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 Através de observações no ambiente escolar notou-se algumas deficiências em relação à 
temática ambiental, que pela Lei 9.795, de 27/4/99, determina a promoção da Educação 
Ambiental em todos os níveis e modalidades do processo educacional de forma interdisciplinar e 
integrada, através de projetos e planejamentos, tanto na escola como nas comunidades, para que o 
ser humano tenha uma nova visão sobre as questões ambientais. O que prova que pouco era feito 
nas escolas do Brasil para a sua implantação concreta no ensino. Condição esta também 
apresentada pela Escola Estadual “Esmeralda Soares Ferraz”, situada no município de Ourinhos – 
SP – Brasil. Principalmente essa deficiência encontrada foi o que nos instigou a elaboração dessa 
pesquisa, voltada para a Educação Ambiental que, dentre os objetivos possui o de disseminar o 
conhecimento sobre o ambiente, a fim de ajudar a sua preservação e utilização sustentável dos 
seus recursos, estimular o ato de cidadania para focar o papel de cada indivíduo no meio 
ambiente, e principalmente formar multiplicadores. 
 Para alcançar tal proposta, este projeto almeja cooperar para uma mudança de paradigma 
da sociedade atual para uma sociedade mais cooperativista e conservacionista e poder contribuir 
para a formação de cidadãos conscientes e aptos para refletirem e agirem de acordo com a 
realidade sócio ambiental. Desenvolver conceitos e conteúdos geográficos e ambientais, difundi-
los de forma didática, vivenciada e experimentada, adequando a realidade da comunidade local, a 
fim de motivar ações positivas perante o meio ambiente e uma visão crítica da realidade. Como 
também, despertar a percepção ambiental através do contato direto com a natureza.  

Para aplicar a metodologia, inicialmente, foi elaborado um diagnóstico constando do 
levantamento da problemática, donde desenvolveu-se um pré-projeto, posteriormente apresentado 
e aplicado no Programa Escola da Família, destinado aos alunos de 5ª a 7ª séries do ensino 
fundamental, com faixa etária entre 10 a 12 anos.  A aplicação foi realizada em três domingos, 
totalizando uma carga horária de 8 horas. O projeto foi dividido em três módulos, sendo os dois 
primeiros referentes à preparação teórica com os alunos e o terceiro destinado ao trabalho de 
campo prático. 
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 No primeiro domingo,  foi feita uma rápida apresentação pessoal e do projeto, onde 
posteriormente discutiu-se a importância e a finalidade da Educação Ambiental, sendo esta 
definida na Conferência de Tbilisi (1977) como: 

 
 [...] uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada para a 
resolução dos problemas concretos do meio ambiente, através de enfoques 
multidisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e 
da coletividade. (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SP, s/ ano, p.8). 
 

Portanto a Educação Ambiental deve integrar conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e 
ações, ajudar a desenvolver uma consciência sobre todas as formas de vida do planeta, 
respeitando assim seus ciclos vitais e impor limites à exploração dessas formas de vida pelos seres 
humanos. 

Nesse momento, devido ao público interessado ser de quinta a sétima série do Ensino 
Fundamental sentiu-se uma dificuldade de interesse por parte dos mesmos, mas que com o 
decorrer da aula buscou-se sanar essa “indisciplina” fazendo uso de exemplos do cotidiano 
juntamente com uma linguagem menos acadêmica e, mais simples possível, para que fosse 
alcançado o público alvo. No decorrer da aula trabalhou-se o documentário “Ilha das Flores” de 
Jorge Furtado de 1989 (disponível em: www.portalcurtas.com.br), que teve como principal 
objetivo sensibilizar alunos sobre a problemática do lixo, consumismo, a degradação ambiental e 
a importância da mudança de atitude, a qual esta diretamente relacionado com a qualidade de 
vida. 

