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Nós estávamos aqui, antes de você, antes deles. 

Quando o mundo desconhecia a violência. 

Nós existimos a milênios. 

Alimentando a todos. 

Aos poucos você foi vendo. 

Ele chegando com uma invenção. 

Usavam aquilo para nos cortar. 

E com nossos pedaços em brasa se aquecer. 

Então eles fizeram armas e motores. 

Com armas que caçavam, com motores nos cortavam. 

Você viu sua espécie aniquilada. 

Você viu nossas sombras sumirem. 

Água e ar, vitimas de contaminação química. 

Você viu armas feitas com pedaços de nossos corpos. 

Você viu sua pele irmã a preço promocional na vitrine. 

Eles não viram nada além do lucro. 

Eles usam sua pele sentada sobre nossos pedaços. 

Eles tem projetos milionários para exterminar a todos nós. 

Observe agora, eles já estão cegos e suicidas. 

Olhe ao redor, só eu e você. 

Eles morrem aos poucos 

E nada mais, nada a mais podemos fazer, nada a mais! 

 

Cólera, Verde Não Devaste, 1989 
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RESUMO 

 

O presente trabalho recorre a uma experiência de um projeto de 

Extensão, denominado “Formação de Professores em Educação Ambiental” 

que foi realizado em uma escola pública da cidade de Planaltina-DF com o 

tema: “Aprendendo com a natureza: aves do Cerrado”, na qual o professor por 

meio de aulas de Educação Ambiental (a Educação Ambiental é apresentada 

pelos PCN como Tema Transversal) aborda com seus alunos questões 

ambientais e aves do Cerrado, em especial as que habitam na Estação 

Ecológica de Águas Emendadas. Foi feita a interpretação visual de quatro 

trabalhos realizados pelos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental para 

compreender a percepção e a sensibilidade que o aluno adquire com o passar 

do tempo a respeito do Bioma Cerrado, aves do Cerrado e sua relação com o 

ambiente. Através de aulas de Educação Ambiental, observa-se então que no 

primeiro mês trabalhando Educação Ambiental o estudante percebe a 

importância da preservação do Bioma Cerrado, e dois meses depois se obtém 

um salto cognitivo na qual o estudante já consegue identificar algumas 

espécies de aves do Cerrado, e ao finalizar o semestre pode-se notar a 

sensibilização dos estudantes com as cores das aves, o seu papel vital no 

Bioma, a diversidade de espécies que os alunos trazem, as características que 

são percebidas em cada ave e a riqueza do material produzido por eles. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Aves do Cerrado, Estação 

Ecológica de Águas Emendadas. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é baseado na experiência de um projeto de Extensão da 

Faculdade UnB Planaltina (FUP) cujo tema principal fora “Formação de 

Professores em Educação Ambiental”, realizado em duas escolas públicas de 

Planaltina-DF, o Centro de Ensino Fundamental Arapoanga (CEFA) e o Caic 

Assis Chateaubriand (CAIC). O objetivo do projeto era a formação de 

professores para a abordagem de Educação Ambiental em sala de aula. 

O projeto contou com a parceria da Estação Ecológica de Águas 

Emendadas (Esec-AE) e da Faculdade UnB Planaltina – FUP.  

Embora o projeto tenha sido desenvolvido em duas escolas, na pesquisa 

utiliza-se apenas uma cujo tema trabalhado foi: “Aprendendo com a natureza: 

aves do Cerrado”. Foi desenvolvido no segundo semestre de 2014 e teve 

temas como: Cerrado, aves do Cerrado e a importância delas para o Bioma. 

Foi executada a interpretação visual de trabalhos realizados pelos 

estudantes para tentar compreender a sensibilidade e o aprendizado que o 

aluno vai adquirindo com o passar do tempo a respeito do Bioma Cerrado, aves 

do Cerrado e sua relação através de aulas de Educação ambiental. 

Para a elaboração deste trabalho foi realizado um estudo baseado em 

questões ambientais, o ensino de Educação Ambiental (EA) sendo abordado 

pelos PCN de Ciências Naturais como um tema transversal, o Cerrado de 

Planaltina-DF, aves e o tráfico delas. Tendo como foco a análise da 

contribuição da EA visando a percepção e o caminhar da aprendizagem do 

aluno a respeito das aves no Cerrado, como tema gerador. 

  

2) REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Essa pesquisa usa como referencial os problemas ambientais, PCN, a 

EA e o papel de aves no Cerrado. 

 

2.1)  Questões Ambientais no Cerrado 

 

Para ter entendimento das questões ambientais atuais têm que voltar ao 

século XX, onde ocorreram dois avanços que tem grande influência para a 
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questão ambiental atual, de acordo com Tozoni (2004) as discussões sobre a 

Educação Ambiental no mundo contemporâneo estão relacionadas às 

questões ambientais mais amplas.  

