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SOBRE JEQUITIBÁS E EUCALIPTOS 

 

“Educadores, onde estarão? Em que covas se terão escondido? 

Professores, há  aos milhares. Mas o professor é profissão, não é algo que se define por 

dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão, é vocação. E toda vocação nasce de 

um grande amor, de uma grande esperança. 

Profissões e vocações são como plantas. Vicejam e florescem em nichos ecológicos, 

naquele conjunto precário de situações que as tornam possíveis e – quem sabe? – necessárias. 

Destruído esse habitat, a vida vai-se encolhendo, murchando, fica triste, mirra, entra para o 

fundo da terra, até sumir. 

E o educador? Que terá acontecido com ele? Existirá ainda o nicho ecológico que torna 

possível a sua existência? Resta-lhe algum espaço? Será que alguém lhe concede a palavra ou 

lhe dá ouvidos? Merecerá sobreviver? Tem alguma função social ou econômica a 

desempenhar? 

Uma vez cortada a floresta virgem, tudo muda. É bem verdade que é possível plantar 

eucaliptos, essa raça sem vergonha que cresce depressa, para substituir as velhas árvores 

seculares que ninguém viu nascer nem plantou. 

Para certos gostos, fica até mais bonito: todos enfileirados, em permanente posição de 

sentido, preparados para o corte. E para o lucro. 

Acima de tudo, vão-se os mistérios, as sombras não penetradas e desconhecidas, os 

silêncios, os lugares ainda não visitados. O espaço racionaliza-se sob a exigência da 

organização. Os ventos não mais serão cavalgados por espíritos misteriosos, porque todos eles 

só falarão de cifras, financiamentos e negócios. 

Que me entendam a analogia. Pode ser que educadores sejam confundidos com 

professores, da mesma forma como se pode dizer jequitibá e eucalipto, não é tudo árvore, 

madeira? No final, não dá tudo no mesmo? 
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Não, não dá tudo no mesmo, porque cada árvore é a revelação de um habitat, cada uma 

delas tem cidadania num mundo específico. A primeira, no mundo do mistério, a segunda, no 

mundo da organização, das instituições, das finanças. 

Há árvores que têm personalidade e os antigos acreditavam mesmo que possuíam uma 

alma. É aquela árvore, diferente de todas, que sentiu coisas que ninguém mais sentiu. Há 

outras que são absolutamente idênticas umas às outras, que podem ser substituídas com 

rapidez e sem problemas. 

Eu diria que os educadores são como as velhas árvores. Possuem  uma face, um nome, 

uma “história” a ser contada. Habitam um mundo em que o que vale é a relação que os liga 

aos alunos, sendo que cada aluno é uma “entidade” sui generis, portador de um nome, 

também de uma “história”, sofrendo tristezas e alimentando esperanças. 

Mas professores são habitantes de um mundo diferente, onde o “educador” pouco importa, 

pois o que interessa é um “crédito” cultural que o aluno adquire numa disciplina identificada 

por uma sigla, sendo que, para fins institucionais, nenhuma diferença faz aquele que a 

ministra. 

Por isso, professores são entidades “descartáveis”, da mesma forma como há canetas 

descartáveis, coadores de café descartáveis, copinhos de plástico para café descartáveis. 

De educadores para professores realizamos o mesmo salto que de pessoa para funções. 

(…) Não sei como preparar o educador. Talvez porque isso não seja nem necessário nem 

possível… É necessário acordá-lo. E aí aprenderemos que educadores não se extinguiram 

como tropeiros e caixeiros. Porque, talvez, nem tropeiros nem caixeiros tenham desaparecido, 

mas permaneçam como memórias de um passado que está mais próximo do nosso futuro que 

o ontem. Basta que os chamemos do seu sono, por um ato de amor e coragem. 

E talvez, acordados, repetirão o milagre da instauração de novos mundos.” 

ALVES, Rubem. Sobre Jequitibás e Eucaliptos. in: Conversas com Quem Gosta de 

Ensinar. Campinas, São Paulo: Papirus, 2000.13-27 p. 
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Caros Professores Educadores, 

Este produto é fruto da minha dissertação de Mestrado, intitulada “Trilhas  Ecológicas 

Educativas em Espaços Não Formais no Parque Natural Municipal do Curió- Paracambi, RJ” 

do Programa de Pós–Graduação em Educação em Ciências e Matemática da UFRRJ. 

Defendida em abril de 2017.  

Trata-se de uma sequência didática que une atividades no espaço formal (escola) e 

espaço não formal (trilha de Mata Atlântica), e foi desenvolvida para promover a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. 

As atividades propostas nesta sequência didática foram desenvolvidas com estudantes 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio de duas escolas públicas do Município de 

Seropédica, RJ. Portanto, as atividades foram desenvolvidas com públicos distintos quanto às 

etapas de escolarização. Desta forma, permitiu depreender que as atividades propostas podem 

ser realizadas em diferentes ciclos da Educação Básica e na Formação Técnica, visando a 

ampliação do espaço pedagógico e a ampliação da percepção ambiental como primeiro passo 

na sensibilização para uma Educação Ambiental Crítica. 

Essa sequência didática pretende apresentar possibilidades de atividades em espaços 

não formais e, com isso, busca contribuir para o desenvolvimento de conteúdos teóricos que 

são trabalhados no espaço formal. O objetivo central é a reaproximação homem-natureza 

através da Educação Ambiental Crítica. Foram selecionados e abordados temas de Ciências 

quebrando o paradigma de que atividades nestes espaços é apenas um momento de passeio e 

lazer para os estudantes. 

Optamos por apresentar as atividades e momentos pedagógicos sem detalhar as aulas, 

por entender que há vários conteúdos e campos a serem explorados em cada atividade 

proposta. 

Esperamos que este material contribua para que a Educação Ambiental Crítica seja 

trabalhada de forma interdisciplinar e de forma transdisciplinar de maneira mais  agradável 

possível tanto para professores quanto para os estudantes.    
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PORQUE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA? 