Em seguida, realizou-se a dinâmica “Teia da Vida” em que numa roda cada aluno falava 
uma palavra, que significasse para ele o que era Meio Ambiente, e passava o cordão (barbante) 
para o colega, que faria a mesma coisa, proferindo uma palavra com o significado pessoal. Assim, 
formava-se uma teia em que tudo e todos estavam interligados e conectados Após todos terem 
falado, foi pedido para que o aluno que falou a palavra árvore cai-se ao chão, e assim os outros 
alunos sentiram o “puxão” do barbante e puderam concluir através da dinâmica que se uma árvore 
é cortada, o céu, os rios, as flores, os homens também seriam afetados. Ou seja, é necessário 
mostrar ao educando que ele também faz parte do que chamamos de meio ambiente. Após essa 
atividade, foi construído com os alunos o conceito de meio ambiente e de desperdício e 
apresentado um panorama atual da situação dos mesmos na cidade e nos bairros em que os alunos 
moravam. Assim apresentou-se possibilidades de alteração desses quadros.  

                   

                      
                             

 Figura 01: “Dinâmica teia da vida”. 
Fonte: Breda, 2008 

Figura 02: “Dinâmica teia da vida”.               
Fonte: Breda, 2008 



  
 
 Vale ressaltar que a construção do conceito considerou o conhecimento prévio do aluno, 
uma vez que são as possibilidades e os instrumentos intelectuais de que dispõe o sujeito que 
permitem o processo de construção e reconstrução do conhecimento fundamental para a 
aproximação do sujeito com o objeto e para a problematização do real (PIAGET, 1975).  
 O papel do educador, segundo Freire, é construir junto com o aluno, que não é objeto, a 
problematização, a fim de gerar um diálogo entre educador e educando. Assim, a tarefa do 
educador: 
 

[...] não é transferir, depositar, oferecer, doar ao outro, tomado como paciente de 
seu pensar, a inteligibilidade das coisas, dos fatos, dos conceitos. A tarefa 
coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a 
irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica e a 
quem comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não 
há inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação e que não se 
funde na dialogicidade. O pensar certo por isso é dialógico e não polêmico. 
(FREIRE, 1974, p. 41). 
 

Dessa forma, os alunos participaram com exemplos do cotidiano e estabeleceram relações 
entre a problemática mais ampla e o lugar, ou seja, o global e local. Neste momento, introduziu-se 
o conceito de equilíbrio sistêmico, o qual foi abordado de forma indireta devido a sua 
complexidade para o público o qual se trabalhava. 
 Para Cavalcanti (2002) o conceito não deve ser construído na mente do aluno por 
“transferência direta ou por assimilação reprodutiva” 4, e que seguindo a linha de uma didática 
histórico-critica, recomenda “o confronto de conceitos científicos e conceitos cotidianos”. 
(CAVALCANTI, 2002, p. 15). 
 O segundo domingo, iniciou com a música “Hagua” do músico brasileiro Seu Jorge cujos 
temas principais são a água e os recursos hídricos. Para complementar esta atividade e, trazer o 
aluno para a problemática local, utilizou-se de diversas linguagens cartográficas que representam 
o mesmo local: carta de drenagem; a maquete do município; fotografias aéreas e o mosaico de 
fotografias (todos do município de Ourinhos-SP). A partir de tais recursos foi possível analisar 
áreas desmatadas, encontrar rios e córregos, entre outros, além de o aluno localizar um ponto 
conhecido na cidade que chamasse a atenção do mesmo. Essa variedade de representações do 
espaço geográfico é fundamental para que o aluno possa compreender as relações deste espaço, 
que como destaca Guerrero: 
 

[...] um dos caminhos é a correlação de aspectos teóricos e diferentes linguagens 
gráficas e cartográficas à observação de paisagens e ao estudo das relações da 
sociedade com o espaço geográfico que constroem. (GUERRERO, 2006, p. 115) 

 

                                                 
4 Expressão usada pela autora. 



                     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tais recursos atrelados às aulas teóricas proporcionaram aos alunos: 

 a) desenvolver a construção do espaço percebido, o espaço elaborado conceitualmente pela 
representação. Para Romano 2006, “à medida que a criança consegue ler uma representação 
cartográfica (mapa) do lugar da sua vivência, estará desenvolvendo as noções do espaço que ela 
ajudou a produzir como parte do grupo social local”. (ROMANO, 2006, p. 157); 

b) uma leitura e a percepção ambiental da paisagem interligada à realidade do lugar, para 
evidenciar a realidade concreta do espaço vivido (o espaço vivenciado pelo movimento e 
deslocamento, portanto o espaço físico); 

c) a análise espacial da disposição e densidade da rede de drenagem; 
d) a localização dos Rios Pardo, Turvo, Novo, Pari, Capivara, e alguns córregos como 