O impacto humano gera diversas modificações na paisagem do Meio 

Ambiente, ocasionando várias perdas na biota. Segundo Tozoni (2004) 1960 

pode ser considerada uma referência quanto a origem das preocupações com 

as perdas da qualidade ambiental. Neste momento estava ocorrendo um 

grande avanço na industrialização onde o objetivo principal era produzir mais, 

para gerar mais lucros, muitas das vezes não se importando com os problemas 

ambientais gerados. Segundo Melo (2008) as técnicas de produção foram 

ficando mais sofisticadas e se multiplicando ocupando um espaço físico maior, 

comprometendo assim o meio ambiente na qual era considerado um obstáculo 

para o desenvolvimento.  

Juntamente com o aperfeiçoamento da industrialização, foi-se 

produzindo cada vez mais, gerando mais gás carbônico (contribuindo para o 

aquecimento global), expandindo desenfreadamente o território, pois para se 

produzir mais se necessita de mais espaço.  

Quando mais as indústrias produziam mais dinheiro se obtinha. Para se 

produzir mais é necessário explorar cada vez mais recursos naturais e matérias 

primas. De acordo com Melo (2008) as indústrias exploravam, muitas vezes, 

sem nenhum controle ou prevenção, as riquezas da terra por ordem de um 

capitalismo egocêntrico em sua forma de produzir. Os impactos ambientais 

atuais são reflexos deste crescimento tecnológico que visa apenas os lucros 

empresariais. 

Conforme ia produzindo mais, a comodidade e o consumismo iam 

aumentando, muitas pessoas hoje desfrutam do consumismo exagerado, mais 

não fazem uma reflexão de onde seus aparelhos eletrônicos, roupas e objetos 

estão sendo retirados. 

 
O consumismo  leva a nos questionar sobre os hábitos de 
consumo e a maneira como a produção disso está sendo 
alimentada pelo próprio meio ambiente.  As novas tecnologias 
industriais proporcionam inúmeras comodidades para nosso 
bem estar. No entanto, devemos ter a consciência dos  riscos 
que essas novas  tecnologias provocam no ambiente  e a 
gravidade da situação (MELO, 2008, p.2). 
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Neste momento do século XX em que ocorria a expansão industrial, com 

os seus avanços tecnológicos e meios de produção, estava também ocorrendo 

um crescimento que possui grande influência para a crise atual do meio 

ambiente que foi o avanço agrícola, na qual fazia a sustentação das indústrias, 

fornecendo assim muitas das vezes a matéria prima. 

Acredita-se que o avanço da agricultura moderna tenha favorecido o 

crescimento de tecnologias para o melhoramento da produtividade, com isto o 

produtor obtêm mais lucro, podendo assim adquirir mais terras para produzir 

cada vez mais, de acordo com Francisco (2015) o avanço agrícola 

proporcionou tecnologias que atingem maior eficiência na produção agrícola. 

Este avanço se dá através de maquinários insumos e defensivos químicos, na 

qual é prejudicial ao meio ambiente. 

O avanço desenfreado da agricultura moderna gerou grandes problemas 

sociais e ambientais, na medida em que cresce necessita-se de mais espaço 

para produzir, grandes áreas nativas são desmatadas, onde pequenos 

produtores eram obrigados a abandonar suas terras, a mão de obra estava 

sendo substituída por máquinas, gerando assim desemprego. Estes pequenos 

produtores que se viam obrigados a desapossarem de suas terras migravam 

para as grandes metrópoles na qual iam trabalhar nas indústrias, onde 

necessitavam da mão de obra, visto que elas estavam também se expandindo. 

O uso desenfreado de insumos sintéticos e agroquímicos, já que “A 

revolução verde, é um modelo baseado no uso intensivo de agrotóxicos e 

fertilizantes sintéticos na agricultura” (ANDRADES; GUANIMI, 2007 p. 44), 

além de produzir uma grande movimentação no mercado industrial são os 

principais meios poluidores não apenas de rios, solo, lençóis freáticos mais 

também dos ecossistemas, tóxico para quem o manuseia e quem come o 

alimento tratado por eles, seja animais ou o mercado consumidor, segundo 

Andrades e Guanimi (2007) extremamente venenosos, e o uso sistemático de 

insumos leva à contaminação do solo, dos rios, dos animais, enfim de todo 

ecossistema.  

Grandes agricultores nos dias atuais fazem o manejo de pragas e ervas 

de suas plantações com agroquímicos, defendendo apenas suas plantações 

das pestes visando um maior lucro, não importando com a saúde de seus 

consumidores e a biodiversidade existente naquele ambiente. 
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O processo de desmatamento se dá pela expansão agrícola e pecuária, 

visando apenas o proveito próprio, não considerando a saúde do próximo, nem 

pensando nas próximas gerações, muito menos visando à biodiversidade 

presente naquele ambiente, desmatando cada vez mais áreas para aumentar a 

produtividade, deixando apenas problemas ambientais causados por estes 

atos. De acordo com Andrades e Guanimi (2007) o processo da agricultura que 

mais degrada o meio ambiente é o desmatamento, o qual acentua extinção de 

espécies, tanto animais como vegetais, erosão e desertificação do solo.  