 

A sequência didática é um instrumento pedagógico que permite o planejamento de 

atividades combinadas com objetivos bem estabelecidos, a fim de garantir o processo de 

ensino aprendizagem acerca de uma determinada temática. A sequência didática possui etapas 

para o seu desenvolvimento que contam com o plano de aula, porém as atividades acontecem 

em vários dias (KOBASHIGAWA et al., 2008; LEAL, 2013). É um excelente instrumento 

para combinar aulas aplicadas em espaço formal e não formal, pois as atividades sequenciadas 

e planejadas com coerência facilitam a conquista dos objetivos e da conexão entre esses 

espaços educativos. 

 

OS ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO 

 

Diversos autores vêm discutindo os espaços educacionais e propõem possibilidades de 

atividades em espaços não formais.  O espaço formal seria a escola e suas dependências. 

Enquanto o espaço não formal é todo aquele espaço físico, diferente da escola, onde pode 

ocorrer uma ação educativa.  

A educação não formal é flexível no uso de espaços e pode se utilizar de diferentes 

cenários para atingir determinados objetivos de aprendizagem. Os espaços não formais podem 

ser divididos em duas categorias: os espaços institucionalizados e os não institucionalizados. 

Os espaços institucionalizados são aqueles regulamentados, possuem estrutura física e contam 

com equipe técnica qualificada e responsável por determinadas atividades educativas dentro 

do espaço, exemplos: Jardins Botânicos, Parques em Unidades de Conservação, Jardins 

Zoológicos, Salas de Ciência, Museus, entre outros; e os espaços não institucionalizados, que 

são aqueles que ocorrem em ambientes naturais ou urbanos passíveis de realização das 

atividades educacionais, exemplos: a praça, um rio, a praia, trilhas, entre outros.  

Para Maria da Gloria Gohn, a educação não formal tem uma perspectiva 

sociointeracionista em que o grande educador é o “outro”, aquele com quem interagimos em 

espaços, seja institucionalizado ou não, que há uma intencionalidade de ação educativa, 

planejada e organizada. A educação não formal “ocorre em ambientes e situações interativos 
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construídos coletivamente” (2006, p. 29), podendo também ocorrer no cotidiano e 

experiências históricas do indivíduo ou grupo. 

Para Martha Marandino (2009), existe uma série de vantagens das atividades de 

campo, quando utilizadas como espaços não formais. Para ela, essas atividades podem trazer 

ganhos de sociabilidade e ganhos afetivos e cognitivos que promovem o processo de ensino-

aprendizagem e a consciência ambiental.  

 

O PAPEL DO PROFESSOR NO ESPAÇO NÃO FORMAL 

 

O espaço não formal não pode ser considerado apenas como um espaço de recreação, 

passeio e lazer. Neste sentido, os professores devem exercer um papel fundamental na quebra 

desse paradigma, pois são eles os mediadores do processo de ensino aprendizagem a partir de 

suas intencionalidades e objetivos. 

Quando o professor objetiva levar seus estudantes em algum espaço não formal, 

principalmente os naturais como trilhas de Mata Atlântica, faz-se necessário a visita ao local 

antecipadamente para ver quais temas podem ser tratados a partir do contato dos sujeitos com 

os objetos (elementos destes espaços). A partir desta visita devem ser elaborados os objetivos 

para tratar os temas específicos, e também se deve delimitar um tempo para cada atividade 

pedagógica. É importante elaborar as regras para as atividades em campo e estimar a 

necessidade da ajuda de monitores; se há necessidade de transporte ou apenas uma excursão a 

pé até o local. O professor deve avaliar os conteúdos e as disciplinas que podem ser 

trabalhadas conjuntamente através de uma abordagem interdisciplinar. 

A importância da postura do professor como mediador, como aquele que ajudará os 

estudantes a compreenderem as relações com o objeto de estudo, intervindo através do 

diálogo, problematizando, causando desestabilizações para que ocorram discussões e novos 

conhecimentos sejam apreendidos. O papel do professor é de mediador ativo e 

problematizador, antes, durante e após a trilha. 

Os Espaços Não Formais são oásis que revigoram a afetividade e a motivação nos 

sujeitos que participam de atividades bem elaboradas para estes espaços. 
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AS TRILHAS COMO ESPAÇOS NÃO FORMAIS E OS ELEMENTOS 

DA BACIA HIDROGRÁFICA COMO TEMAS GERADORES 

 

As trilhas são locais que possibilitam o desenvolvimento de trabalhos em Educação 

Ambiental, pois permitem um contato íntimo com elementos da natureza ou elementos 

construídos/modificados, sensibilizando os estudantes para o tema meio ambiente. Os 

contrastes encontrados ao longo da trilha e a comunidade ao redor contribuem para um debate 

transversal e interdisciplinar. 

Pin e Campos (2014), em seu artigo “um olhar interdisciplinar sobre as trilhas 

ecológicas” afirmaram que a trilha aproxima a natureza e pode fornecer uma fonte para um 

trabalho educativo mais sensível e rico pelas múltiplas vertentes que as trilhas oferecem para 

a educação dos estudantes.  

Atividades em trilhas possibilitam a percepção e a interpretação ambiental. 

Devido a sua dimensão histórica, cultural e socioambiental, a utilização de elementos 

dos espaços de trilhas em bacias hidrográficas podem ser incluídos em atividades pedagógicas 

de educação não formal. Pinto e Borges (2015) definem quatro potencialidades do uso de 

elementos das bacias hidrográficas como “tema gerador” em propostas pedagógicas: “(1) é 

um espaço natural interdisciplinar; (2) é um universo dentro da vivência dos indivíduos, pois 

todos estão inseridos dentro do contexto da área de drenagem de uma bacia hidrográfica; (3) é 

uma unidade antropológica e ecológica e, portanto, facilita o debate sobre questões 

socioambientais; (4) é um espaço para debater sobre o gerenciamento de recursos hídricos” 

(PINTO e BORGES, 2015, p. 114). 