Jacu, Monjolinho e Chumbiadinha, destacando suas importâncias e a necessidade de suas 
preservações, bem como a questão da poluição, mata ciliar e APP’s, conceitos abordados neste 
dia; 

e) estudos complementados pelas fotografias aéreas do município que permitiu aos alunos 
a identificação ao longo dos recursos hídricos a falta de mata ciliar, uma das causas do 

Figura 03: Utilização de maquete e imagem 
de satélite 
Fonte: Breda, 2008 

Figura 04: Utilização de mapas e mosaico 
de fotografias aéreas 
Fonte: Breda, 2008 

Figura 05: Utilização fotografias aéreas 
Fonte: Breda, 2008 
 



assoreamento, termo este ainda desconhecido pelos alunos, mas que fora a partir de então 
construídos com eles. O uso de fotografias aéreas mostrou-se mais uma vez um material 
cartográfico “atrativo” e de “fácil aceitação” pelos alunos, como já fora exposto por Santos 
(2004): 

 
[...] a possibilidade de associarmos, ao uso escolar do sensoriamento remoto, 
atividades de campo voltadas à verificação da verdade terrestre e a 
contextualização das informações obtidas a partir das imagens de satélite e 
fotografias aéreas, através do estudo do meio ambiente local, tem norteado o 
desenvolvimento de projetos de educação ambiental nas escolas [...] contudo, 
convém lembrar que fotografias aéreas e imagens de satélite são instrumentos, 
recursos que, ante ao estudo em questão ou a sua complexidade, não dispensa, 
mas ao contrário, cria a necessidade de acesso a outras fontes de informação, 
coleta de dados, etc., ou seja, exige o desenvolvimento de atividades 
correlacionadas para o estudo do meio ambiente. (SANTOS, 2001, s/ p.). 
 

f) Análises do mesmo objeto por diferentes visão (vertical e oblíqua), espera-se que o 
aluno observe imagens de vários ângulos (maneiras), mas que perceba que são os mesmos 
objetos, e assim permitir a compreensão de mapas, que são construídos considerando a visão 
vertical do real, e que muitas vezes os alunos sentem dificuldade de interpretar, pois não estão 
acostumados com a visão vertical. A utilização de diferentes materiais pode estimular essa 
relação. 

E para concretizar os conceitos e destacar a importância da vegetação, especificamente de 
parques urbanos, e também prepará-los para o Trabalho de Campo, utilizou-se a maquete do 
Parque Ecológico Municipal “Bióloga Tânia Mara Netto Silva”- como proposta para a Educação 
e Percepção  Ambiental .....” , juntamente com imagem de satélite, com áreas de preservação 
permanente e mata ciliar visivelmente desmatadas. Na atividade com as fotografias aéreas 
trabalhou-se com fotografias de dois anos, o de 1972 e o de 2004, proporcionando assim uma 
análise comparativa entre as fotografias. Essa análise permitiu aos alunos observar a dinamicidade 
do espaço e as ações antrópicas. 

Para finalizar a atividade foram pedidos aos alunos que elaborassem croquis e 
respondessem a questionários do parque ecológico para compará-los com aqueles que seriam 
solicitados após a visita ao parque. Estes dois dias foram imprescindíveis para o Trabalho de 
Campo no Parque Ecológico, pois, como coloca Alentejano; Rocha-Leão:  

 
[...] fazer trabalho de campo representa, portanto, um momento do processo de 
produção do conhecimento que não pode prescindir da teoria, sob pena de tornar-
se vazio de conteúdo, incapaz de contribuir para revelar a essência dos 
fenômenos geográficos. Neste sentido, trabalho de campo não pode ser mero 
exercício de observação da paisagem, mas partir desta para compreender a 
dinâmica do espaço geográfico, num processo mediado pelos conceitos 
geográficos. (ALENTEJANO; ROCHA-LEÃO, 2006, p.57). 