O Cerrado sofreu muito com esta expansão agrícola, sendo considerado 

por muitos como infértil, onde o uso de insumos químicos para a correção e 

adubação do solo é utilizado em grandes quantidades, preparando assim para 

o cultivo. Aguiar e Monteiro (2005) explicam que por possuir muitas áreas de 

solo plano o Cerrado foi a grande vitima da agricultura moderna necessitando 

apenas corrigir sua acidez e fertilizá-lo. Então teve uma grande área 

desmatada, perdendo grande parte de sua biodiversidade, onde agricultores 

trazem ainda espécies invasoras para produção como, por exemplo: braquiária, 

capim gordura e pinheiros. 

Este avanço da agricultura deixou marcas em nosso país, alguns 

continuam proliferando as marcas de degradação ambiental, que seus 

ancestrais já deixavam, algumas irreversíveis, já outras nem tanto, para a 

amenização destas devastações do meio natural é necessário conhecê-la e 

fazer uma reflexão para que alcancemos a mudança. 

Tendo em vista uma breve passagem a respeito de impactos ambientais 

causados por dois grandes avanços que marcaram o Brasil e o mundo, 

vejamos agora algumas passagens importantes para reflexões ambientais, 

onde se deu a partir de uma visão mais consciente do uso do meio ambiente. 

Segundo Melo (2008) um fator que marcou profundamente a 

conscientização sobre os danos ocasionados pelo avanço 

tecnológico/industrial, foi o livro “A Primavera Silenciosa”,  de Rachel Carson, 

lançado nos Estados Unidos, em 1962. Neste livro, Rachel Carson fala sobre o 

uso desordenado de agrotóxicos na lavoura vindo da revolução verde, o qual 

estava gerando grandes consequências para o meio ambiente, um exemplo 

que ela traz no livro é o quase extermínio da águia americana que é um 

símbolo dos Estados Unidos.  
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Ocorreram várias discussões ambientais visando um uso mais 

consciente. Mas de acordo com Tozoni (2004), o ano de 1972 foi histórico para 

o movimento ambiental, pois ocorreu a primeira Conferência Mundial do Meio 

Ambiente visando um uso equilibrado dos recursos naturais. Aproximadamente 

10 anos depois do lançamento do livro “A Primavera Silenciosa” ocorre a 

primeira Conferência para tratar o uso de recursos naturais e solução de 

problemas ambientais e proteção ecológica. 

Em 1992 ocorre no Rio de Janeiro a Rio-92, onde foram elaboradas 

ideias promovendo a conscientização e o treinamento, em que a 

sustentabilidade e a conscientização, fossem trabalhadas interdisciplinarmente 

no coletivo, surgindo assim uma Educação Ambiental (EA) voltada para 

aconselhar os problemas que as modificações da paisagem geradas pelo 

homem causam ao ambiente e as futuras gerações. 

Dez anos depois ocorre o RIO+10 na África do Sul onde “se fez um 

balanço dos dez anos da agenda 21 e se constatou a insustentabilidade” 

(TOZONI, 2004, p.07). Vemos então que o mundo decresceu em 

sustentabilidade, nem o Brasil, nem a Europa podem resolver esse problema 

sozinho, esse problema só pode ser resolvido com uma ação de todos. Melo 

(2008) responsabiliza a todos pelo resultado da RIO+10, já TOZONI (2004) 

focaliza o agente causador do resultado sendo o governo, e propõe a ideia de 

reinventar a governança nacional para termos uma sociedade mais justa e 

menos desigual. 

O resultado negativo não é de todos, nem do governo e sim individual, 

não adianta culpar o coletivo pela questão ambiental atual, como já dizia 

Penteado (1994), não adianta culpar o outro, eles em nada mudarão. A 

mudança começa dentro de cada um de nós, basta querermos mudar nossos 

hábitos, nosso consumo, nossa visão de mundo, pois a única pessoa que pode 

te mudar é você mesmo, seja a mudança que você quer ver. “Mudar os outros 

é difícil, não seria mais fácil começar por nós mesmo?” (PENTEADO, 1994 

p.96). 

Porém se apenas uma pessoa mudar e não atingir ninguém, nem 

mesmo o meio ambiente, de nada adiantou a mudança, “como todos temos 

que ver com o meio ambiente ninguém sozinho consegue resolver nada” 
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(PENTEADO, 1994, p.95), temos que mudar e atingir a todos e tudo em nossa 

volta, na qual nossa mudança atingirá a mudança do vizinho.  

De acordo com Tozoni (2004) se, desde 1972 surgiram propostas da 

Educação Ambiental em vários países e também no Brasil, então a Educação 

Ambiental vem desenvolvendo-se. 

 

2.2)  Educação Ambiental nas Escolas 

 
Temos que ser a mudança que queremos ver, aqui então entra a EA 

onde é uma forma mais consciente de educar, “a EA aponta propostas 

pedagógicas centradas na conscientização, mudanças de comportamento, 

desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e participação dos 

educandos” (TRISTÃO, 2004, p.20), visando uma reflexão da questão 

ambiental influenciando em uma mudança comportamental, construção de 

ideias, posicionamento crítico, fazendo o aluno ser participante e atuante na 

sociedade. 