Nesta perspectiva, ressaltamos nesta proposta de sequência didática o aspecto da bacia 

hidrográfica como um espaço compartilhado/ocupado por todos os seres vivos. Ou seja, uma 

visão mais holística da bacia hidrográfica. Um espaço em que ocorrem processos de ocupação 

e modificação dos seus recursos naturais. Toda ação antrópica ocorre dentro de uma bacia 

hidrográfica. Dessa maneira, a trilha é um elemento da bacia hidrográfica. 

Atividades propostas com este olhar sobre os elementos da bacia hidrográfica podem 

provocar a percepção ambiental dos estudantes em relação aos problemas socioambientais que 

ocorrem nestes espaços. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

A percepção ambiental deve ser levada em conta e preceder um projeto de Educação 

Ambiental. Desta maneira, é importante tratar brevemente sobre o seu significado nesta 

proposta de sequência didática.  

Para Lívia de Oliveira (1999), a percepção é definida como essencialmente singular, 

estando sempre ligada à posição do sujeito em relação ao objeto percebido. Daí ser 

considerada individual e incomunicável, a não ser por meio da linguagem, do desenho ou de 

outra forma de comunicação. No seu trabalho, esta autora tem grande influência de autores 

como Piaget e Inhelder, que afirmam que a percepção é constituída do contato direto do 

sujeito com o objeto. 

Assim, a atividade em trilha (espaço não formal) é uma possibilidade de promover o 

contato direto dos estudantes com o meio ambiente e, com isso, terem o seu próprio 

(individual) olhar com esse contato. A partir da percepção ambiental os estudantes podem 

formular questões sobre conteúdos tratados teoricamente em sala de aula.  

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

O campo da Educação Ambiental compreende três macrotendências com perspectivas 

de correntes  político-pedagógicas e abordagens teóricas e práticas diversas: a Educação 

Ambiental Tradicional Conservacionista; a Educação Ambiental Pragmática 

(ecoeficiência/desenvolvimento sustentável) e a Educação Ambiental Crítica. Essa sequência 

didática tem como base teórica e prática os referenciais da Educação Ambiental Crítica. 

Assim, leva em conta a perspectiva de uma abordagem socioambiental e de justiça ambiental 

quando nas reflexões com os estudantes nas atividades para as questões ambientais. 

Foi utilizada como base legal a legislação vigente, como a Lei nº 9.795, de 27 de abril 

de 1999 que dispõe sobre a Educação Ambiental, e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental (BRASIL, 1999) e o Parecer CNE/CP Nº 14/2012 (BRASIL, 2012), que estabelece 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental e orienta os educadores 

ambientais para uma abordagem educacional que supere a tradição naturalista e utilitarista. 
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É necessário superar a maneira tradicional como a Educação Ambiental vem tratando 

o meio ambiente, frequentemente de forma utilitarista e com um olhar acrítico, fragmentado e 

descontextualizado para os problemas ambientais que assolam a sociedade.  

 Isto ocorre porque embora as leis brasileiras e mundiais orientem como a Educação 

Ambiental deve ser trabalhada, a grande mídia (televisão, revistas e jornais) servem a um 

processo de alienação do povo que atinge as famílias, estudantes e nós, professores.  Segundo 

Frederico Loureiro (2011), há uma intencionalidade neste processo de alienação das massas 

que serve à lógica do capital, pois à medida que a sociedade contemporânea se identifica com 

as notícias instantâneas que mais desinformam que informam, não observa o que realmente 

acontece: a extração dos recursos naturais ao máximo para que se mantenham aos padrões de 

vida e consumo de uma pequena minoria (os grandes grupos milionários) em detrimento do 

restante da humanidade que sofre com os prejuízos, riscos e danos ambientais decorrentes 

deste modo de vida que dita os padrões de consumo. Segundo Frederico Loureiro e Philippe 

Layrargues (2011) e Martinez Alier (2014) esta visão histórica de mundo construída ao longo 

de séculos de exploração dos recursos naturais afasta cada vez mais o homem da natureza, 

pois este passou a ver a natureza e o meio ambiente como um depósito de matéria–prima, 

rejeitos e riscos inerentes à produção e consumo. 

O modelo vigente de organização da sociedade baseada na produção de bens de 

consumo é a principal causadora da crescente crise socioambiental em que vivemos. Desta 

maneira, faz-se necessário a elaboração de atividades teórico-práticas em espaços formais e 

não formais de ensino, que aproximem novamente o homem da natureza. Contudo, não vendo 

a natureza simplesmente como fonte de recursos naturais para a produção de bens de 

consumo. Precisamos repensar a forma como a Educação Ambiental (EA) vem sendo 

realizada. Particularmente, a Educação Ambiental Crítica possui uma contribuição recíproca 

na construção da sustentabilidade socioambiental e deve ser trabalhada por todas as  

disciplinas de maneira interdisciplinar.  Segundo Loureiro (2004),  Guimarães e Vasconcellos 

(2006), os educadores devem atuar na transformação de valores e no relacionamento do 

indivíduo com o meio ambiente.  

Para Marcos Sorrentino (2005) A educação ambiental possibilita o enfrentamento 

desta “crise civilizatória de dupla ordem, cultural e social”. Sua abordagem, em uma 

perspectiva crítica e emancipatória, têm como objetivo a busca individual e coletiva por 

mudanças culturais e sociais e são indissociáveis, visando “à superação das injustiças 

ambientais, da desigualdade social, da apropriação capitalista e funcionalista da natureza e 

da própria humanidade” (287p.).  
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ESCOLHA E CARATERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO FORMAL  

 

A trilha escolhida para esta sequência didática está inserida no Parque Natural 

Municipal do Curió, Paracambi, RJ, PNMCP-RJ (Unidade de Conservação) localizada na 

bacia hidrográfica do rio Guandu.  A bacia hidrográfica como tema gerador foi escolhida para 

a elaboração da sequência didática porque entendemos que todo lugar onde estamos faz parte 

de uma bacia hidrográfica, tais como as atividades econômicas desenvolvidas na região das 

bacias hidrográficas refletem nas águas dos corpos hídricos destas bacias (rios, riachos, 

cachoeiras, açudes, lagos, lagoas).  

