação ambiental  serão encaminhadas em etapas que 

permitam o reconhecimento da realidade local. A ideia é estabelecer associações 

entre desequilíbrios ambientais que ocorrem no planeta, no país, no estado e no 

contexto local em que este projeto de implementação será aplicado. Dessa forma, as 

atividades de pesquisa, em grupos e individuais,  são alicerces da construção do 

tema Floresta com Araucárias, numa perspectiva de educação ambiental reflexiva e 

com destaque ao protagonismo juvenil.

Para o desenvolvimento do trabalho dos alunos, os passos são os seguintes:

Atividade 1: panorama planetário

• Primeiramente, haverá a formação dos grupos de estudo; 

• Na sequência, as equipes terão a tarefa de auto-organização estabelecendo 

funções  para  cada  membro:  coordenador,  relator  e  repórteres.  O  grupo 

elegerá através de diálogo, coerência e respeito os repórteres que buscarão 

informações  e  dados  sobre  o  tema  para  a  construção  da  pesquisa;  um 

coordenador geral da equipe responsável pela seleção dos melhores dados 

de  cada  reportagem,  juntamente  com  o  repórter  organizando  as  tarefas 

propostas;  um  relator  cuja  função  é  realizar  anotações  detalhadas  e 

minuciosas no Diário de Campo;



• A partir do momento em que as equipes estiverem organizadas, um membro 

da equipe participará do sorteio dos temas propostos para a execução da 

pesquisa;

• Os temas apresentados para pesquisa referem-se a desequilíbrios ecológicos 

ocorrentes no planeta (degelo, aquecimento global e suas consequências); no 

país  (biomas  ameaçados  como  Cerrado,  Mata  Atlântica  e  Floresta 

Amazônica) e no Estado (poluição do Rio Iguaçu e de outros rios). Para apoio 

na  pesquisa  são  sugeridos  os  seguintes  sites: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?

conteudo=13, acesso em 12 out. 2012;  http://www.mma.gov.br/, acesso em 

24  out.  2012;  http://www.sosma.org.br/,  acesso  em  24  out.  2012; 

http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=54, 

acesso em 24 out.  2012;  http://www.icmbio.gov.br/portal/ acesso em 06 nov. 

2012; http://www.rbma.org.br/default_02.asp, acesso em 14 nov. 2012; livros 

e manuais da biblioteca da escola, ou revistas e jornais confiáveis; a critério e 

possibilidade das equipes;

• Cada  equipe  ficará  responsável  pela  elaboração  de  uma  apresentação  a 

respeito  do  seu  respectivo  tema.  Nesse  momento  as  equipes  terão  a 

oportunidade de demonstrar  a  criatividade e o seu grau de autonomia na 

execução de tarefas. As apresentações poderão ser nas formas: oral, teatral, 

musical, vídeos e imagens na TV Multimídia, cartazes ilustrativos, maquetes, 

dentre outras;

• Durante toda a etapa de trabalho, desde a pesquisa até a apresentação final,  

as lideranças serão imprescindíveis na organização, bem como os relatores 

na responsabilidade pelas pautas do Diário de Campo;

http://www.rbma.org.br/default_02.asp
http://www.icmbio.gov.br/portal/
http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=54
http://www.sosma.org.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=13%20
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=13%20


• Os repórteres deverão orientar-se pelo roteiro proposto para levantamento de 

informações sobre o tema pesquisado:

ROTEIRO DE PESQUISA

1 – Identificação

Tema da Pesquisa: _____________________________________Equipe Nº: ____

2 – Descrição do Tema: caracterizar o ecossistema ou bioma

Características: ______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Seres vivos encontrados: _______________________________________________

___________________________________________________________________

3 – Problematização

Identificar  as  causas  do  desequilíbrio  ambiental  no  ecossistema  ou  bioma 

trabalhado: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Identificar as consequências do desequilíbrio ambiental no ecossistema ou bioma 

trabalhado___________________________________________________________

___________________________________________________________________

4 – Apresentação dos resultados da pesquisa

Quais recursos serão utilizados na apresentação?___________________________

Referências utilizadas no trabalho:________________________________________

Atividade 2: contexto local

Nesta etapa deverá ser elaborado um histórico local através de entrevistas 

com pessoas que possam relatar dados sobre como a cidade foi se estabelecendo.

Na  realização  da  entrevista  algumas  perguntas  podem  contribuir  na 

construção desse histórico, exemplos:



• Minha residência localiza-se em área rural ou urbana?

• No momento a renda familiar é proveniente da agricultura, pecuária, indústria, 

comércio, malharia?

•  Algum familiar depende da agricultura?

• Comparando  a  forma  agrícola  do  passado  com  as  técnicas  agrícolas  do 

momento, o que mudou? Pontos positivos e negativos.

• Pergunte a um familiar ou conhecido mais antigo o que mudou na paisagem 

em que mora?

• A região onde mora tem algum problema ambiental?

• Que árvore é mais comum em nossa região?

• Quais os animais silvestres são vistos com mais frequência?

O histórico local deve ser apresentado por meio de relatos escritos, podendo 

ser enriquecido através de fotografias, vídeos, entre outros recursos possíveis.

Atividade 3: realidade local

Esta etapa fica destinada à apresentação do tema Floresta com Araucárias, 

como forma de reconhecimento da realidade em que estamos inseridos. 

• Realização de leitura e compreensão do texto:  A Floresta com Araucárias 

(Ministério  do  Meio  Ambiente),  o  qual  se  encontra  no  site 

http://www.mma.gov.br/estruturas/202/_arquivos/folder_consulta02.pdf.  Acesso em 

24 out 2012;

• Nesta  atividade  a  finalidade  é  conhecer  a  realidade  local  e  adquirir 

informações pertinentes que correspondem ao levantamento de dados sobre 

a Floresta com Araucárias; 

• Para  complementar  as  informações  apresentadas  no  texto,  observar  as 

imagens (fotos e mapas) referentes à Floresta com Araucárias:

http://www.mma.gov.br/estruturas/202/_arquivos/folder_consulta02.pdf


Figura 1. Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia). Fonte: Portal Dia-a-dia educação.
Figura 2. Detalhe da Pinha imatura (verde) do Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia). Fonte: 

Portal Dia-a-dia educação.
Figura 3. Pinha madura com os pinhões (sementes do Pinheiro do Paraná). Fonte: Portal Dia-a-dia 

educação.
Figura 4. Paisagem natural com o Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia). Fonte:  Magalí Analu 

Catapan.