 
A escola tem a obrigação de auxiliar na formação de indivíduos 
críticos e participativos e, portanto, deve incentivar os 
educandos a olharem para diferentes perspectivas e 
construírem o seu pensamento de modo a fazer uma conexão 
entre o individuo, o coletivo e o ambiente (LISBOA E KINDEL, 
2012, p.29). 

 

É importante que o aluno tome contato com os mais diversos assuntos, 

para poder criar ideias próprias e até tomar decisões importantes em sua vida 

futura, com isso o professor tem um papel muito importante na vida dos alunos, 

pois é ele o responsável por mediar conhecimentos, criação de conceitos, 

formação de novas ideias, incentivar a reflexão e a mudança comportamental 

tendo enfoque o meio ambiente. 

A EA está presente “no campo da educação, varias experiências 

pedagógicas em Educação Ambiental estão consolidados hoje em todo o 

mundo sob a perspectiva de diversas concepções” (SILVA; COSTA; ALMEIDA, 

2012), concepções estas que o próprio aluno vai desenvolvendo durante as 

aulas, projetos, palestras, em todos os locais onde se estiver trabalhando com 

a EA. 
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Quanto mais cedo o aluno tiver contato com o ambiente que está em sua 

volta, irá entendê-lo e aprende-lo, levando-o a reflexões a respeito de atitudes 

tomadas se faz bem ou mal para Bioma em que vive. 

 

2.3)  Ciências Naturais – PCN 

 

Aqui não iremos detalhar os PCN de Ciências Naturais, mas, sim tratar 

um pequeno trecho dele, que é onde se encaixa o Ensino de Educação 

Ambiental. 

 
Em coerência com os princípios da educação ambiental (tema 
transversal Meio Ambiente), aponta-se a necessidade de 
reconstrução da relação homem-natureza, a fim de derrubar 
definitivamente a crença do homem como o senhor da natureza 
e alheio a ela e ampliando-se o conhecimento sobre como a 
natureza se comporta e a vida se processa (PCN, 1997, p. 35). 

 

Os PCN abordam a EA como um tema transversal, abrangendo assim o 

conteúdo meio ambiente, então fica sobre a autonomia do professor poder 

lecionar este assunto para suas turmas, na qual este é de suma importância 

para que haja certa compreensão sobre o ambiente que o aluno habita, e as 

interações bióticas e abióticas que ali acontecem, levando assim o aluno a uma 

reflexão sobre atitudes tomadas por eles afetando direto ou indiretamente o 

meio ambiente, "os temas transversais, propostos pelos PCN são de natureza 

diferente das áreas convencionais, uma vez que essas não conseguiram 

sozinhas, dar conta da complexidade relativa a determinadas problemáticas" 

(KINDEL ,2012).  

Nem todos os professores trabalham por um grande período com o 

tema, por falta de tempo, e por ter muitos assuntos pedagógicos a serem 

tratados deixando assim um pouco de lado os temas transversais incluindo 

também a EA, tendo assim mais tempo para tratar de outros conteúdos, apesar 

disso a EA nas escolas é importante de ser enfatizada para que o aluno 

obtenha novas concepções, reflexões e atitudes a respeito do Bioma no meio 

presente. "A escola é um dos locais privilegiados para a realização da EA e 

deve estar presente em todos os espaços que educam o cidadão e a cidadã" 

(REIGOTA, 1994, p 24). 
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O professor, na mediação de temas transversais, não necessita tratar 

apenas o tema de forma isolada, há inúmeras formas e métodos de se levar 

esses temas para a sala de aula, um exemplo é trabalhá-lo juntamente com 

outros conteúdos fazendo ligações e pontes dos assuntos, por exemplo, pode-

se trabalhar produção de textos como se fazer uma alimentação saudável 

(também presente como tema transversal pelos PCN), trabalhando assim o 

português e saúde juntos, pode-se também fazer desenhos de animais 

presentes no Bioma local, mediando artes com meio ambiente.  

Ao fazer pontes e ligações com temas diferenciados, o professor não irá 

interferir no andamento das aulas, nem atrasar seu cronograma, ao contrário, 

irá adiantá-lo, trabalhando um conteúdo obrigatório e transversal ao mesmo 

tempo, tendo assim mais tempo para abranger durante o ano áreas mais 

vastas do conhecimento, ou até mesmo aprofundar e aprimorar as que já estão 

sendo trabalhadas. 

 

2.4)  Cerrado, Planaltina e Aves 

 

O professor ao tratar o tema Biomas apresenta todos os brasileiros na 

mesma escala de conhecimento, proporcionando para os alunos apenas 

aspectos básicos, fornecendo pouco conhecimento a respeito até mesmo de 

seu Bioma regional dificultando assim uma melhor compreensão do ambiente 

natural de onde o aluno vive, como por exemplo, o livro de Barros e Paulinho 

(2011) traz apenas uma imagem e um parágrafo de cada Bioma brasileiro, o 

professor não deve guiar suas aulas utilizando apenas os livros didáticos, é 

necessário aprofundar mais em cada Bioma, principalmente no local onde a 

escola é situada. 