 
Portanto, no terceiro domingo, iniciou-se o Trabalho de Campo do Parque Ecológico 

Municipal. As atividades começaram com a saída dos alunos do projeto na Escola Esmeralda 
Soares Ferraz, acompanhados pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, para oferecer 
segurança no decorrer do deslocamento da Escola ao Parque. Chegando a área de aplicação dos 
estudos, foi feita uma rápida orientação quanto ao comportamento no parque. 



 Logo no início os alunos se entusiasmaram com os animais que viram na entrada. A 
proposta foi trabalhar por etapas. Primeiro optou-se por dar um panorama das trilhas internas, 
para mostrar e explicar os conceitos vistos em sala de aula, como assoreamento, mata ciliar, 
desmatamento, poluição, preservação, entre outros. Na trilha pode-se trabalhar também a 
importância de ter uma mata preservada, com espécies nativas, e o papel que estas exercem sobre 
a ocupação do solo. Vale ressaltar, que no decorrer da trilha enfatizou-se algumas árvores, como o 
pau d’alho, que recebe esse nome por exalar um cheiro parecido com o condimento alho, a árvore 
chupa ferro, que retira todo o ferro da terra ao seu redor, não deixando nenhuma planta se 
desenvolver próximo a ela, ficando essa isolada na mata, e o jaracatiá, muito encontrado, símbolo 
do município. Essas três árvores despertaram muita curiosidade e interesse, o que se pode 
observar nos croquis, em que muitas crianças desenhavam as árvores com plaquetas contendo os 
nomes das três árvores supra-citadas. 
 Em seguida, aproveitou-se à iniciativa de uns dos projetos, como o “Centro de Educação 
Ambiental como subsidio a percepção da paisagem de Ourinhos – SP” desenvolvido no Parque 
Ecológico Municipal, por um grupo formado por uma professor e alunos da UNESP - Campus de 
Ourinhos/SP. Especificamente neste dia desenvolveu-se a atividade da Tenda da Percepção. Por 
percepção entende-se como coloca Del Rio, (1996, p. 03) como sendo um processo de interação 
do indivíduo com o meio ambiente que se dá através de mecanismos perceptivos propriamente 
ditos, e principalmente, cognitivos.  
 Nessa parceria, pode-se trabalhar com todos os sentidos dos alunos. Os mecanismos 
perceptivos são estimulados pelos sentidos da visão, tato, olfato, audição e paladar, que 
proporcionam ao ser humano o poder de perceber o mundo. Dos cinco sentidos tradicionais, o 
homem depende mais da visão do que dos demais já que é predominantemente um animal visual. 
Devido a isso, realizou-se em primeiro momento, um exercício em que os alunos tiveram os olhos 
vendados e puderam sentir o aroma, textura, e gosto de cinco exemplares de plantas (arruda, 
menta, boldo, manjericão e bálsamo). E assim tentaram adivinhar os nomes das plantas. Vale 
ressaltar que devido à poluição em que a maioria dos alunos vive, a percepção dos aromas e 
odores ficam prejudicadas, e com o contato direto na natureza podem-se despertar estes sentidos. 
Um exemplo, é que após essa dinâmica, ao voltar à trilha uma aluna sentiu o cheiro da árvore pau 
d’alho. 
 

                                       
 

 
  
 