Figura 5. Distribuição dos biomas naturais no território brasileiro. Fonte: Portal Dia-a-dia educação.



Figura 6. Ocorrência Natural (século XVIII) e Figura 7. Ocorrência Atual (século XXI) do bioma Mata 
Atlântica           com detalhes da ocorrência do Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifólia -         ). 

Nas regiões sudeste e sul do Brasil. Fonte: CN-RBMA – Projeto Inventário dos Recursos Florestais da 
Mata Atlântica, 2000.

Figura 8. Distribuição do clima no território brasileiro, em 2002. Destacando a classificação do clima 
Mesotérmico brando (azul) em grande parte do território paranaense. Fonte: IBGE.



Por fim,  conhecer a realidade ambiental e histórica do município é parte de 

um trabalho que começa na sala de aula e que precisa ser vivenciada em uma área 

natural  de  Floresta  com  Araucárias.  As  atividades  de  pesquisa  e  discussões 

fornecerão  subsídios  teóricos  para  que  a  saída  de  campo  represente  momento 

específico para a reflexão sobre a sustentabilidade, pois haverá a necessidade do 

resgate de memória intelectual, afetiva, visual, dentre outras.

Orientações Metodológicas

Nos encaminhamentos metodológicos é importante ressaltar a necessidade 

de planejar atividades que possibilitem aos alunos a investigação.

Para  nós,  professores,  um  dos  grandes  desafios  com  os  quais  nos 

deparamos  em nosso  cotidiano  diz  respeito  à  necessidade  de  interagir  teoria  e 

prática.  Muitas  vezes  não  paramos  para  refletir  sobre  nossas  ações,  todas  as 

atividades  que  aplicamos  acabam  sendo  operacionais  e  mecânicas,  até  por 

comodismo. A partir do momento que desconstruímos conceitos e abrimos espaços 

para outras possibilidades, ampliamos a capacidade de rever o significado de nossa 

atuação.  O método utilizado não pode se  restringir  a  uma linha de pensamento 

apenas,  é  necessário  oportunizar  a  refração  de  ideias  na  construção  de  um 

conhecimento em que os sujeitos se reconhecem participantes do processo.

Pacca e Scarinci (2011) apontam que:

A ideia  de  estar  praticando  um ensino  transmissivo  tornou-se  terrível  e 
desagradável para os professores e muitos se esforçam para fugir disso, 
adotando alguns procedimentos que procurassem, de algum modo, envolver 
os aprendizes e mantê-los ocupados com tarefas interessantes (PACCA; 
SCARINCI, 2011, p. 58).

Segundo Zancul (2008) estamos num momento em que as mudanças surgem 

aceleradas e o indivíduo precisa do conhecimento científico na sociedade em que 

vive.

Os conteúdos passam a ter significado para os alunos, a partir do momento 

em  que  estão  relacionados  com  os  aspectos  sociais,  históricos,  econômicos, 

políticos,  culturais  e  ambientais.  Caso  contrário,  os  conceitos  apresentados  nas 



aulas poderão ficar estagnados e sem aplicabilidade no contexto. De acordo com as 

Diretrizes Curriculares de Biologia (PARANÁ, 2008, p. 62):

[...] Objetiva-se, portanto, trazer os conteúdos de volta para os currículos 
escolares, numa perspectiva diferenciada, em que se retome a história da 
produção  do  conhecimento  científico  e  da  disciplina  escolar  e  seus 
determinantes políticos, sociais e ideológicos (PARANÁ, 2008, p. 62).

A associação da teoria com a prática se evidencia quando os alunos são 

provocados a refletir e analisar o ambiente onde estão. Dessa interação com o meio,  

ocorre  a  apropriação  do  objetivo  que  propomos  que  é  a  educação  ambiental, 

abordando a sustentabilidade e o respeito à coletividade.

As  atividades  que  induzem  a  observação  e  a  investigação  representam 

práticas motivadoras na formação de pessoas mais responsáveis no seu meio. É 

imprescindível  que  essa  noção  de  respeito  à  coletividade  esteja  entrelaçado  ao 

trabalho de educação ambiental. 

Toda ação de educação ambiental precisa estar vinculada a um trabalho em 

que os alunos percebam a sua atuação no processo. A responsabilidade de cada 

aluno  na sua  equipe  é  fundamental  para  o  exercício  de  respeito  aos diferentes 

pontos de vista que poderão surgir durante as discussões.

Como podemos encontrar em Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009):

O ponto  culminante  dessa  problematização  é fazer  que  o  aluno  sinta  a 

necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém, 

ou seja, procura-se configurar a situação em discussão como um problema 

que  precisa  ser  enfrentado  (DELIZOICOV;  ANGOTTI;  PERNAMBUCO, 

2009, p. 201).

A  ideia  central  desta  unidade  1  é  estabelecer  preparativos  para  a 

reconstrução  do  tema  sobre  educação  ambiental  na  realidade  dos  alunos.  A 

proposta  da  pesquisa  lançada  ao  aluno  é  a  oportunidade  de  desafiá-lo  e 

gradativamente inseri-lo na análise do contexto local.



Moraes (2008) estabelece:

Do ponto de vista do professor, a pesquisa é modo de estimular a utilização 
de  procedimentos  científicos  para  a  construção  e  reconstrução  do 
conhecimento dos alunos. É o modo de os alunos serem desafiados a irem 
além  do  que  já  sabem,  atingindo  conhecimentos  mais  complexos,  com 
capacidade de se assumirem sujeitos e cidadãos de forma mais plena. Ao 
desafiar  seus  alunos  a  pesquisar,  o  professor  dá-lhes  oportunidade  de 
compreenderem e participarem de modo mais intenso das realidades em 
que vivem (MORAES, 2008, p.81-82).

Na prática docente, muitas vezes, valoriza-se o resultado final de um trabalho, 

quando nas entrelinhas estão os mais significativos pontos do sucesso. Nesse caso, 

é preciso que o professor tenha um olhar preparado para observar o que acontece 

durante o processo, não se fixando apenas na etapa final. 