 
O Cerrado, um dos maiores Biomas brasileiros com expressiva 
biodiversidade, é um imenso reservatório de água, apesar da 
destruição que vem sofrendo, seja pela agropecuária, pela 
exploração carvoeira ou pela desenfreada expansão humana 
(LOBO; NUNES, 2010, p.18). 

 

A região administrativa de Planaltina - Distrito Federal esta inserida no 

Bioma Cerrado. Segundo Barros (2011) o Cerrado representa 

aproximadamente 25% do território brasileiro, isto é muito levando em conta a 
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abrangência dos outros Biomas, porém observamos que o ambiente natural 

vem sendo devastado. Qual a razão dessa devastação? Segundo Sousa 

(2012) a biodiversidade é muito rica, mas vem sendo destruída para dar 

espaço ao agronegócio. Essa devastação se deve por parte dos grandes 

agricultores, mas não apenas por eles, também pelo mercado ilegal de 

madeira, indústrias carvoeiras e tráfico de animais, estes são os principais 

fatores para o processo de degradação do meio natural, porém várias outras 

coisas contribuem como, por exemplo, as poluições, as queimadas, os 

assentamentos entre vários outros.  

Frente a esse grave problema ambiental a EA pode ajudar a sociedade a 

pensar e refletir sobre como enfrentar e superar tais problemas 

socioambientais. 

Os professores podem optar por fazer uma aula diferenciada, por 

exemplo, uma saída de campo, levando os alunos até a área verde da escola 

ou alguma próxima. Os professores de Planaltina-DF se preferir podem fazer 

uma trilha monitorada com os alunos, no Parque Sucupira ou na Estação 

Ecológica de Águas Emendadas (Esec-AE). “Desde 1998, o Núcleo de 

Educação Ambiental da Esec-AE adotou o ambiente Cerrado, por meio de 

trilhas monitoradas, como espaço possível de uso pedagógico” (YOUSEF E 

MAGALHÃES, 2010, p.14), tornando assim possível uma aula de Educação 

Ambiental para conhecer melhor o Cerrado e suas riquezas naturais. 

Entendendo que o Cerrado é o dono das principais nascentes que difundem 

com rios para formar grandes bacias hidrográficas da América do Sul, 

compreendendo a importância de sua preservação, vendo que ali é o local 

onde animais e as plantas ficam protegidas. 

A Esec-AE é uma Unidade de Conservação do Cerrado, localizado na 

Região Administrativa de Planaltina-DF, ela é de grande importância para a 

preservação do Cerrado, apesar de abranger nascentes e afluentes 

importantes até mesmo para a América do Sul, encontra-se várias 

fitofisionomias, compreendendo uma grande população de fauna e flora nativos 

e endêmicos, conforme Marinho e Ribeiro (2005) a Esec-AE abraça uma área 

de aproximadamente de 10.500ha podemos ver assim, sua dimensão e 

localização na Figura 1. 
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Figura1: Imagem de satélite da Esec-AE. Fonte: Google Earth. 

 

Estas saídas possibilitam ao aluno um despertar ecológico, aprimorando 

outros olhares (por exemplo: relação entre animais e plantas; homem e 

natureza), até quando o aluno estiver a caminho da escola, por exemplo, e 

passar por alguma área verde irá relembrar da aula acarretando assim em 

reflexões. 

A saída da sala de aula é muito importante para que o aluno observe o 

meio natural e se integre a ele, em que muitas vezes mesmo a caminho da 

escola o aluno passa por alguma área verde mas acaba sendo despercebida, 

então a saída é de grande ajuda para despertar a sensibilidade do aluno para o 

meio natural, porém a saída para observar a natureza não é única, é apenas 

mais uma alternativa para se trabalhar EA, encontra-se várias outras formas, 

por exemplo, músicas, áudios, textos, imagens, jardim da escola, poemas, 

histórias, lendas entre várias outras coisas,  

 
Os professores organizam, com muita dificuldade, atividades 
em locais situados a muitos quilômetros de distância da escola, 
desconsiderando que ali mesmo existem possibilidades 
interessantes (REIGOTA,1994, p.28). 
 

Porém quando o aluno vai a campo é mais enriquecedor por ter contato 

com uma grande variedade de espécies de plantas, ver rastros de animais ou 

até mesmo vê-los e poder ouvir cantos de diversas aves. Trazendo uma visão 

de que nosso planeta é um grande laboratório a céu aberto. 

As aulas de EA têm grande importância para a compreensão de vários 

temas relacionados com o meio natural, sendo um deles aves do Cerrado, 
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onde se pode procurar entender a grande diversidade endêmica deste Bioma. 

Segundo Pinheiro (2012) o Cerrado é considerado o Bioma mais rico em 

diversidade de aves com cerca de 650 espécies dentre as quais 51 são 

endêmicas. 

As aves têm grande importância para o Bioma local, levando em conta 

que diversas espécies são responsáveis pela polinização de várias plantas, 

algumas são dispersoras de sementes, já outras espécies possuem seus 

inimigos naturais, mantendo assim um equilíbrio ecológico. 

