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O Parque Estadual de Porto Ferreira - PEPF, com área de 611,55 hectares representa um dos últimos
remanescentes da vegetação do Cerrado, Floresta Estacional Semidecidual e Mata Ciliar do Interior do Estado de
São Paulo.

Entre os diversos programas de manejo, o de Uso Público do PEPF compreende os subprogramas
Educação Ambiental, Interpretação da Natureza, Ecoturismo e Eventos. Esse programa tem os objetivos de
proporcionar a integração da sociedade com a unidade e de sensibilizar e conscientizar a comunidade sobre a
importância da biodiversidade existente na Unidade e buscar o seu envolvimento e participação em ações para a
sua conservação e valorização.

O subprograma Educação Ambiental utiliza estratégias como o programa orientado para estudantes,
cursos para professores e estudantes, trilhas interpretativas e palestras (Tabanez ., 2003).

Segundo Robim & Tabanez (1993), as trilhas interpretativas constituem estratégias educativas
adotadas para integrar o visitante à natureza, propiciando-lhe conhecimento do ambiente e atuar como fator de
motivação na preservação das áreas silvestres.

Apesar da freqüência com que trilhas interpretativas são utilizadas em programas educativos nas
unidades de conservação, ainda existe carência de estudos sobre as abordagens de ensino e aprendizagem.

Tabanez (1997) realizaram estudos sobre diferentes estratégias educacionais utilizadas nas
Trilhas Interpretativas do Jatobá na Estação Ecológica dos Caetetus e do Cerrado na Estação Ecológica deAssis e
verificaram que a trilha monitorada, acompanhada de manual de atividades de campo denominado “Manual do
Cientista Amador” produz ganhos cognitivos e afetivos e salientam que a atividade com o referido material
utilizou mais tempo na Trilha em relação às demais estratégias, demonstrando maior interesse e motivação dos
participantes para com os temas abordados.

Silva (2006) ao avaliarem a efetividade da interpretação após o uso do Guia Didático para
intérpretes/educadores da “Trilha do Lobo” da Fundação Zôo-Botânica de Belo Horizonte - MG concluíram que
o mesmo mostrou-se satisfatório, tendo informações enriquecedoras e de grande auxílio, tanto para os
envolvidos no desenvolvimento da atividade quanto futuramente para o público.

As trilhas interpretativas são também utilizadas para atividades de estudo do meio, um importante
procedimento didático em educação ambiental que possibilita o contato do aluno com a realidade para
compreendê-la subjetiva e objetivamente, questioná-la e agir sobre ela (Balzan, 1984; Carvalho, 1989, 1998).

Nesta perspectiva, é possível ocorrer uma aproximação com os conteúdos abordados pelos professores
em sala de aula com aqueles possíveis de serem estudados nas unidades de conservação. Para essa aproximação
dos conteúdos específicos sobre a temática biodiversidade e conservação ambiental, as unidades de conservação
representam um espaço educacional possível de aprendizagem tanto do professor quando de estudantes.

Segundo Mizukami (2004), a base de conhecimento para o ensino, consiste de um “corpo de
compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições que um professor necessita para atuar efetivamente
numa dada situação de ensino” (Wilson ., 1987, p. 106) e que possa propiciar processos de ensinar e
aprender, em diferentes níveis, contextos e modalidades.
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Segundo Wilson . (1987), os professores para tomar decisões sobre o conteúdo de suas disciplinas
se apóiam nos seguintes tipos de conhecimentos: do conteúdo específico; pedagógico geral; pedagógico do
conteúdo; do currículo; dos fins, objetivos e valores educacionais; de outro conteúdo; sobre seus alunos.

Existe uma carência de materiais didáticos e de conhecimento do conteúdo específico que subsidiem
os professores em programas orientados com estudantes em unidades de conservação.

O “Roteiro Interpretativo da Trilha das Árvores Gigantes” foi elaborado com a finalidade de
abordar conhecimentos específicos sobre o PEPF e sobre a temática ambiental e assim se constituir em
material de apoio didático para atividades de estudo do meio. Apresenta a descrição/interpretação de
vinte e oito pontos escolhidos de acordo com a seqüência de fenômenos, com as características e
curiosidades da flora, da fauna e dos atrativos naturais. O Apêndice 1 apresenta um resumo das principais
características do meio biofísico do Parque, o Apêndice 2 alguns assuntos ligados à temática ambiental
e oApêndice 3, um glossário.

O presente trabalho teve o objetivo geral de identificar as contribuições do Roteiro às práticas
pedagógicas e atividades de estudo do meio realizadas no PEPF por professores do ensino fundamental do
município. Como objetivo específico, buscou dentificar os conhecimentos dos professores sobre os
conteúdos específicos relacionados à temática ambiental abordados no roteiro e os momentos de utilização do
roteiro nas práticas pedagógicas.