A figura 1 indica a localização geográfica do PNMCP-RJ na bacia hidrográfica do Rio 

Guandu, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil.  

A trilha percorrida pelos estudantes está inserida no Parque Natural Municipal do 

Curió-PNMCP-RJ (Unidade de Conservação) (Fig. 2). Esse espaço pode ser considerado 

importante no cotidiano dos estudantes para o município de Seropédica, Mendes, Paracambi e 

outros municípios no entorno. Portanto, um lugar privilegiado para aplicação da sequência 

didática. Além disso, é um espaço não formal em uma Unidade de Conservação, que 

possibilita o contato dos indivíduos com o meio natural que pode estimular a percepção 

ambiental e as possíveis discussões e problematizações das vulnerabilidades e potencialidades 

a serem exploradas nas bacias hidrográficas. 
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Figura 1. Mapa da Bacia Hidrográfica do Guandu adaptado com a localização do Parque 

Natural Municipal do Curió.  (http://www.comiteguandu.org.br/hidrografica.php). 

 

Figura 2. Trilhas do PNMCP-RJ (Fonte: SEMADES, 2010) apud SOUZA (2011). 

http://www.comiteguandu.org.br/hidrografica.php
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A Trilha do Jequitibá-Rosa
1
 foi escolhida por ser de fácil acesso e percurso. Faz-se 

necessário apontar aqui a importância desta Unidade de Conservação para a manutenção da 

biodiversidade da Mata Atlântica, já que funciona como um corredor ecológico onde os 

animais podem transitar com menos perigo de serem atropelados ou mesmo caçados. Esta 

região protegida de Mata Atlântica permite com que estes animais alcancem outras áreas 

próximas de Mata Atlântica facilitando a reprodução destes animais e assim a manutenção das 

espécies. Muitos destes animais são dispersores de sementes possibilitando a germinação da 

vegetação nativa por onde passam. A área protegida do Parque também é essencial para a 

proteção de nascentes. Vemos assim que o ensino sobre a Mata Atlântica é relevante para os 

estudantes que vivem nessa região uma vez que os mesmos desconhecem muitos aspectos 

relacionados a este bioma tanto da flora como da fauna e os problemas socioambientais, 

conhecendo, por vezes, apenas a visão utilitarista e romântica apresentada nos livros didáticos 

e pela grande mídia. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO 

CURIÓ-PNMCP – RJ 

 

O Parque Natural Municipal do Curió - PNMCP-RJ foi criado pelo Decreto Municipal 

nº 1001, de 29 de janeiro de 2002 e alterado pela Lei Municipal nº 921, de 30 de abril de 

2009, fica no município de Paracambi e possui 186,8km², localizando-se na região noroeste 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. É o segundo maior parque municipal do estado do 

Rio de Janeiro. Possui 913 hectares de Mata Atlântica remanescente e é um importante 

corredor ecológico localizando-se zona central do Corredor da Biodiversidade Tinguá-

Bocaina (Fig. 3). 

O Parque protege significativos remanescentes florestais de Mata Atlântica que 

possibilita, cada vez mais, ao longo do tempo, a conectividade entre porções isoladas deste 

bioma do Mosaico Fluminense, assim, facilitando o fluxo gênico entre as espécies, 

funcionando como um corredor ecológico. A área do parque conservada possui muitas 

nascentes e mananciais hídricos.  

                                                           
1
 Para saber mais sobre a Trilha do Jequitibá-Rosa e o PNMCP-RJ, acesse:               

http://www.if.ufrrj.br/inst/monografia/2011I/Thiago.pdf 

http://www.if.ufrrj.br/inst/monografia/2011I/Thiago.pdf
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Figura 3. Localização do Parque Natural Municipal do Curió de Paracambi, no município de 

Paracambi, Rio de Janeiro, evidenciando os remanescentes florestais e as Unidades de 

Conservação próximas. Fonte: Mendonça Junior (2012). 

  

O nome do parque (curió) é em homenagem a uma espécie de pássaro, o Oryzoborus 

angolensis, popular curió (Fig.4), que por muito tempo foi caçado e apreendido por possuir 

um canto único e muito valorizado pelos colecionadores desta espécie. 

 

 

Figura 4. Curió, o pássaro que dá nome ao Parque. Fonte Google imagens. 
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A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 AULA 1  

ATIVIDADE EM ESPAÇO FORMAL - SALA DE AULA 

ESCOLARIZAÇÃO: Ensino Fundamental e Médio. 

 

MATERIAL: Lápis, papel, Datashow. 

 

DURAÇÃO: 1 aula de 50 minutos. 

 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 

 Compreender o ciclo hidrológico; 

 Compreender a bacia hidrográfica de forma globalizante, associando o ciclo 

hidrológico. 

 

METODOLOGIA: 

Apresentação da bacia hidrográfica e conceitos ecológicos que serão abordados durante a 

pesquisa. Esses devem auxiliar na sensibilização ambiental e na compressão do 

funcionamento e da constituição da bacia hidrográfica. 

Exemplo: ciclo da água, relevo, uso e ocupação do solo, relação de interdependência dos 

seres vivos e destes com o meio ambiente. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

Vídeos didáticos da ANA (Agência Nacional de Águas) sobre: o ciclo hidrológico - 

https://www.youtube.com/watch?v=vW5-xrV3Bq4 (começo em 18 segundos e término 2:43 

min) e sobre Bacias hidrográficas - https://www.youtube.com/watch?v=uRzt9tv0EJU 

(começo em 20 segundos e término com 2:40 min).  

 

AVALIAÇÃO: 

Análise da participação nas atividades.  

Análise do diálogo com os colegas e professores. 

https://www.youtube.com/watch?v=vW5-xrV3Bq4
https://www.youtube.com/watch?v=uRzt9tv0EJU
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 AULA 2 

ATIVIDADE EM ESPAÇO FORMAL - SALA DE AULA 

 

ESCOLARIZAÇÃO: Ensino Fundamental e Médio. 