 
As aves têm papel primordial dentro da ecologia, pois são 
indicadores de qualidade ambiental participam diretamente na 
regeneração e manutenção de florestas através da dispersão 
de sementes, polinização de flores e no controle de insetos, 
anfíbios e pequenos mamíferos (FRANCISCO; GALETTI, 2002, 
p. 12). 
 

As aves realizam várias funções de acordo com o que a sua espécie 

está adaptada a fazer, sendo assim, as aves tem uma grande importância no 

equilíbrio ecológico, além disso, nos fazem admirar os cantos específicos de 

sua espécie e suas plumagens das mais variadas cores, (características que as 

diferenciam), levando-nos a uma sensação de bem estar e tranquilidade. 

Porém há uma grande perda na diversidade de aves, sendo que, "dentre 

todos os países do mundo o Brasil é o país com o maior número de espécies 

de aves ameaçadas de extinção, com cerca de 130 espécies" (PINHEIRO, 

2012, p.1). Esta lista de tantas aves com risco de extinção se deve ao 

desmatamento (avanço da agropecuária), incêndios, na qual muitas aves 

acabam morrendo, caças ilegais, onde espécies exóticas são submetidas a 

vivência em cativeiro, muitas morrem pois não se acostumam com a “prisão”, 

as que não morrem são vendidas no mercado ilegal a preços altíssimos. 

Muitas das aves nos despertam paz pelos seus cantos, a contemplação 

de suas plumagens exóticas nos impressiona pela diversidade de cores e 

tonalidades, nos levando a uma admiração e ao perceber o quanto são belas, 

assim o homem com sua ganância para sempre poder ter essa admiração para 

si próprio, o compra, o domestica, o faz de animal de estimação, os prendem 

em gaiolas, porém ali não é a sua verdadeira casa, a casa das aves é a 

liberdade. 
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O mercado ilegal de venda de animais silvestres movimenta uma grande 

quantia de dinheiro “[...] constitui o terceiro maior comércio ilícito do mundo, 

perdendo apenas para o tráfico de narcóticos e armas” (RIBEIRO et al; 2007 

p.4), a venda ilegal de aves é gigantesca, sendo responsável por esta 

movimentação de dinheiro sujo, onde “estudos realizados sobre o tráfico de 

animais silvestres em todo o país revelaram que as aves representam o grupo 

mais comercializado de todos os animais” (RIBEIRO et al; 2007 p.4). Pessoas 

aprisionam aves, as colocam em cativeiro, as roubam da natureza, tudo isso 

infelizmente com pretensão no dinheiro que irá adquirir com estes atos.  

Visando apenas o lucro muitas pessoas vão até o seu habitat natural 

ilegalmente para fazer a caça, fazem armadilhas e os prendem, muitas aves 

são capturadas ainda filhotes, diversas aves são mortas por não resistirem a 

vivência em cativeiro, na qual são submetidos a pequenos espaços, muitos se 

machucam.  

Esta caça excessiva para sustentar o mercado ilegal tem como resultado 

uma influência no desequilíbrio ecológico, quantidades maiores de aves 

entrando na lista de animais em extinção, tudo isso tendo em vista apenas a 

venda, o lucro. Juntamente os que estão em extinção possuem um preço mais 

elevado neste mercado. E justamente a pessoa que movimenta este mercado 

de crueldade e desumanidade é aquele que inconscientemente realiza compra 

ilegal em feiras clandestinas, comprador este interesseiro em aprisionar um ser 

vivo para deleite próprio. 

 
Dentre os impactos mais significativos gerados pelo tráfico de 
animais destaca-se a redução da abundância de determinadas 
populações, visto que a captura excessiva é a segunda 
principal causa da redução populacional de várias espécies, 
perdendo apenas para a degradação e a redução dos habitats 
provocadas pelo desmatamento (RIBEIRO et all; 2007 p.4). 
 

Diante deste cenário, foi realizado esse estudo para saber a contribuição 

da EA para o ensino de aves do Cerrado, se os alunos de uma turma de 5º ano 

são sensibilizados, e o quanto são, se eles conseguem identificar as diferentes 

plumagens que caracteriza cada ave, se percebem o papel das aves no Bioma 

Cerrado, se são sensibilizados pelo canto, investigando se eles reconhecem a 

verdadeira casa das aves, se são dentro de uma gaiola ou livre, e como é o 
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desenvolvimento da aprendizagem do estudante quando é abordado o tema 

aves. 

Para a investigação foi utilizado aves que podem ser observadas na 

Estação Ecológica de Águas Emendadas. 

A Esec-AE possui uma grande população das mais variadas espécies de 

aves e de acordo com Lopes (2005) de 1991 a 1998 um pesquisador chamado 

Marcelo Araújo Bagno realizou uma pesquisa dentro da Esec-AE com uma 

amostragem abrangendo oito hectares, identificando assim 287 espécies de 

aves, sendo 14 endêmicas do Cerrado, constatou ainda que esta unidade de 

conservação é uma das mais representativas do Bioma Cerrado.  