O trabalho foi desenvolvido na Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes do PEPF. Com 3.500 metros
de extensão, essa Trilha tem seu percurso nos principais ambientes do Parque Cerrado, Floresta Estacional
Semidecidual e Mata Ciliar (Tabanez ., 2003). Possui sinalização e recursos interpretativos
constituídos por placas indicativas; placas de identificação de espécies vegetais; painéis interpretativos
com textos e ilustrações sobre os seguintes temas: A Trilha das Árvores Gigantes, Cerrado, Jerivás, Floresta
Estacional Semidecidual, Mata Ciliar, Fotossíntese, Jequitibá-rosa e, um folder. A FIGURA 1 apresenta
o croqui do Parque e a localização da Trilha e a FIGURA 2 professora abordando a temática Cerrado
aos alunos.

FIGURA 1 – Croqui do PEPF com localização da Trilha.
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FIGURA 2 – Professora e estudantes no Painel do Cerrado.

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram realizados os seguintes procedimentos:

reunião com a equipe pedagógica do Departamento Municipal de Educação de Porto Ferreira para
apresentação da primeira versão do Roteiro e a definição dos critérios para participação dos professores no
Projeto, ou seja, professores que freqüentam o Parque/Trilha com seus alunos anualmente. O referido
Departamento indicou um professor por unidade escolar, de modo a ter representatividade;

reunião com os professores, com aplicação de questionário para identificar a visão de meio ambiente,
de educação ambiental, sobre a importância do Parque, e verificar os conhecimentos em relação à temática
ambiental abordados na Trilha, entrega da primeira versão do Roteiro para leitura;

reunião com professores para esclarecimentos de dúvidas em relação ao Roteiro;

atividade prática com professores no Parque para o pré-teste do Roteiro na Trilha, com a monitoria de três
técnicos da unidade;

agendamentos e orientações aos professores para visitas com alunos ao Parque com a utilização do Roteiro;

visitas dos professores com seus alunos ao Parque, totalizando 234 alunos, e

encontro com os professores para apresentação de trabalhos elaborados pelos alunos após as visitas ao
Parque; discussão sobre a experiência de realizar atividades na Trilha com a utilização do Roteiro, e aplicação
de questionário pós-atividades.

Participaram de todas as etapas do projeto nove professoras, identificadas neste estudo com a letra
P e numeradas de 1 a 9. Todas com formação em Pedagogia, com mais de 05 anos no magistério, sendo que
P2 possui também formação em Biologia e P4 em Letras. P1, P2, P4, P5, P6, P8 e P9 lecionavam na 4 série, P3 e P7
na3 série.

A apresentação e discussão dos resultados deste trabalho focalizaram os dados obtidos através da
aplicação de pré e pós-questionários, um dos instrumentos de coleta de dados da pesquisa.

Em relação ao número de vezes que já visitaram o Parque/Trilha, P1 respondeu (quatro), P4 e P8 (três);
P5, P6, P7 e P9 (mais de quatro); P2 (dez ou mais) e P3 nenhuma.Aparticipação desta professora está relacionada
à indisponibilidadeemumadasunidadesescolaresdeoutrosprofessoresque jádesenvolviamatividadesno Parque.
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De maneira geral, as professoras possuem visão genérica e naturalista de meio ambiente,
segundo Carvalho (1998) e Reigota (1994). Para P1, P2, P4, P5 e P7 meio ambiente é ;
para P2, P6 e P9 é e para P8

Em relação à educação ambiental, P1, P5 e P9 apresentaram respostas genéricas como por exemplo,
respeito. P2, P3, P4, P6, P7 e P8

responderam orientação, conscientização, trabalho preventivo, instrução relacionada à preservação do meio
ambiente, caracterizando a tendência tradicional e conservadora da educação ambiental, segundo Carvalho
(1989; 1996) e Simões (1995).

Essas tendências de meio ambiente e educação ambiental das participantes da pesquisa indicam a
necessidade de processos de capacitação em educação ambiental, interrelacionando os aspectos cognitivos,
afetivos e políticos da temática.

Todas as professoras desenvolvem atividades de educação ambiental com seus alunos, indicando
como local a sala de aula/escola (46%); o Parque (23%); área de lazer, em casa e no bairro (31%), revelando que
já utilizavam outros espaços para essas atividades. Notou-se que a maioria das professoras não relacionou as
visitas ao Parque como atividade educativa, uma vez que somente 23% citou o Parque como local de
desenvolvimento de atividades de educação ambiental.