 

MATERIAL: Lápis, papel, Datashow. 

 

DURAÇÃO: 2 aulas de 50 minutos. 

POSSÍVEIS CONTEÚDOS: 

 Educação Ambiental Crítica; 

 Problemas socioambientais causados pelo desmatamento; 

 Problemas socioambientais causados pela monocultura de eucalipto em grande área; 

 Problemas socioambientais causados pela escassez da água; 

 Conceito de biodiversidade;  

 Conceito de espécies nativas e não nativas. 

 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 

 Reconhecer conceitos de espécie nativa e exótica e ação antrópica como causa do 

desequilíbrio ambiental provocado pela introdução de espécies não nativas; 

 Reconhecer que o equilíbrio ecológico dinâmico, do qual depende a sobrevivência da 

vida na Terra como a conhecemos; 

 Compreender a interação entre os seres vivos e destes com o ambiente; 

 Refletir e problematizar o modelo capitalista vigente; 

 Desconstruir as informações veiculadas pela mídia;  

 Instigar o pensamento e a criatividade, pensarem em soluções para problemática 

ambiental.  

 

METODOLOGIA: 

Será feito um pequeno debate socioambiental com os estudantes, os quais serão divididos 

em grupos. Para o desenvolvimento de um debate, serão utilizados recortes de duas 

reportagens divididos e nomeados em reportagem 1 e reportagem 2.  
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A proposta de reportagem 1 nesta sequência didática trata de um projeto de Lei que proíbe 

o plantio de Eucalipto em Serra – ES, onde um grupo de pessoas apresenta um argumento a 

favor ao projeto de Lei e outro grupo apresenta um argumento contra ao projeto de Lei.  

Reportagem 1 - ENTIDADES TENTAM BARRAR PROIBIÇÃO DE PLANTIO DE 

EUCALIPTOS NA SERRA, ES.  

A reportagem 2 trata do desmatamento da Mata Atlântica. Reportagem 2: RESENDE É 

CIDADE QUE MAIS DESTRÓI MATA ATLÂNTICA NO RJ; CAPITAL É A 4º.  

 

PROCEDIMENTOS: 

 

 A turma será dividida em seis grupos. Três grupos ficarão com a mesma 

reportagem;  

 As reportagens serão distribuídas aos grupos; 

 Os estudantes terão que ler a reportagem e discutir sobre questões que serão feitas;  

 Sobre a reportagem 1, os estudantes terão que concordar com um dos argumentos 

e defender. 

 Sobre a reportagem 2, os estudantes terão que responder questões sobre 

responsabilidade social e pensar em soluções, bem como discutir o que é 

reflorestamento e se significa plantar qualquer tipo de espécie de planta na Mata 

Atlântica, por exemplo.  

 Um representante de cada grupo será convidado a falar sobre do que se trata a 

reportagem que o grupo discutiu, para que os grupos que não tiverem acesso à 

mesma reportagem possam interagir também no momento de exposição das 

respostas dos grupos de mesma reportagem, criando um debate entre grupos.  

 Ao final, o mediador do debate deverá problematizar junto com os estudantes as 

questões que se complementam, abordando os conceitos de espécie exótica e 

nativa, habitat e nicho;  

 O mediador deverá introduzir os conceitos de biodiversidade e questão sobre a 

importância da Mata Atlântica. 

 

Possíveis questões para serem abordadas sobre a reportagem 1: 

1- A Mata Atlântica estende-se pelos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa 

Catarina, e parte do território do estado de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 
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Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e 

Sergipe. A Mata Atlântica vem sofrendo graves devastações que colocam em risco sua 

biodiversidade (variedades de espécies animais e vegetais). Para vocês, qual é a importância 

da Mata Atlântica? 

2- Na reportagem apresentada, temos dois argumentos sobre um projeto de lei que proíbe 

novos plantios de eucalipto na Serra – ES, um argumento é favorável ao projeto de lei e o 

outro é contra ao projeto de lei. Com qual dos argumentos o grupo concorda? Por quê? 

Possíveis questões para serem abordadas na reportagem 2: 

1- A Mata Atlântica estende-se pelos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa 

Catarina, e parte do território do Estado de Alagoas, Bahia, Mata Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e 

Sergipe. A Mata Atlântica vem sofrendo graves devastações que colocam em risco sua 

biodiversidade (variedades de espécies animais e vegetais). Para vocês, qual é a importância 

da Mata Atlântica? 

2- Sobre a reportagem apresentada:  

a) Para vocês, quem é responsável pela devastação da Mata Atlântica? 

b) Quais soluções vocês dariam para resolver este problema? 

c) O reflorestamento da Mata Atlântica pode ser feito com a plantação de 

qualquer árvore?  

d) Na opinião de vocês, o que o desmatamento pode causar? 

 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

Reportagem sobre o projeto de Lei que proíbe o plantio de Eucalipto em Serra – ES, 

disponível em: http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/05/entidades-tentam-barrar-

proibicao-de-plantio-de-eucaliptos-na-serra-es.html    

Reportagem sobre o desmatamento da Mata Atlântica, disponível em: 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/11/resende-e-cidade-que-mais-destroi-mata-

atlantica-no-rj-capital-e-4.html. 

 

AVALIAÇÃO: 

Análise da participação nas atividades. 

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/05/entidades-tentam-barrar-proibicao-de-plantio-de-eucaliptos-na-serra-es.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/05/entidades-tentam-barrar-proibicao-de-plantio-de-eucaliptos-na-serra-es.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/11/resende-e-cidade-que-mais-destroi-mata-atlantica-no-rj-capital-e-4.html.
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/11/resende-e-cidade-que-mais-destroi-mata-atlantica-no-rj-capital-e-4.html.
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 AULA 3  

ATIVIDADE EM ESPAÇO NÃO FORMAL – TRILHA ECOLÓGICA 

EDUCATIVA    

ESCOLARIZAÇÃO: Ensino Fundamental e Médio. 