Dentro das atividades propostas este acompanhamento contínuo do trabalho 

torna-se facilitado para todos os envolvidos com a utilização do Diário de Campo, 

que  é  uma  ferramenta  didática  onde  serão  feitas  as  anotações  decorrentes  da 

realização  das  atividades.  As  equipes  terão  todas  as  ações  registradas  por  um 

membro cuja função será de relator.

Peixoto, Silva e Rocha (2010, p.14) destacam que a utilização do Diário de 

Campo permite primeiramente aos alunos a tomada de consciência sobre o trabalho 

que  estão  realizando  e,  posteriormente,  para  os  professores  é  um  meio  de 

observação e avaliação do processo. Ainda de acordo com Peixoto, Silva e Rocha 

(2010):

O  uso  metacognitivo  do  diário  de  campo  como  uma  ferramenta  de 
monitoramento e gerência da aprendizagem permite ao aluno ampliar sua 
capacidade de exercício, planejamento e análise do pensamento científico, 
intensificando  a  capacidade  de  comunicação  e  argumentação  entre  os 
pares (PEIXOTO; SILVA; ROCHA, 2010, p. 21).

Sendo assim, cada equipe terá  um coordenador (líder  –  responsável  pela 

condução das tarefas), um relator (responsável pelos registros no diário de campo) e 

repórteres (que buscam dados). As atividades em sua maioria serão em equipes, 

incentivando a capacidade de organização dos alunos. Quando os alunos trabalham 



coletivamente oportuniza-se o protagonismo juvenil,  as lideranças,  as regras são 

determinadas por eles próprios, num exercício constante de respeito e partilha de 

responsabilidades.

Ensinar educação ambiental numa abordagem reflexiva e crítica é um desafio 

tanto para os alunos quanto para os professores.

Para  os  alunos  exige-se  organização  na  realização  das  pesquisas, 

criatividade nas apresentações e exercício da convivência. Quanto aos professores 

exige-se planejamento e adequação das atividades à realidade.

Zompero e Laburú (2010) apontam que:

A aprendizagem das ciências, particularmente, consiste em fazer com que 
os estudantes se submetam a diferentes linguagens, sejam elas descritivas 
(verbal.  gráfica,  tabular,  diagramática,  fotográfica,  por  mapas,  por  cartas 
etc.),  experimentais  e  matemáticas,  sejam  por  meio  de  outras  formas 
complementares  de  linguagens,  auxiliares  das  primeiras,  tais  como  as 
figurativas  (pictóricas),  por  gestos  –  corporais,  entre  outras  possíveis 
(ZOMPERO; LABURÚ, 2010, p.36).

Segundo Demo (apud LESTINGE e SORRENTINO, 2008, p.608):

Método, técnica,  atividade de campo, aula prática,  excursão, vivência  ou 
outra nomenclatura que o identifique, destaca-se a importância de se criar 
“elos” ou “pontes” que o instiguem a proposição e realização de estudo do 
meio numa perspectiva de contribuir para a construção de sociedades mais 
justas  e  igualitárias,  ressaltando-se  o  “contexto  político  da  relação 
educativa”  (DEMO,  2002,  p.91  apud  LESTINGE;  SORRENTINO,  2008, 
p.608).

A oferta de diferentes atividades no ensino da educação ambiental dinamiza o 

processo  educacional.  Ao  tratar  de  assuntos  relacionados  à  realidade  local  as 

saídas técnicas são eficientes formas de motivar os alunos e dar significado aos 

conteúdos de sala de aula. No entanto, não basta realizar uma visita técnica sem 

objetivos predeterminados e preparação dos alunos, pois se isso acontecer, corre-se 

o risco desta atividade não ter representatividade pedagógica, e ainda ser associada 

apenas a uma “aula passeio”. De acordo com Krasilchik (1986):



[...] Uma excursão assim, como toda atividade didática, deve ter objetivos 
específicos que demandem a busca de informações em ambientes naturais 
sem o artificialismo dos experimentos de laboratório, o que propicia uma 
experiência educacional insubstituível (KRASILCHIK, 1986, p. 68). 

As atividades anteriores à visita  técnica são preparatórias para o sucesso 

dessa etapa. Tratando-se do tema sustentabilidade, uma visita técnica apresenta 

diversas  linhas  para  discussões  e  reflexões  nos  grupos.  Geraldo  (2009,  p.140) 

afirma que as aulas de campo e as excursões contribuem de forma significativa na 

aprendizagem. Sendo assim, o professor através da organização criteriosa de uma 

visita técnica poderá complementar o conteúdo que foi  desenvolvido em sala de 

aula.  E  a  visita  técnica  também é  um momento  de  definição  e  estratégias  nas 

equipes. 

Uma  atividade  prática  de  campo  proporciona  a  oportunidade  dos  alunos 

interagirem e, principalmente torna possível a definição dos diferentes papéis nas 

equipes.

Lestinge e Sorrentino (2008) destacam:

[...] É importante o comprometimento, a responsabilidade e o envolvimento 
do coletivo no estudo. Sem giz, quadro-negro ou carteiras, o estudo do meio 
torna-se um momento especial,  único, pela oportunidade de se inovarem 
metodologias de ensino – aprendendo-se em outros ambientes, mas não só. 
Os  estudantes,  via  de  regra,  sentem-se  mais  “soltos”,  ficam  mais 
entusiasmados,  participam,  se  expõem com comentários  e  observações, 
despertando a atenção também do educador “aprendente” [...] (LESTINGE; 
SORRENTINO, 2008, p.611).

A verdadeira educação ambiental está fundamentada na necessidade urgente 

de formar um sujeito integral, que pense e aja apoiado no senso de respeito a tudo 

que está a sua volta. Como podemos constatar em Lima (2003):

A  idéia  de  aprendizado,  em  sentido  amplo,  adquire-se  assim  uma 
importância central no debate contemporâneo da sustentabilidade. O tipo de 
vida,  educação  e  sociedade  que  teremos  no  futuro  vão  depender  da 
qualidade,  profundidade  e  extensão  dos  processos  de  aprendizado  que 
formos capazes de criar e exercitar individual e socialmente. A educação e 



os educadores, em especial, que concentram as tarefas de conceber e pôr 
em  prática  os  modelos  de  ensino  e  aprendizagem  sociais  têm  uma 
responsabilidade singular nesse processo (LIMA, 2003, p. 116).