Em relação à importância da existência de uma área como o PEPF, verificou-se que nas respostas da
P2, P4, P5, P7 surgem palavras-chave que constam da definição dos objetivos de um Parque, segundo o SNUC
(Brasil, 2000), tais como preservação, pesquisa, educação e lazer.Aresposta que mais se aproximou da definição
de um Parque foi da P7 “

Em relação ao momento da prática pedagógica que procuram o Parque, a maioria apresentou
respostas genéricas e citou os momentos de aula prática relacionadas aos conteúdos. P1 e P4 responderam
que aguardam convite do Parque, P2 frequenta em datas comemorativas como Dia do Meio Ambiente,
Dia da Árvore e da Primavera. Esses dados indicam também que embora visitem o Parque, as professoras
ainda não o incorporaram como uma prática em seus planejamentos pedagógicos. Esse resultado pode estar
relacionado à falta de trabalhos integrados e contínuos de educação ambiental.

Quanto à importância da Trilha das Árvores Gigantes para as atividades práticas com os alunos antes e
após a utilização do Roteiro, as professoras apresentaram respostas como:

. Estas respostas estão de acordo com a definição e
importância das trilhas interpretativas, segundo Guillaumon e . (1975); Robim & Tabanez (1993)
e Tabanez (2000).

Em relação ao conhecimento dos grupos de animais e de vegetais que ocorrem no Parque, a maioria das
professoras citou mais que o dobro do número de ambos após a utilização do roteiro, o que indica a sua
importância para a abordagem destes conhecimentos específicos. No entanto, esse dado não pode ser
considerado isoladamente, mas no contexto da conservação da biodiversidade do PEPF.

Todas as professoras utilizaram o Roteiro. No entanto, P1, P2, P4, P5 e P7 utilizaram antes,
durante e após as visitas no Parque; P3 antes e após, P6 antes e durante; P8 durante e após, e P9 apenas durante.
Esses dados não foram aprofundados devido ao encerramento do ano letivo e indisponibilidade de tempo
das participantes.

Para todas as professoras, os pontos interpretativos da Trilha foram suficientes para abordagem da
temática ambiental. Os temas em sua maioria estão relacionados às suas práticas pedagógicas, principalmente os
pontos relacionados à vegetação.

Quando perguntado às professoras se algum ponto interpretativo poderia ser excluído do Roteiro,
a maioria respondeu “não” e somente P2 que possui formação também em Biologia respondeu “sim”,
sugerindo exclusão dos seguintes pontos – tamanqueira, pimenta de macaco e sauveiro no Cerrado; serapilheira,
imbé, marinheiro e painel da Fotossíntese na Floresta.

Para a maioria das professoras (P2, P3, P7, P8 e P9) a experiência de realizar a Trilha com os alunos
utilizando o Roteiro foi produtiva, mais fácil e aprofundada, uma vez que tiveram acesso às informações sobre o
Parque/Trilha e puderam trabalhar antes da visita, despertando interesse nos alunos.

tudo o que nos rodeia
qualquer local onde encontramos seres vivos é tudo, é a nossa vida.

é tudo que nos rodeia, tentar viver sem prejudicar os seres, conscientização e

observar a natureza in loco, conhecer
e comparar o meio ambiente, contato com a natureza, visita a campo, contato com tudo que foi estudado em sala
de aula, contato com diferentes tipos de vegetação

t al

creio que é muito importante para a preservação do meio ambiente, para poder ser
realizadas pesquisas em campo e para trabalhos educativos e também de lazer”.
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A maioria das professoras desenvolveu atividade com os alunos em sala de aula após a visita,
utilizando mais de uma estratégia didática. P1 utilizou diálogo e ilustração; P2 conversas sobre os pontos
observados, avaliação escrita e desenhos; P3 dicionário ecológico, pesquisa com produção de cartazes sobre a
fauna e flora da região e a vegetação predominante, trabalho sobre a importância da preservação da mata ciliar e
cartazes sobre a reciclagem como forma de preservação da Mata Ciliar; P4 textos; P5 relatório escrito e ilustrado,
seminários com apresentação de maquetes, cartazes e produção de DVD sobre a visita para os alunos
apresentarem às famílias; P6 não desenvolveu devido à licença; P7 textos, desenhos, poemas, acrósticos,
apresentação sobre a visita ao Parque à outra série; P8 comentários e debates orais e P9 textos e desenhos.
Esses dados mostram as formas mais usadas nas representações das idéias, ilustrações, exemplos,
demonstrações e modos de representar e formular os assuntos para torná-los compreensíveis aos alunos (Wilson

.,1987).
Em relação à distância, tempo de percurso e utilização do Roteiro, as respostas indicam a necessidade

de se realizar a Trilha em etapas, devido a sua extensão, número de pontos interpretativos e grande diversidade de
temas a serem abordados.