LOCAL: Trilha do Jequitibá-Rosa no Parque Natural Municipal do Curió em Paracambi 

(PNMCP-RJ), Rio de Janeiro. 

 

METODOLOGIA: Atividades desenvolvidas em 4 paradas. 

 Antes de qualquer problematização, perguntar aos estudantes sobre suas 

percepções sobre o lugar; 

 Perguntar o que é Meio Ambiente; 

 Discutir a importância de se fazer o menos de ruído possível, respeitando as vidas 

que residem naquele local; 

 Orientar sobre como se proceder durante a atividade na trilha; 

 Orientar os estudantes a perceberem os sons do ambiente. Respirar e acalmar, 

ouvir os sons da mata, fechar os olhos e ouvir de onde vêm os sons, a direção dos 

sons. Orientar aos estudantes a tentar identificar quantos sons estão sendo ouvidos; 

a direção de cada som ouvido; a altura (agudo ou grave) e a intensidade (volume).  

A identificação da localização do som no espaço requer uma dose de atenção em 

relação a um som específico. Isso nos remete à leitura que um cego faz do 

ambiente em que vive, a partir dos sons que ouve; 

 Distribuir placas de papel em branco para que os estudantes preencham e 

coloquem nos locais que acharem que lhes chamaram atenção ao longo da trilha. 

(fotografar e as retirar no caminho de volta ao ponto inicial da trilha). 

 

 

 

 

 

 

Sugestões de músicas sobre trilhas e Mata Atlântica: 

Orelha de Pau 
Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/luis-pereque/orelha-de-

pau.html>  
Acesso em 05 JUL, 2016 
 
Leilão de Jardim 
Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/dercio-marques/leilao-de-

jardim.html>Acesso em 05 JUL, 2016. 
 

https://www.vagalume.com.br/luis-pereque/orelha-de-pau.html
https://www.vagalume.com.br/luis-pereque/orelha-de-pau.html
https://www.vagalume.com.br/dercio-marques/leilao-de-jardim.html
https://www.vagalume.com.br/dercio-marques/leilao-de-jardim.html
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 1ª PARADA: Mirante Pedra do G4 

 

DURAÇÃO: 1 aula de 50 minutos. 

 

MATERIAL: Lápis, borracha, prancheta, lupa de mão. 

 

CONTEÚDO: 

 Observação do relevo; 

 História da antiga fábrica de tecidos: A fábrica foi instalada em um local estratégico 

(na época este trecho de Mata Atlântica que hoje é o PNMCP-RJ pertencia à uma 

fazenda que foi vendida aos donos da fábrica de Tecidos Brasil Industrial), onde pôde 

usufruir dos recursos que o PNMCP-RJ possui  como a queda d’água que gera energia 

elétrica para uma mini subestação da antiga fábrica até os dias atuais; 

 A história que os guardas ambientais contam sobre a “jaqueira”: A diferença das 

“jaqueiras” encontradas no meio urbano e no PNMCP-RJ, onde as do PNMCP-RJ 

crescem com o tronco mais ereto em relação às jaqueiras encontradas no meio urbano. 

As jaqueiras foram plantadas no trecho de Mata Atlântica que hoje é o PNMCP-RJ 

para que seus troncos servissem como matéria prima para gerar energia ao serem 

queimadas nos fornos da fábrica, pois segundo os guardas, a lenha de troncos eretos 

queima mais rápido. Essa história introduz a questão de espécies exóticas e endêmicas 

e o debate sobre as modificações antrópicas no Meio Ambiente e suas consequências; 

 As modificações que o mesmo lugar sofreu ao longo dos anos. O mesmo lugar com 

diversas histórias e utilização ao passar dos anos. Antes da existência da Fábrica de 

Tecidos Brasil Industrial, o local era utilizado pelos tropeiros para o descanso antes de 

seguirem viagem para as Minas Gerais ou São Paulo;  

 Observação da serrapilheira. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 

 Problematizar a ocupação do solo ao longo do tempo e o contexto sócio histórico 

sobre a ocupação do local. 

 

METODOLOGIA: 

Observação da serrapilheira; da ocupação do solo; da luminosidade; do microclima; dos 

sons ouvidos; dos seres vivos e sua interação com o meio. 
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Introdução de uma discussão socioambiental sobre o gerenciamento a ocupação do solo ao 

longo do tempo, dos recursos hídricos e poluição da água, ar e solo. 

Discussão sobre os problemas encontrados no PNMCP-RJ: caçadores de animais 

silvestres, etc. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

Planilha de potencialidades da trilha para ser preenchida.  

 

AVALIAÇÃO: 

 Análise e observação da percepção ambiental; 

 Análise do diálogo com os colegas e professores. 

 

 2ª parada: À sombra de um gigante, o Jequitibá-Rosa. 

 

DURAÇÃO: 1 aula de 50 minutos. 

 

MATERIAL: lápis, borracha, prancheta, lupa de mão. 

 

CONTEÚDO: 

 Como o PNMCP-RJ funciona como corredor ecológico possibilitando o fluxo gênico 

(EM) evitando a extinção das espécies (EF); 

 A conservação das espécies para a manutenção do ecossistema; 

 Abordar assunto da origem do nome da árvore Jequitibá-Rosa, observar seus frutos 

espalhados pelo chão. Falar sobre como se identifica a idade de uma árvore; 

 Ciclos biogeoquímicos, ciclagem dos nutrientes na natureza;  

 Problematizar como a introdução espécies exóticas, tráfico de animais silvestres que 

são dispersores de sementes, interfere na dinâmica do ecossistema. 

 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 

 Abordar informações técnicas sobre o Jequitibá-rosa e sua localização no bioma de 

Mata Atlântica; 

 Entender a importância dos seres vivos para o equilíbrio dinâmico do ecossistema; 

 Compreender a importância desta Unidade de Conservação. 
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METODOLOGIA: 

Problematização do desmatamento suas causas e consequências. 