Sendo  assim,  as  atividades  que  valorizam  a  reflexão  sobre  a  realidade 

mediante diferentes  pontos de vista  e,  que estimulam a participação dos alunos 

durante  o  processo  de  ensino  aprendizagem,  são  meios  para  articular  teoria  e 

prática, tornando significativos os conteúdos planejados.



UNIDADE 2 

A REFLEXÃO: expandindo os limites da sala de aula

Material Didático

A proposta principal desta Unidade 2 é apresentar atividades que estimulem a 

reflexão e o pensamento crítico. Esse processo de reflexão já foi iniciado na Unidade 

1,  contudo,  aqui  a  continuidade  fortalecerá  a  consciência  crítica  necessária  ao 

sujeito integral.

As  reflexões  contribuirão  de  modo  significativo  para  a  apropriação  dos 

conteúdos  desenvolvidos  em  sala  de  aula.  É  o  momento  da  interpretação  do 

ambiente,  onde  os  diferentes  pontos  de  vista  serão  confrontados.  O  professor 

assumirá  o  papel  de  mediador  e  os  alunos  serão  provocados  a  levantarem 

argumentações sobre estratégias viáveis de sustentabilidade.

Sendo  assim,  serão  imprescindíveis  as  anotações  para  a  análise  do 

andamento  das  atividades  e  do  desempenho  de  cada  sujeito  quanto  ao 

comprometimento na execução das tarefas propostas. Todas as anotações deverão 

estar contidas em um Diário de Campo, uma ferramenta didática que auxiliará o 

professor e o aluno na análise em todas as fases do trabalho.

Peixoto, Silva e Rocha. (2010) esclarecem que o Diário de Campo:

Usado desta forma, permite observar a capacidade de raciocínio do aluno e 
as  relações  entre  o  conteúdo  do  curso  e  as  mudanças  pessoais  e 
acadêmicas que a partir dele são relatadas. Estimula a auto-reflexão e a 
verbalização de acontecimentos, tais como sensações e sentimentos diante 
das dificuldades, transferências e / ou associações dos assuntos tratados na 
disciplina  com  outros  espaços  e  tempos  educacionais  [...]  (PEIXOTO; 
SILVA; ROCHA, 2010, p.15).

Durante  todas  as  etapas  descritas  na  Unidade  1,  o  relator  deverá  fazer 

anotações  no  Diário  de  Campo.  As  lideranças  e  os  repórteres  de  cada  equipe 

precisarão  refletir  sobre  seus  papéis  na  organização  das  tarefas.  O  saber  se 

organizar é fundamento das equipes, como forma de estabelecer respeito entre os 

participantes, em todos os momentos que o processo de execução exigirá. 

Antes da visita técnica, cada equipe deverá refletir sobre a sua organização e 

sobre o desempenho de cada membro até o momento. Se necessário, as funções 



de  cada  membro  poderão  ser  alteradas,  permitindo  liberdade  de  escolha  para 

atuação em nova função.

O  Diário  de  Campo  deverá  ser  um  “guia”  de  organização  e  deverá  ser 

consultado a cada etapa ou tarefa do processo para novas tomadas de decisão.

As  tarefas  em  equipes,  bem  como  os  momentos  determinados  para  as 

discussões favorecem o desenvolvimento do senso de coletividade e de divisão de 

responsabilidades. Os membros das equipes deverão trabalhar em conjunto.

A formação de um sujeito integral transpassa pelo convívio em comunidade, 

de forma que o respeito ao espaço alheio é o pilar de uma convivência harmoniosa. 

Nesta mesma perspectiva deve-se abordar a educação ambiental que visa o bem 

comum de uma sociedade. 

Torna-se  imprescindível  ressaltar  que  a  educação  ambiental  numa 

abordagem reflexiva representa uma prática educativa associada à articulação de 

ideias. No contexto da educação reflexiva o conhecimento não é transmitido pronto e 

acabado, mas, inserido numa metodologia que provoca à análise e interpretação de 

diferentes pontos de vista da realidade.

O exercício da reflexão está incluso em todas as etapas da aplicação deste 

projeto, desde o momento inicial da formação das equipes para as pesquisas, nas 

apresentações, no levantamento histórico local, na construção do Diário de Campo, 

na visita técnica e na organização e execução do evento direcionado à comunidade. 

Dessa forma, as atividades estão entrelaçadas para atingir o objetivo de pensar e 

refletir sobre o ambiente.

Atividade 1: Análise do ambiente

• Visita técnica em uma área de remanescentes da Floresta Ombrófila Mista, 

com momento para reflexão sobre “Sustentabilidade”;

• Durante a visita técnica, registrar as anotações que as equipes observarão no 

Diário de Campo;

• Responder as questões:

1.  Além  de  Araucárias,  quais  as  outras  espécies  vegetais 

encontradas? 



2. Qual a biodiversidade associada à Floresta com Araucárias? 

3. Que  clima  prevalece  para  a  ocorrência  das  Florestas  com 

Araucárias? 

4. Qual(s) a(s) causa(s) da redução das Florestas com Araucárias? 

5. Quais  as  consequências  que  poderão  ocorrer  com  o 

desaparecimento desta formação vegetal?

• Momento de debate – tempo e espaço para discussão, momento em que os 

pontos  de  vista  serão  apresentados  pelas  equipes.  Primeiramente,  será 

solicitado que um integrante de uma equipe manifeste as impressões que 

mais lhe chamaram a atenção durante a visita e, assim gradativamente os 

demais vão participando do processo;

• Os  coordenadores  devem  estabelecer  os  critérios  de  continuidade  das 

discussões, trazendo questões previamente elaboradas pelas equipes. Nessa 

etapa,  cada  equipe  confronta  as  demais  com  suas  ideias,  propondo 

alternativas sustentáveis aplicáveis nesse ambiente;

• Manter atualizadas as anotações no Diário de Campo, pois nesse momento 

existe um processo de interação com a realidade e, principalmente é a etapa 

de convivência entre todas as equipes. 

Atividade 2: autoavaliação

• Na  aplicação  do  projeto  de  implementação,  a  autoavaliação  sobre  as 

propostas  utilizadas  no  desenvolvimento  do  tema  é  fundamental.  Dessa 

forma, as questões apresentadas na autoavaliação serão de caráter reflexivo, 

com o objetivo de fornecer subsídios para uma prática educativa que garanta 

a formação do sujeito integrado e comprometido com a realidade;

• A avaliação será estimulada em 4 (quatro) momentos da implementação do 

projeto, culminando na autoavaliação no final do trabalho e que será entregue 

à professora;

• A autoavaliação é individual, sendo importante realizar a leitura com atenção;

• A identificação é opcional;



• Trata-se de um instrumento para avaliar o processo e o desempenho para o 

alcance dos objetivos.