A Esec-AE disponibiliza em seu blog um vídeo de 50 aves que o 

fotógrafo Evando F. Lopes (fotógrafo da Esec-AE) registrou dentro da estação 

no ano de 2010. São elas: 

 

Nome Popular: Nome Cientifico: 

Pernilongo-de-costas-brancas Himantopus melanurus 

Pia-cobra Geothlypis aequinoctialis 

Pica-pau-de-topete-vermelho Campephilus melanoleucos 

Pica-pau-do-campo Colapte campestris 

Pica-pau-branco Melanerpes canditus 

Pitiguari Cyclarhis gujanencis 

Primavera Xolmis cinereus 

Rapazinho-dos-velhos Nystalus maculatos 

Risadinha Camptostoma obsoletum 

Sabiá-laranjeira Turdus rufiventis 

Sanhaçu-de-coleira Schistochlamys melanopys 

Andorinha Tersina viridis 

Saíra-amarela Tangara cayana 

Socozinho Butorides striata 

Suiriri Tyrannus melancholicus 

Guaracava-de-barriga-amarela Elaenia flavogaster 

Tapaculo-de-colarinho Melanopareia torquata 

Jandaia-de-testa-vermelha Aratinga auricapillus 
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Estrelinha-preta Synallaxis scutata 

Tesoura-do-brejo Gubernetes yetapa 

Tucanuçu Ramphastos toco 

Noivinha-branca  Xolmis velatus  

Peitica  Empidonomus varius  

Anu-branco  Guira guira  

Arapaçu-de-Cerrado Lepidocolaptes angustirostris 

Arara-canindé  Ara ararauna 

Ariramba-de-cauda-ruiva  Galbula ruficauda  

Asa-branca Dendrocygna autumnalis 

Bacurau Hydropsalis albicollis  

Bacurau-chintã  Hydropsalis parvula 

Bacurau-de-rabo-maculado  Hydropsalis maculicauda  

Beija-flor-de-garganta-verde Amazilia fimbriata 

Bico-chato-de-orelha-preta Tolmomyias sulphurescens 

Caboclinho Sporophila bouvreuil 

Cambacica Coereba flaveola 

Canário-da-terra-verdadeiro  Sicalis flaveola  

Caracará  Caracara plancus  

Choca-barrada Thamnophilus doliatus 

Choca-de-asa-vermelha Thamnophilus torquatus 

Chorozinho-de-bico-comprido Herpsilochmus longirostris 

Chorão  Sporophila  leucoptera 

Coleiro-do-brejo Sporophila  collaris 

Curutié Certhiaxis cinnamomeus 

Estrelinha-preta  Synallaxis scutata  

Ferreirinho-relógio  Todirostrum cinereum   

Figuinha-de-rabo-castanho  Conirostrum speciosum  

Garibaldi Chrysomus ruficapillus 

gavião-caboclo Heterospizias meridionalis 

gavião-carijó  Rupornis magnirostris  

http://www.taxeus.com.br/especie/synallaxis-scutata
http://www.taxeus.com.br/especie/gubernetes-yetapa
http://www.taxeus.com.br/especie/ramphastos-toco
http://www.taxeus.com.br/especie/xolmis-velatus
http://www.taxeus.com.br/especie/ara-ararauna
http://www.taxeus.com.br/especie/hydropsalis-albicollis
http://www.taxeus.com.br/especie/tolmomyias-sulphurescens
http://www.taxeus.com.br/especie/sporophila-bouvreuil
http://www.taxeus.com.br/especie/coereba-flaveola
http://www.taxeus.com.br/especie/sicalis-flaveola
http://www.taxeus.com.br/especie/thamnophilus-torquatus
http://www.taxeus.com.br/especie/herpsilochmus-longirostris
http://www.taxeus.com.br/especie/sporophila-leucoptera
http://www.taxeus.com.br/especie/certhiaxis-cinnamomeus
http://www.taxeus.com.br/especie/synallaxis-scutata
http://www.taxeus.com.br/especie/heterospizias-meridionalis
http://www.taxeus.com.br/especie/rupornis-magnirostris
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Gavião-de-rabo-branco Geranoaetus albicaudatus 

Figura 2: Aves da Esec-AE. Fonte: Blog: < http://aguasemendadas.blogspot.com.br/2010/12/50-aves-da-esec-ae.html> 

acesso em: 26/10/2015 

 

3) METODOLOGIA 

 

Nesta pesquisa, foi escolhida uma metodologia qualitativa, pois o foco 

deste trabalho é analisar a percepção dos alunos de 5º ano a respeito de aves 

do Cerrado em especial as aves que ocorrem na Estação Ecológica de Águas 

Emendadas, interpretar as contribuições do ensino de Educação Ambiental 

para a compreensão das diversas funções que elas realizam neste local, sua 

grande diversidade, seus cantos e belezas. Reigota (1994) mostra que a 

educação se baseia na mediação de conteúdos é natural que a metodologia 

seja feita procurando identificar o conhecimento adquirido (ou não) pelos 

alunos.  

Para esta pesquisa foram obtidos informações de quinze alunos de 5º 

ano do Ensino Fundamental I, da Escola Assis Chateaubriand, localizada a Vila 

Buritis, Planaltina-DF, cujos trabalhos que aqui foram analisados eram 

constituídos de alunos da mesma professora que era participante do projeto. 