Problematização do conceito de extinção, as espécies em risco de extinção e de que forma 

isso afeta o ser humano; 

Problematização dos motivos da existência das UCs. No caso o PNMCP-RJ é uma área de 

Mata Atlântica secundária, rica em nascentes e avifauna diversa, fazendo parte do mosaico 

que forma o corredor ecológico Tinguá – Bocaina; 

Observação da serrapilheira; da ocupação do solo; da luminosidade; do microclima; dos 

sons ouvidos; dos seres vivos e sua interação com o meio. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

Planilha de potencialidades da trilha para ser preenchida. 

 

AVALIAÇÃO: 

 Análise e observação da percepção ambiental;  

 Análise do diálogo com os colegas e professores. 

 

 3ª parada: ETA CEDAE 

DURAÇÃO: 1 aula de 50 minutos. 

 

MATERIAL: lápis, borracha, prancheta, lupa de mão. 

 

CONTEÚDO: 

 Tratamento da água para consumo humano, etapas do tratamento da água; 

 Poluição da água. 

 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 

 Problematizar a importância do ciclo hidrológico para manutenção da vida no planeta. 

METODOLOGIA: 

Observação da serrapilheira; da ocupação do solo; da luminosidade; do microclima; dos 

sons ouvidos; dos seres vivos e sua interação com o meio. 

Problematização da poluição da água e suas consequências para todos os seres vivos. 
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RECURSOS DIDÁTICOS: 

Planilha de potencialidades da trilha para ser preenchida. 

 

AVALIAÇÃO:  

 Análise e observação da percepção ambiental; 

 Análise do diálogo com os colegas e professores. 

 

 4ª parada: Açude da Cascata. 

DURAÇÃO: 1 aula de 50 minutos. 

 

MATERIAL: lápis, borracha, prancheta, lupa de mão. 

 

CONTEÚDO: 

 Disponibilidade da água nas várias estações do ano;  

 Utilização da água na mini usina hidrelétrica local. Importância da água para os seres 

vivos e para os ciclos biogeoquímicos. 

 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 

 Problematizar a importância do ciclo hidrológico para manutenção da vida no planeta. 

METODOLOGIA: 

Problematizar questões relacionadas às usinas hidrelétricas e de como isso tem sido feito 

no Brasil à custa de muitos prejuízos socioambientais.  

Problematizar como a energia mecânica se transforma em energia elétrica. 

Problematizar a importância da água para a manutenção da vida de todas as espécies e os 

ciclos biogeoquímicos. 

Observação: da serrapilheira, da ocupação do solo; da luminosidade; do microclima; dos 

sons ouvidos; dos seres vivos e sua interação com o meio. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

Planilha de potencialidades da trilha para ser preenchida. 
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AVALIAÇÃO:  

 Análise e observação da percepção ambiental; 

 Análise do diálogo com os colegas e professores. 

 AULA 4  

ATIVIDADE EM ESPAÇO FORMAL – SALA DE AULA 

ESCOLARIZAÇÃO: Ensino Fundamental e Médio. 

 

DURAÇÃO: 1 aula de 50 minutos. 

 

POSSÍVEIS CONTEÚDOS: 

 Conversa dialogada com os estudantes sobre a experiência na trilha para registro e 

atividades relacionadas à experiência na trilha. 

 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 

 Avaliar as atividades na trilha na perspectiva dos estudantes; 

 Propor atividades relacionadas à trilha. 

 

METODOLOGIA: 

Organização dos estudantes e professores para a confecção de mapas mentais; dioramas; 

pinturas; desenhos; esculturas; exposição de fotos; exibição de vídeos feitos; peças de teatro; 

músicas; poemas; todos relacionados à trilha do Jequitibá-Rosado PNMCP-RJ.  

Confecção de Mural com as respostas sobre as percepções sobre o Meio Ambiente e sobre 

experiência na trilha. 

 

AVALIAÇÃO: 

 Análise da participação nas atividades propostas. 
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 AULA 5  

ATIVIDADE EM ESPAÇO FORMAL – SALA DE AULA 

 

ESCOLARIZAÇÃO: Ensino Fundamental e Médio. 

 

DURAÇÃO: 3 aulas de 50 minutos. 

 

POSSÍVEIS CONTEÚDOS: 

 Exibição dos trabalhos feitos pelos estudantes. 

 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 

 Expor para a comunidade escolar os trabalhos relacionados à trilha do Jequitibá-Rosa 

no PNMCP-RJ. 

 

METODOLOGIA: 

Em um espaço comum do Colégio, organizar e apresentar os trabalhos realizados sobre a 

trilha do Jequitibá-Rosa no PNMCP-RJ. 

 

AVALIAÇÃO: 

 Análise da participação nas atividades propostas. 
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Sugestão de Planilha de Potencialidades da Trilha para ser utilizada 

no Espaço Não Formal (adaptar ao Espaço Não Formal escolhido). 

Quadro1. Planilha de potencialidades da trilha. Fonte: Freitas (2017). 

Colégio:                                                                      Turma: 

Aluno (a):                                                                     Data: 

Potencialidades da trilha do Jequitibá-Rosa no PNMCP-RJ 

1. Sons encontrados ao longo da trilha: 

 

 

 

 

 

2. Importância da água 

Exemplos encontrados na trilha: 

 

 

 

 

 

3. Importância da serrapilheira 

Exemplos encontrados na trilha: 

 

 

 

 

 

4. Importância desta Unidade de Conservação 

Exemplos encontrados na trilha: 
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    5. Ocupação do solo pela vegetação em pontos diferentes da trilha:  

 

Pedra do G4: (   ) vegetação rasteira   (   ) grandes árvores   (  ) raízes expostas  

(  ) apenas  grama    (   ) solo descoberto 

 

Jequitibá-Rosa: (  ) vegetação rasteira   (   ) grandes árvores   (  ) raízes expostas  

(  ) apenas  grama    (   ) solo descoberto 

 

ETA CEDAE: (  ) vegetação rasteira   (   ) grandes árvores   (  ) raízes expostas  

(  ) apenas  grama    (   ) solo descoberto 

 