Autoavaliação

Leia com atenção. Para cada meta marque apenas um x.
Metas Básico Aprofundamento Extrapolação

Identificação com o tema proposto

Capacidade de decisão nas tarefas

Compromisso  com  o  trabalho  na  equipe 
(coordenador, relator e repórteres)
Participação no registro do Diário de Campo

Construção do Histórico local

Elaboração  de  material  de  apoio  para 
apresentações
Relacionamento interpessoal da Equipe

Comportamento durante a Visita técnica 

Envolvimento  e  execução  do  trabalho  na 
Exposição

Orientações Metodológicas

A  participação  de  todos  os  envolvidos  no  processo  de  construção  do 

conhecimento é fator positivo na aprendizagem. A apropriação do saber se torna 

mais eficiente quando os alunos são motivados a ver a importância de um conteúdo 

na sua realidade. Estabelecer ligação entre conteúdo e realidade através da reflexão 

promove uma forma de educar para a cidadania. 

A  reflexão  permite  ultrapassar  os  limites  da  sala  de  aula.  Uma  atividade 

reflexiva pode superar o que foi proposto num planejamento, tornando o exercício de 

ensino  e  aprendizagem em constante  movimento.  Nessa  perspectiva  uma visita 

técnica  com abertura  para  a  reflexão  pode superar  o  que estava  proposto  num 

planejamento,  bem como mostrar outros comportamentos e atitudes das equipes 

entre si.

Nas equipes a reflexão, o comprometimento na execução das atividades e a 

elaboração  do  Diário  de  Campo  abrirão  novos  caminhos  para  a  construção  do 

conhecimento.

Diante dos diferentes desafios que a Educação Ambiental enfrenta, a reflexão 

é uma proposta favorável para a interpretação e identificação da realidade.



A escola é veículo de socialização de saberes, é o ambiente da coletividade e 

da  heterogeneidade  e,  por  este  motivo  torna  acessível  um  ensino  baseado  na 

refração das ideias.

No ambiente escolar é preciso dar oportunidade a tarefas que exercitem o 

pensamento  crítico.  Evidentemente  que não se  trata de uma ação simples,  pois 

existe uma predisposição geral em esperar que o conhecimento seja transmitido de 

forma  pronta.  Entretanto,  estamos  diante  de  um  desafio  tanto  para  educadores 

quanto  para  alunos  e,  desta  forma,  justificando  a  importância  desta  prática  no 

cotidiano escolar, como recurso enriquecedor na aprendizagem.

Sobre esta questão Lestinge e Sorrentino (2008) enfatizam que:

Pode-se afirmar que,  na atualidade,  há um distanciamento da “realidade 
vivida”, fato este atribuído à velocidade do modo de vida contemporâneo; e, 
em conseqüência disso, a compreensão e a “apropriação” do cotidiano, nos 
diferentes segmentos sociais, perde qualidade, sobretudo nas escolas, onde 
deveria se dar o inverso, pela somatória de projetos, ações, discussões e 
reflexões  próprias  da  atividade  pedagógica  (LESTINGE;  SORRENTINO, 
2008, p.605).

A adoção de uma metodologia reflexiva não apresenta resultados imediatos, 

as  respostas  surgem  gradativamente.  Neste  caso,  para  propor  uma  abordagem 

reflexiva,  articulando  conteúdos  de  sala  de  aula  com o  cotidiano  dos  alunos,  é 

importante que o professor assuma o papel de mediador. Existe uma necessidade 

urgente  na  contemporaneidade  de  substituir  o  professor  transmissor  do 

conhecimento para o professor mediador. 

Na docência faz-se necessário um constante refletir sobre a prática. Dessa 

forma, também para o aluno o exercício da reflexão nas aulas indica uma ampliação 

da sua visão de mundo. 

De acordo com Teixeira, Reis e Talamoni (2011):

Visando à superação da prática pela prática, da ação como um fim em si 
mesmo,  entendemos que a formação do professor  deve ser  pautada no 
pensar de sua prática educativa por meio de uma reflexão dialética,  em 
movimento real com a teoria: é a práxis educativa [...] (TEIXEIRA; REIS; 
TALAMONI, 2011, p. 233).



Mion  (2002,  p.24)  propõe  o  diálogo  entre  os  professores  como  meio  de 

desenvolver processos reflexivos sobre suas práticas educativas. Dessa forma, a 

constante reflexão sobre a ação é uma conduta que todo educador precisa ter no 

seu trabalho. 

Os temas de Educação Ambiental precisam ser conduzidos através de uma 

abordagem  que  enfatize  a  troca  de  experiências,  a  reflexão  sobre  os  aspectos 

característicos  de  determinada  realidade.  Ao  analisar  diferentes  pontos  de  vista 

sobre determinado assunto e buscar argumentações valoriza-se a educação para a 

cidadania.  A  construção em parceria  do  saber  propicia  a  maior  aproximação da 

realidade. Sobre este aspecto, Mion (2002) destaca que:

[...]  numa  visão  freiriana  –  problematizadora  e  dialógica  –  na  qual 

buscaremos relacionar nossas práticas educacionais, a aprendizagem se dá 

nas interações dialógicas entre os sujeitos envolvidos no processo (MION, 

2002, p.23).

A reflexão ultrapassa os limites da sala de aula porque conduz um tema à 

problematização e investigação. Como podemos encontrar em Sacristán e Gómez 

(2000):

No enfoque interpretativo, a finalidade da investigação não é a previsão nem 
o  controle,  mas  a  compreensão  dos  fenômenos  e  a  formação  dos  que 
participam neles para que sua atuação seja mais reflexiva,  rica e eficaz 
(SACRISTÁN; GÓMEZ, 2000, p.104).

As estratégias metodológicas reflexivas movimentam todos os envolvidos no 

processo. Os alunos precisam estar comprometidos com as atividades e o professor 

como mediador,  precisa estar seguro ao propor tais atividades e desenvolvê-las. 