Figura 06: Trilhas 
Fonte: Breda, 2008 

Figura 07: Tenda da Percepção 
Fonte: Breda, 2008 



 No intuito de despertar e aprimorarmos a percepção auditiva dos alunos, realizou-se uma 
dinâmica de grupo, em que participantes ficaram sentados, de olhos fechados e em silêncio, para 
assim ouvir os diversos sons, para abstrair os ruídos e estímulos sonoros do ambiente.  
 Alguns ouviram sons de uma moto-serra, das cigarras, de crianças que também estavam no 
parque, de carros, motos, passarinhos, macacos e grilos. Pode-se notar que o nível de percepção 
de cada um era diferente, sendo uns mais aguçados do que outros. Uma aluna durante as trilhas 
conseguiu ouvir o barulho da água do córrego que estava nas proximidades. Finalizando a 
parceria, optou-se por trabalhar com uma brincadeira de mímica, em que os alunos imitavam seres 
vivos do parque, que foram vistos em primeiro momento, durante a caminhada pela trilha. 
 Em meio ao alvoroço em que os alunos se encontravam após a saída da tenda da 
percepção, levou-se em grupos de 10 pessoas por vez, os alunos para uma “trilha suspensa”, de 
altura próxima as árvores, para terem uma outra perspectiva de visão. No retorno, os alunos 
puderam alimentar os macacos. A empolgação ao se depararem com os animais foi nítida, ainda 
mais após conseguirem “entregar em mãos” uma banana ao animal. 
 Os PCN’s não fazem referência ao termo trabalho de campo, mas destacam a importância 
do estudo no meio aliados as representações gráficas e imagens para a percepção ambiental do 
meio. Assim pontuam que: 
 

[...] O estudo do meio, o trabalho com imagens e a representação dos lugares 
próximos e distantes são recursos didáticos interessantes, por meio dos quais os 
alunos poderão construir e reconstruir, de maneira cada vez mais ampla e 
estruturada, as imagens e as percepções que têm da paisagem local e agora 
também global, conscientizando-se de seus vínculos afetivos e de identidade 
com o lugar em que vivem. (BRASIL, 1998, p. 48). 

 
 Quanto à avaliação buscou-se identificar não apenas os conceitos assimilados pelos 
alunos, mas também suas percepções antes e depois da ida a campo. Para essa avaliação, 
elaboraram-se questionários a fim de analisar a importância do parque para cada indivíduo e 
croquis desenhados por eles, que representaram suas percepções individuais do lugar, ilustrando 
qual era sua visão após estar em contato com esse ambiente. É neste momento em que o aluno 
toma contato direto com o objeto, construindo seu espaço concebido, onde é possível “[...] 
estabelecer relações espaciais entre elementos apenas através de sua representação. Isto é, tornam-
se capaz de raciocinar sobre uma área retratada em um mapa, sem tê-la visto antes”. (ALMEIDA; 
PASSINI, 2004, p.27, grifo nosso). 
  Os resultados foram muito positivos. Uns apresentaram nomes de espécies de árvores, 
como a Pau d’alho, Chupa-ferro, Jaracatiá, outros representaram as trilhas, a tenda da percepção e 
os macacos.  
 



                
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 No processo de auto-avaliação e avaliação do projeto, pode-se verificar que a atividade em 
campo foi bem aceita pelos alunos, principalmente, por se tratar de uma experiência pouco 
vivenciada na realidade escolar. Vivenciar a teoria ao tratar do estudo do meio é essencial, pois 
somente assim pode-se questionar o local. Nesta perspectiva Balzan (1969) diz que o Trabalho de 
Campo: 

Figura 08: Croqui do mesmo aluno após o 
campo - Conseguiu ser fiel nas informações, pois 
o trabalho de campo facilitou na determinação da 
posição dos objetos (relação projetiva), a 
elaboração de símbolos/signos para que as 
informações pudessem identificar as 
informações. Mas assim como os outros alunos, 
desenhou elementos vistos de cima (trilhas e 
relógio do sol) e elementos vistos de frente (tenda 
da percepção). Este desenho se destacou, pois o 
aluno conseguiu representar as trilhas, áreas 
desmatadas e nativas fielmente, em relação aos 
outros.  

Figura 07: Croqui de um aluno com 12 anos - 
Antes do trabalho de Campo, o aluno elaborou 
o croqui apenas com lembrança (o relógio do 
sol) e elementos visto de frente (tenda da 
percepção). Este desenho se destacou pois o 
aluno conseguiu representar as trilhas, áreas 
desmatadas e nativas fielmente, em relação aos 
outros.  

Figura 09: Croqui elaborado por um aluno de 12 anos 
- Ausência de perspectiva, distância e proporção, com 
elementos vistos de cima e elementos vistos de frente. 



 
[...] é uma técnica de grande importância, pois é através dela que se leva ao 
aluno a tomar contacto com o complexo vivo, com um conjunto significativo 
que é o próprio meio, onde a natureza e cultura se interpenetram [...]. 
(BALZAN, 1969, p.106 apud FELTRAM; FILHO, 2003, p. 119).  