Açude: (  ) vegetação rasteira   (   ) grandes árvores   (  ) raízes expostas  

(  ) apenas  grama    (   ) solo descoberto 

 

6. Luminosidade nos vários trechos da trilha: 

 

Pedra do G4:    (  ) intensa       (  ) média        (   ) pouca 

 

 Jequitibá-Rosa:  (  ) intensa         (  ) média       (   ) pouca 

 

ETA CEDAE:   (  ) intensa         (  ) média       (   ) pouca 

 

Açude:    (  ) intensa         (  ) média       (   ) pouca 

 

7. Microclima nos vários trechos da trilha: 

 

Pedra do G4: (   ) quente      (   ) agradável       (   ) frio 

 

Jequitibá-Rosa: (   ) quente      (   ) agradável       (   ) frio 

 

ETA CEDAE: (   ) quente      (   ) agradável       (   ) frio 

 

Açude: (   ) quente      (   ) agradável       (   ) frio 
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8. Grau de umidade da serrapilheira: 

 

Pedra do G4:    (  ) intensa       (  ) média        (   ) pouca 

 

 Jequitibá-Rosa:  (  ) intensa         (  ) média       (   ) pouca 

 

ETA CEDAE:   (  ) intensa         (  ) média       (   ) pouca 

 

Açude:               (  ) intensa         (  ) média       (   ) pouca 

 

9. Nível de decomposição da serrapilheira: 

Pedra do G4:    (  ) intensa       (  ) média        (   ) pouca 

 

 Jequitibá-Rosa:  (  ) intensa         (  ) média       (   ) pouca 

 

ETA CEDAE:   (  ) intensa         (  ) média       (   ) pouca 

 

Açude:     (  ) intensa         (  ) média       (   ) pouca 

 

10. Seres vivos e suas interações com o meio 

Exemplos encontrados na trilha: 
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  Sugestão de cuidados a serem observados na trilha 

 

Procedimentos de Segurança para Atividade de Campo 

CASO - Trilha do Jequitibá-Rosa no Parque Natural Municipal do Curió de 

Paracambi- RJ (PNMCP-RJ) 

Para a realização de qualquer atividade de campo, com segurança, são necessários que se 

respeitem alguns itens básicos como: Nunca dispersar do grupo e ficar atento às 

instruções/orientações dos monitores e professores. Além disso, sua vestimenta deve ser 

adequada a fim de evitar picada de insetos e acidente de natureza perfura cortante.  

Em caso de Unidades de Conservação não alimentar os animais, não recolher 

absolutamente nada do ambiente visitado. Guardar em uma bolsa de plástico todo o lixo que 

vier a produzir (como no caso das embalagens dos lanches, garrafas de água, etc.) Deixar 

apenas pegadas e tirar apenas fotos. 

Vestimenta: 

 Roupas claras; 

 Calça comprida (prioritariamente jeans); 

 Blusa de manga; 

 Sapatos fechados (tênis). 

Evite carregar peso, leve apenas o essencial. Em sua mochila de campo não pode faltar: 

 Repelente; 

 Protetor solar; 

 Água; 

 Lanche. 

Sua disposição é indispensável! Participe das atividades! Exponha suas dúvidas e 

opiniões. E qualquer ocorrência informe aos monitores e professores responsáveis 

imediatamente.  
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Fotos de alguns momentos de nossa experiência com a atividade de 

sequência didática na trilha do Jequitibá-Rosa no PNMCP-RJ. 
 

 

 

Figura 5. Jequitibá-Rosa. Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 

Figura 6. Vista da Pedra do G4. Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Figura 7. Açude da Cascata. Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 

 

Figura 8. Cachoeira do Açude da Cascata. Fonte: Acervo da pesquisa 
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Figura 9. Caminhadas e paradas na trilha com os estudantes. Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 

 

 

Figura 10. Caminhadas na trilha com os estudantes. Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Figura 11. Fungos: Cogumelo e  Fungo véu-de-noiva. Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 

 

 

Figura 12. Orelha de pau e sua interação com o ambiente. Fonte: Prof. Wilson Tatagiba 

(Acervo da pesquisa). 
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Figura 13. Musgos e “Lagarteta” (lagarta em estágio de metamorfose) nomeada assim pelos 

estudantes. Fonte: Acervo da pesquisa.   

 

Figura 14. Borboleta, exemplo de camuflagem. Fonte: Prof. Wilson Tatagiba (Acervo da 

pesquisa). 
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Figura 15. Bicho-pau. Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 

 

 

Figura 16. Captura de presa da aranha em sua teia. Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Figura 17. Captura de presa da aranha em sua teia. Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 

 

 

Figura 18.  Bromélia, exemplo de plantas epíftas e sua interação com o meio. Fonte: Wilson 

Tatagiba (Acervo da pesquisa). 

 

 

 

aranha 

inseto 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sequência didática proposta pode acontecer na Trilha do Jequitibá-Rosa do 

PNMCP-RJ ou em alguma outra trilha de Mata Atlântica, basta que o professor visite 

anteriormente o local escolhido para programar as paradas adequando as discussões de acordo 

com os anos escolares e com as potencialidades do local a ser visitado. 

Através da análise da sequência e da pesquisa de Mestrado do qual ela se originou 

podemos inferir que a Educação Ambiental Crítica pode ser trabalhada interdisciplinarmente, 

pois abordamos conceitos de várias áreas como Ciências, Biologia, Física, Química, História,  

Geografia e Artes. 

A integração dos estudantes e professores com o espaço não formal através do uso das 

trilhas para problematizar os elementos que formam as bacias hidrográficas, é enriquecedora e 

estimula a ampliação das bases pedagógicas e o desdobramento dos diversos temas que 

podem ser abordados. A utilização de trilhas como proposta ecológica e educacional é uma 

maneira de proporcionar aos estudantes uma maior percepção sobre a importância do uso da 

terra e de seus recursos naturais, da conservação e preservação da água doce, inclusive em 

uma abordagem transversal, ajudando a estabelecer e construir novas concepções a respeito da 

interação homem-ambiente. 
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