Sendo assim, a pesquisa integra a todos e valoriza o momento da aula. Krasilchik 

(1986, p. 59) destaca que: “Muitos professores não incluem nos seus repertórios de 



atividades didáticas discussões, principalmente por não se sentirem seguros para 

fazê-lo, [...]”.

No que diz respeito ao trabalho reflexivo em grupo, um ponto pertinente a ser 

analisado se refere à identificação das lideranças. Quando se propõe uma atividade 

em grupo, as tarefas são distribuídas, a socialização torna-se evidente e, nesse justo 

momento,  as  funções  são  estabelecidas  entre  os  alunos.  A  criatividade,  a 

argumentação,  o  poder  de  decisão,  a  capacidade  de  segurar  uma  discussão 

aparecem de maneira nítida nesta atividade. De acordo com Tenreiro-Vieira (2004):

Afirma-se ainda a necessidade de promover as capacidades de pensamento 
dos alunos, no contexto da educação em ciência, pois vive-se num mundo 
onde,  cada  vez  mais,  os  cidadãos  são  chamados  a  intervir  e  a  tomar 
posição sobre questões públicas, nomeadamente, sobre implicações sociais 
da ciência e da tecnologia (TENREIRO-VIEIRA, 2004, p.2).

Outra  questão  relevante  segundo  Silva  e  Pacca  (2011)  num  grupo  pode 

ocorrer a rotatividade de funções ou papéis durante o tempo da atividade. Os alunos 

acabam assumindo funções que são identificadas somente na execução da tarefa 

proposta.  Por  exemplo,  um  coordenador  definido  pelos  demais  integrantes  da 

equipe, no início do trabalho de discussão e reflexão, pode não continuar nessa 

função  por  falta  de  argumentação.  O  contrário  também  pode  acontecer,  um 

integrante poderá se destacar e conduzir as discussões e reflexões no decorrer da 

atividade.

A postura do professor nesta proposta de trabalho é a de mediador. Como 

destacam Silva e Pacca (2011):

[...]  O  trabalho  não  é  exatamente  um curso,  com  caminhos  e  métodos 
definidos  pelo  professor,  mas  um  processo  onde  a  capacidade  de 
negociação  de  cada  membro  influencia  a  forma  e  o  conteúdo  (SILVA; 
PACCA, 2011, p. 47).

Esse comprometimento de todos na atividade é que enriquece o cotidiano 

escolar.  Para  os  alunos  participar  de  uma  atividade  investigativa  e  reflexiva  é 

motivador. Para os educadores é um momento de refletir, analisar a sua ação. Trata-



se  de  uma  atividade  a  ser  desdobrada  com  a  preparação  de  todos,  como  diz 

Libâneo (1994):

A finalidade principal do trabalho em grupo é obter a cooperação dos alunos 
entre  si  na realização  de uma tarefa.  Para que cada membro do grupo 
possa contribuir na aprendizagem comum, é necessário que todos estejam 
familiarizados  com o  tema  em estudo.  Por  essa  razão,  exige-se  que  a 
atividade grupal seja precedida de uma exposição, conversação introdutória 
ou trabalho individual (LIBÂNEO, 1994, p. 170). 

A Biologia tem abertura para desencadear processos de reflexão nas suas 

aulas,  principalmente  na  Educação  Ambiental.  A  articulação  entre  conteúdo  e 

realidade é o fundamento para esta abordagem reflexiva. Ao dar enfoque ao tema 

Floresta com Araucárias, um bioma em risco de extinção, existe a oportunidade de o 

professor abordar as características biológicas com reflexões sobre sustentabilidade. 

Segundo Jacobi (2005):

Refletir sobre a complexidade ambiental abre um estimulante espaço para 
compreender  a  gestação  de  novos  atores  sociais  que  mobilizam para  a 
apropriação  da  natureza,  para  um  processo  educativo  articulado  e 
compromissado  com a  sustentabilidade  e  a  participação,  apoiado  numa 
lógica que privilegia o diálogo e a interdependência de diferentes áreas de 
saber. Mas também questiona valores e premissas que norteiam as práticas 
sociais prevalecentes, isto implicando uma mudança na forma de pensar, 
uma transformação no conhecimento e nas práticas educativas (JACOBI, 
2005, p.242-243).

A interação entre ambiente e reflexão é um grande desafio a ser desenvolvido 

pelos educadores ambientais. Pensar o ambiente de forma integral é outro ponto 

pertinente na metodologia. 

Na prática é imprescindível inserir a Educação Ambiental na realidade dos 

alunos.  Os  conteúdos  passam  a  ter  significado  quando  compreendidos  e 

interpretados no cotidiano. Refletir é um exercício de conhecimento e valorização da 

realidade. 



A  construção  do  saber,  consolidado  numa  educação  reflexiva  é  uma 

estratégia que tem como fundamento analisar os diferentes pontos de vista sobre o 

tema, e ampliar o horizonte de conhecimento de todos os envolvidos no processo.



UNIDADE 3

AÇÃO FINAL - transposição do conhecimento: da escola para a comunidade

Material Didático

A Unidade 3 contempla a articulação entre as atividades coletivas da Unidade 

1 e reflexivas da Unidade 2 e sua expansão para a comunidade. A transposição do 

conhecimento e sua refração na sociedade são pontos relevantes no modelo de 

educação que almejamos. A escola precisa socializar suas ações.

Uma  escola  no  contexto  da  metodologia  construtivista  se  faz  de 

encaminhamentos  que  propaguem  o  saber  adquirido  da  sala  de  aula  para  a 

realidade.

Nesta perspectiva de pensar de forma transformadora na realidade, a postura 

de  todos  os  envolvidos  é  a  de  integrar  o  conhecimento  da  escola  para  a 

comunidade. 

Para divulgar o conhecimento da escola, uma alternativa eficiente e viável é a 

elaboração de uma exposição. Neste tipo de atividade, todos os trabalhos e criações 

dos alunos terão a oportunidade de serem apresentados, valorizando dessa forma a 

participação e o empenho de todos.

Toda exposição tem uma finalidade central, não permanecendo no estado de 

neutralidade. A proposta aqui é conduzir à observação e reflexão sobre a realidade 

em que a escola está inserida. Ao tratarmos do tema Floresta com Araucárias no 

contexto da Educação Ambiental, a exposição dos trabalhos dos alunos visa alertar 

sobre  questões  que  a  comunidade  vive  em  seu  cotidiano  e  que  passam 

despercebidos.