 
Quanto ao projeto voltado para Educação Ambiental, concordando com Santos, convêm 

destacar que: 
 

[...] a educação ambiental como um importante instrumento para a compreensão 
e conscientização sobre questões/problemas da realidade sócio ambiental, cujo 
desenvolvimento, sobretudo nas escolas, se constitui em uma das mais sérias 
exigências educacionais contemporâneas para o exercício/construção da 
cidadania, e conseqüente melhoria da qualidade de vida. (SANTOS, 2001, s/ p.). 
 

Contudo, é de fundamental importância o trabalho que privilegie a Educação Ambiental 
com crianças, visto que estas ainda estão no processo de formação de valores, sendo conveniente 
à apropriação de novas informações. Tudo indica que a construção de conhecimentos em torno do 
meio ambiente levaria à mudança, ao direcionamento e construção de valores integrativos em uma 
nova sociedade. “Se a criança adquire uma compreensão (conhecimento) ambiental amplo, ela 
desenvolve uma consciência social (atitude) que afetará seu comportamento, (ações) em relação 
ao meio ambiente total” (SOUTHERN, 1972, p. 29 apud FELTRAM e FILHO, 2003, p. 124). O 
ensino de Geografia e a construção de valores que contemplem o viés da educação ambiental são 
mais significativos quando os alunos estudam os espaços próximos de suas vivências, pois, os 
conceitos se tornam mais concretos e culminam em maior interesse. 
 Ressalta-se, portanto a importância de pesquisas que complementem a Educação 
Ambiental ausentes nas salas de aula, além de práticas de experiências diretas com o meio natural 
a fim de aproximar o Homem da natureza, para que sejam formados cidadãos conscientes e 
multiplicadores.  
 Desta forma, acredita-se que a educação e percepção ambiental, a leitura integrada da 
paisagem, quando associada às atividades cartográficas permitem reconhecer os elementos 
sociais, culturais e naturais, bem como a interação existente entre eles.  Sendo que esta leitura 
pode ocorrer de forma direta — mediante a observação da paisagem de um lugar que os alunos 
vivem ou visitaram ou de forma indireta — por meio de fotografias, literaturas, vídeos ou relatos.  
 Por outro lado, a compreensão geográfica das paisagens significa a construção de imagens 
vivas dos lugares que passam a fazer parte do universo de conhecimentos dos alunos, tornando-se 
parte de sua cultura. Ao se introduzir a leitura da paisagem, a comparação das diferentes leituras 
de um mesmo objeto é muito importante, pois permitem o confronto de idéias, interesses, valores 
socioculturais, estéticos, econômicos, enfim, das diferentes interpretações existentes e a 
constatação das intencionalidades e limitações daquele que observa. 

Por isso as representações cartográficas possibilitam o aluno à leitura do mundo. Construir 
a idéia de espaço na sua dimensão cultural, econômica, ambiental e social é o grande desafio da 
geografia, e sobretudo da cartografia escolar. Mais, ainda, pensar que os fenômenos geográficos 
podem ser analisados articuladamente e em diferentes escalas, o que significa analisá-los 
conceitualmente, em função de diversas práticas e das representações sociais. 

Diante das questões explicitadas conclui-se que ao aproximar o aluno da sua realidade 
sócio-ambiental (o lugar) podemos trabalhar, desenvolver e construir conceitos geográficos e 



ambientais que atrelados à percepção ambiental e ao contato direto com a natureza pode-se 
ressaltar o papel de cada indivíduo nos seus diferentes meio ambientes. Depois de conectadas e 
assimiladas as informações, o aluno pode ser capaz de compreender como cada ação individual 
pode ser importante para o meio ambiente e que qualquer que ela seja, terá um reflexo direto ou 
indireto no meio. O pensamento do aluno não é fragmentado, todo ele tem uma justificativa, 
podendo ele ter uma análise completa e crítica sobre a situação. Assim, o aluno pode assimilar, 
conectar e processar, de forma competente e autônoma, as informações sobre vários assuntos, 
como paisagem e relevo, preservação e ocupação sócio-econômica do espaço geográfico, 
utilizando linguagem geográfica por excelência. 
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