Os dados mostram que a utilização da Trilha pelos professores e estudantes em uma única etapa/visita
não possibilitava a abordagem dos diversos temas e pontos interpretativos, além da correria para cumprimento
do horário escolar, bem como a necessidade em se realizar a Trilha em etapas ou de acordo com os temas.

Os encontros com os professores indicaram o interesse, motivação e foram ricos para troca de
experiências e idéias entre professores e pesquisadores, demonstrando a relevância da colaboração. Por outro lado
revelaram a necessidade de processos de capacitação para abordagem das concepções de meio ambiente e educação
ambiental, considerandoasdiversas tendências teóricasquecontemplemarelaçãoserhumano-sociedade-natureza.

De maneiro geral, pode-se inferir que o Roteiro se apresenta como instrumento ou material de apoio
didático às atividades de educação ambiental e estudo do meio, contribuindo para o conhecimento do conteúdo
específico, conhecimento pedagógico geral, conhecimento dos alunos e conhecimento pedagógico do conteúdo.

Após adequações, o Roteiro será preparado para publicação e distribuição às unidades escolares,
para utilização dos professores, a partir de um processo de capacitação ou formação continuada.
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Questionário pré-atividades

“Roteiro Interpretativo da Trilha das Árvores Gigantes”

1. Nome.

2. Escola em que trabalha.

3. Formação acadêmica.
Área:

4. Disciplina(s) que leciona :
série ou ciclo:

5. Tempo no magistério: ( ) até 5 anos ( ) 5 a 10 anos ( ) mais de 10 anos

6. O que você entende por meio ambiente?

7. O que você entende por educação ambiental?

8. Você desenvolve atividades de educação ambiental como seus alunos?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, quais e onde?                                   Se não, por que?

9.  Por que é importante a existência de uma área como o Parque Estadual de Porto Ferreira?

10. Quantas vezes você já á visitou o Parque Estadual de Porto Ferreira com seus alunos?
( ) uma ( ) duas ( ) três ( ) mais quantas?

11. Em que momento da sua prática pedagógica você procura o Parque Estadual de Porto Ferreira?

12. O que significa o Parque Estadual de Porto Ferreira para você?

13. Você aborda temas relacionados ao Parque com seus alunos:
) antes da visita ( ) durante a visita ( ) após a visita

Quais?

14. Você já planejou atividades a serem desenvolvidas com seus alunos na Trilha das Árvores Gigantes?
) sim ( ) não

Se sim, comente.

15. Qual a importância da Trilha das Árvores Gigantes para as atividades práticas com os alunos?

16. Cite algumas espécies vegetais do Parque:

17. Cite algumas espécies animais do Parque:

18. Qual a importância das florestas?

19. Cite o(s) problema(s) ambientais do município de Porto Ferreira que podem interferir na conservação
do Parque.

(

(
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Questionário pós-atividades

“Roteiro Interpretativo da Trilha das Árvores Gigantes”

1. Nome

2. Escola

3. O que você entende por meio ambiente?

4. O que você entende por educação ambiental?

5. Por que é importante a existência de uma área como o Parque Estadual de Porto Ferreira e o que ele significa
para você?

6. Qual a importância da Trilha das Árvores Gigantes para as atividades práticas com os alunos?

7. Cite algumas espécies vegetais do Parque:

8. Cite algumas espécies animais do Parque:

9. Qual a importância das florestas?

10. Cite o(s) problema(s) ambientais do município de Porto Ferreira que podem interferir na conservação
do Parque.

11. Os pontos interpretativos foram suficientes para abordar os diversos temas/fenômenos ao longo da Trilha?
( ) Sim ( ) Não

12. Você utilizou os conteúdos do “Roteiro da Trilha” com seus alunos
(    ) em sala de aula, antes da visita
(    ) durante a visita
(    ) após a visita
(    ) se não utilizou, justifique.

13. Na sua opinião, quais são os pontos interpretativos mais importantes do roteiro para a prática com os alunos?
Justifique.

14. Você acha que algum(s) ponto(s) interpretativo(s) poderia ser excluído do Roteiro?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, quais?

15. Comente sobre a experiência de realizar a Trilha com os alunos com a utilização do Roteiro.

16. Que tipo de trabalho você realizou com os alunos após a visita na Trilha?

17. Utilizando o Roteiro, quais atividades práticas/estudo do meio você gostaria de desenvolver com seus alunos
na Trilha/Parque.

18. Sugestões/comentários sobre o Roteiro.
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