Em  se  tratando  de  uma exposição,  é  importante  ressaltar  que  os  alunos 

deverão fazer um acompanhamento durante as visitas, explicando e esclarecendo a 

respeito do tema. A educação ambiental transformadora precisa do envolvimento 

dos participantes em todo o processo.

Dentro do construtivismo, a ampliação da visão de mundo sobre diferentes 

pontos de vista da realidade, busca formar o cidadão integral, reconhecendo que a 

sua  interferência  no  contexto  local  tem  influência  no  contexto  planetário. 

Identificando a situação local vinculada à dimensão global.



Atividade 1: divulgando conhecimento

• Evento escolar na forma de exposição sobre o tema Floresta com Araucárias, 

nesta etapa cada equipe vai apresentar propostas de condutas sustentáveis 

nesse ambiente, ressaltando que a interferência no contexto local tem sua 

influência no contexto planetário;

• Prestar esclarecimentos à comunidade, a partir dos conhecimentos adquiridos 

das pesquisas em equipes,  do histórico local  e  visita  técnica.  As ações e 

reflexões  realizadas  no  processo  serão  os  subsídios  para  argumentação 

sobre o tema sustentabilidade na Floresta com Araucárias;

• Organizar todos os materiais de apoio que foram elaborados pelas equipes 

durante o processo, tais como: diário de campo, textos, cartazes, fotografias, 

mapas, vídeos, maquetes, histórico local, entre outros. Estes recursos visuais 

serão  utilizados  para  atrair  a  atenção  e  sensibilizar  os  frequentadores  da 

exposição;

• Será disponibilizado para a comunidade o Livro de Visitação, onde poderão 

registrar opiniões sobre a exposição. Este instrumento será utilizado para a 

análise e reflexão sobre o desenvolvimento deste trabalho;

• Concluindo,  faz-se  urgente  que  as  ações  estabelecidas  em  sala  de  aula 

ultrapassem os limites da escola e atinjam a comunidade;

• Pensar em educação ambiental transformadora e acessível a todos abrange 

três momentos: primeiramente ações de identificação da realidade, seguidas 

de  reflexões  sobre  o  contexto  analisado  e  posteriormente  ações  que 

conduzam a atitudes sustentáveis no dia-dia.

Orientações Metodológicas

São vários os questionamentos que educadores realizam quando o assunto é 

educação ambiental, numa abordagem para a obtenção de conduta sustentável na 

realidade.

A  transposição  do  conhecimento  se  efetivará  na  prática  com  ações 

transformadoras no ambiente. Portanto, sabe-se que esta tarefa exige empenho e 

persistência, pois representa desafio para alunos e professores.



Ensinar conceitos da educação ambiental somente para memorização não é o 

caminho para efetivação de ações transformadoras na realidade.

O  processo  de  educação  ambiental  proposto  neste  Caderno  Pedagógico 

articula  o  importante  papel  de  atividades  de  trabalho  coletivas  e  reflexivas, 

despertando o protagonismo juvenil  e a responsabilidade social  com a realidade. 

Sobre este aspecto,  Jacobi  (2003,  p.191)  salienta a necessidade de estabelecer 

diálogo  entre  diversos  saberes  na  prática  coletiva,  como  um  exercício  para  a 

Educação Ambiental da atualidade.

Dessa forma, a aplicação do projeto de implementação está fundamentada no 

diálogo,  como  meio  de  oportunizar  a  reflexão  e  a  capacidade  de  decisão  nas 

equipes. Trata-se de um estímulo ao respeito às diferentes opiniões e pontos de 

vista, além da garantia de autonomia entre as equipes.

A  análise  de  diferentes  pontos  de  vista  sobre  a  realidade  encaminha  a 

metodologia deste projeto para uma dinâmica de problematização, investigando-se o 

contexto local.

Os  conceitos  de  educação  ambiental  passam  a  ter  significado  quando 

compreendidos na prática do cotidiano. A educação ambiental reflexiva que articula 

a teoria com a prática movimenta os sujeitos envolvidos no processo. 

Espera-se que as ações de transformação da realidade sejam decorrentes da 

adoção de uma postura de integração com o planeta.  Há de se considerar  que 

primeiramente  é  preciso  que  o  sujeito  reconheça  que  as  diferentes  regiões  do 

planeta têm interferências umas sobre as outras. Do micro ao macro, verificamos 

que existem influências numa rede de interação planetária. Nas palavras de Jacobi 

(2003,  p.198):  “A  educação  ambiental  deve  ser  vista  como  um  processo  de 

permanente  aprendizagem  que  valoriza  as  diversas  formas  de  conhecimento  e 

forma cidadãos com consciência local e planetária”.

O  grande  desafio  é  formar  o  cidadão  integral  com  o  seu  ambiente, 

principalmente no que diz respeito à responsabilidade com o coletivo. 

Moreira, Pedrosa e Pontelo (2011) deixam evidente que:

Para  superar  essas  dicotomias  simultâneas entre  sujeito  e  objeto,  entre 
indivíduo e sociedade, é necessário deslocar o objeto de investigação da 
consciência do sujeito individual para sistemas sociais de atividade em que 
sujeito  e  objeto  constituem  uma  dialógica,  cujas  múltiplas  mediações 
expressam  a  inserção  da  atividade  em  uma  comunidade  concreta.  A 



inserção do conceito de atividade, no entendimento da cognição,  implica 
também  na  superação  do  esquema binomial  e  direto  estímulo-resposta. 
Entre o sujeito e o mundo dos objetos sociais e naturais existe a atividade 
do sujeito (MOREIRA; PEDROSA; PONTELO, 2011, p.18).

Sendo assim, o diálogo, as trocas de experiências, a história da realidade de 

cada um, são pontos valorizados na busca da formação de sujeitos ambientalmente 

responsáveis.

Nessa perspectiva de troca de experiências, o professor na sua função de 

mediador no processo de ensino-aprendizagem, possibilita a integração do grupo de 

trabalho e, principalmente um maior envolvimento dos alunos com as atividades.  

Quando os conceitos são transmitidos de forma pronta, os alunos, na maioria das 

vezes não conseguem se reconhecer no processo, nem assumir responsabilidades. 

Participar  de  uma  atividade  construtiva  do  saber  impõe  funções  a  todos  os 

participantes, ou seja, há um movimento geral que diminui a passividade na sala de 

aula.

Em  se  tratando  de  exposição  de  trabalhos,  esta  tarefa  representa  um 

momento especial em que os alunos poderão ver os resultados de suas pesquisas 

sendo  divulgados.  É  importante  ressaltar  que  os  alunos  aqui  serão  os  próprios 

divulgadores no evento. O diálogo de sala de aula atinge outro espaço, o que é 

inusitado para os alunos, contribuindo no aprendizado.

A  parceria  entre  os  alunos  é  condição  importante  para  a  construção  do 

conhecimento.  O professor  mediador  orienta,  mas quem percorre  o  caminho  da 

construção do conhecimento são os alunos. Segundo Peixoto, Silva e Rocha (2010, 

p.  13):  “Possuir  autonomia pressupõe uma capacidade de transformar,  de tomar 

decisões próprias, de buscar novas soluções para os problemas enfrentados”.

Educar ambientalmente é um constante pensar e repensar sobre a prática. Os 

professores  ao  proporem  uma  educação  ambiental  baseada  no  princípio  da 

formação do sujeito com atitudes sustentáveis na sua realidade, precisam praticar o 

exercício da ação – reflexão – ação. O conhecimento da realidade e dos alunos com 

os quais se desenvolve o trabalho é um exercício de aprendizagem também para o 

professor. Por este motivo a necessidade de examinar as estratégias metodológicas 

para  melhor  adequá-las  à  realidade  vigente,  almejando  ações  sustentáveis  na 

comunidade.



Moreira e Borges (2006) salientam que:

O aspecto comportamental denota reflexividade do comportamento, que é 
continuamente ajustado. A percepção continuada que um sujeito tem do que 
faz, de como o seu agir  modifica o ambiente a sua volta ou de como o 
ambiente  se  configura  a  partir  desse  agir,  definem  e  direcionam 
permanentemente, suas ações (MOREIRA; BORGES, 2006, p.7).

Os alunos precisam se reconhecer como sujeitos participantes da sociedade, 

e diante disso saberem que suas ações geram efeitos no ambiente. Dessa maneira, 

há de se buscar estratégias metodológicas que deixem definida a articulação entre 

educação ambiental da sala de aula e atitudes sustentáveis na realidade.

Na  abordagem  sobre  sustentabilidade,  não  poderá  haver  distância  entre 

teoria e prática. Ao propor ações sustentáveis, é preciso ir além de conceitos prontos 

e,  sim  partir  da  análise  de  diferentes  pontos  de  vista  advindos  das  discussões 

realizadas  em  sala  de  aula.  Ampliar  a  visão  sobre  a  realidade,  bem  como, 

desenvolver  ações  transformadoras,  são  metas  conquistadas  com  o  esforço  da 

reflexão. 

Teixeira, Reis e Talamoni (2011) destacam que:

Consideramos que o objetivo do processo educativo, em uma perspectiva 
crítica, é promover ações que visam a superação dos problemas ambientais 
por meio de um processo histórico, crítico e reflexivo sobre os fatores que 
determinam a organização da sociedade, objetivando sua transformação, e 
não resolver  um problema pontual desvinculado de outros determinantes 
estruturais (TEIXEIRA; REIS; TALAMONI, 2011, p.230).

Diante  da proposta  de um trabalho  reflexivo  e  subsidiado na  realidade,  o 

exercício  da  autonomia  e  do  respeito  a  diferentes  pontos  de  vista  são  critérios 

relevantes nas atividades coletivas. 

Atualmente,  para  atender  as  constantes  complexidades  ambientais, 

econômicas e sociais, há de se considerar uma educação ambiental centrada na 

sustentabilidade.  Dessa forma,  é  preciso  desvincular-se  do saber  fragmentado e 

distante da realidade. O indivíduo na sociedade sustentável precisa ter capacidade 



de discernimento para tomar decisões relacionadas ao ambiente em que vive  e, 

como cidadão precisa pensar e agir na sua coletividade.

De acordo com Demmer e Pereira (2011):

Cidadania tem a ver com identidade e o pertencimento a uma coletividade. 
A EA perpassa o processo de construção social como exercício e formação 
de cidadania baseada numa “nova” ética, que designa – ou (por que não) 
resgata – valores morais e uma forma integradora de ver o mundo e os 
homens. A problemática socioambiental propõe a participação democrática 
da sociedade no processo de tomada de decisões para a construção de 
futuros possíveis sob a ótica da sustentabilidade ecológica e da equidade 
social [...] (DEMMER; PEREIRA, 2011, p.264).

Concluímos  que  uma  prática  que  considere  o  trabalho  coletivo  como 

valorização do protagonismo juvenil; a reflexão a respeito de diferentes pontos de 

vista sobre a Floresta com Araucárias; e a refração do conhecimento da escola para 

a sociedade, tem possibilidade de atender a urgência ambiental em que o planeta se 

encontra.

Na proposta de trabalho que apresentamos neste Caderno Pedagógico, as 

estratégias  metodológicas  descritas  em  cada  uma  das  Unidades  encontram-se 

entrelaçadas, como forma de desenvolver uma educação que privilegie a formação 

do sujeito ambientalmente responsável com o bem comum.



Cronograma

As  ações  propostas  estão  distribuídas  conforme  cronograma  abaixo,  que 

concentra atividades referentes às Unidades 1, 2 e 3 deste Caderno Pedagógico:

Atividades Duração da 

Atividade

Meses – 2013
Fev Mar Abr Mai

Pesquisa sobre Desequilíbrio Ambiental (equipes) 6 horas X X
Apresentação  das  equipes  com  os  resultados  da 
pesquisa sobre Desequilíbrio Ambiental

4 horas X

Análise  da  realidade  local  –  contextualização  e 
proposta  de  pesquisa  individual  sobre  o  histórico-
local

4 horas X

Contextualização Floresta com Araucárias 6 horas X
Visita técnica com momento para discussões sobre 
sustentabilidade

4 horas X

Exposição dos trabalhos 8 horas X

Durante o final de cada mês, haverá momento destinado a avaliação, como 

forma  de  acompanhar  o  processo  de  implementação,  culminando  em  uma 

autoavaliação que deverá ser entregue no mês de junho.

O mês de junho também será destinado às discussões sobre a importância do 

Projeto de Intervenção Pedagógica para os alunos e para a comunidade.
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