Com referencia ao sexo dos estudantes que foram a base da pesquisa 

foram onze meninos e quatro meninas. 

Como este trabalho foi baseado em um projeto de extensão onde houve 

a orientação de professores para a abordagem em sala de aula do ensino de 

Educação Ambiental, a cada quinze dias no período matutino (horário inverso 

da aula que os professores orientados que participavam do projeto davam aula) 

visitávamos a escola para conversar um pouco com os professores e ajudar ou 

auxiliá-los no trabalho com os alunos com o tema aves do Cerrado.  

Única atividade em que estava presente com os alunos foi o passeio, 

durante a trilha monitorada. 

No fim do ano de 2014 ao finalizar o projeto me dirigi até a escola para 

fazer a coleta dos materiais produzidos pelos alunos. 

Com a autorização da professora participante do projeto, foi distribuído 

para os quinze alunos de sua turma o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para a participação da pesquisa (Anexo I), no qual eles foram 

avisados que só iriam participar os que trouxessem assinados pelo 

http://aguasemendadas.blogspot.com.br/2010/12/50-aves-da-esec-ae.html
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responsável, então eles levaram para casa e no dia seguinte me dirigi até a 

escola para recolher o termo de compromisso. 

Recolhi a pasta dos estudantes que me entregaram a autorização 

assinada (todos os quinze alunos tinham assinado), onde cada pasta possuíam 

três trabalhos realizados durante o período em que foi realizado o projeto 

“Formação de professores em Educação Ambiental”. 

O primeiro trabalho foi uma elaboração de texto tendo como tema 

"conhecendo o Cerrado". A professora já vinha abordando as questões 

ambientais atuais, Cerrado e começando a introduzir o tema aves, estes 

trabalhos foram produzidos depois de uma sequência de aulas em um período 

de 1 mês. 

O segundo trabalho foi realizado dia 28/07/2014 que foi a trilha 

monitorada que se baseou em 3 momentos: automassagem, orientação pelo 

Sol e a trilha (aula pratica usando como material pedagógico o próprio 

Cerrado).  

A trilha foi executada no período matutino visando um clima mais 

agradável para os alunos. Foi disponibilizado um ônibus da FUP (Faculdade 

UnB Planaltina) para o transporte dos alunos da escola até a Esec-AE, horário 

de saída foi às 7hs, todos os quinze alunos participantes da pesquisa estavam 

presentes na trilha. Ao chegar ao centro de Educação Ambiental de Águas 

Emendadas os alunos foram recebidos pela professora Isabel da própria Esec-

AE.  

 Primeiro momento: Ali mesmo no estacionamento ocorreu a 

automassagem, “promove um estado de relaxamento e consciência de 

si mesmo, que favorece ao visitante a observação e a interpretação da 

paisagem circundante” (YOUSEF, MAGALHÃES, 2010, p.15) na qual é 

uma preparação para a trilha, precisamos conhecer primeiramente o 

nosso interior, para podermos compreender o mundo exterior. A 

automassagem iniciou com a energização das mãos, esfregando uma 

na outra então era passada levemente no rosto, rins, pescoço, orelhas, 

ombros, barriga, demos então leves tapinhas no decorrer do braço e do 

corpo, equilibrávamos apenas sobre um pé, foi feita uma dança, este 

primeiro momento terminou com a montagem de uma rosa humana, 

dando bom dia para o sol. 
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 Segundo momento: A orientação dos pontos cardeais pelo Sol e a 

professora Isabel contou a História da Esec-AE, mostrou também um 

mapa, onde localizou a cidade de Planaltina, BR-020, Lagoa Bonita, e 

toda a área pertencente a Estação. Após isto os alunos lancharam. 

 Terceiro momento: A trilha monitorada é feita próxima a Lagoa Bonita, 

então o ônibus da FUP transportou os estudantes por uma estrada de 

terra dentro da Esec-AE até o local de realização da trilha monitorada, 

onde a professora Isabel deu uma aula de EA a céu aberto sobre o 

Cerrado, usando como instrumento pedagógico o próprio Cerrado, 

passando por várias fitofisionomias, onde se inicia a trilha tendo do lado 

direito uma área degradada por pastagens, onde a mata que predomina 

é a braquiária, e a esquerda Cerrado sentido restrito, acabando então na 

manta de galeria, onde o aluno pode observar a diferença de 

temperatura e umidade. Quando avistávamos alguma ave a professora 

Isabel e o fotografo da Estação Ecológica Evando F. Lopes ajudavam na 

identificação. 

Após, os estudantes foram para casa e elaboraram o terceiro trabalho: 

um relatório de tudo que eles observaram. Os materiais analisado da trilha 

foram fotografias feitas pelo fotógrafo Evando da Esec-AE na qual registrou 

todos os três momentos que foram realizados com os alunos e o relatório de 

campo, localizado nas pastas dos estudantes. 

O quarto trabalho presente na pasta dos estudantes eram desenhos de 

aves (atividade realizada no final do projeto). 

Todos os trabalhos foram fotografados e registrados, logo após foi feita a 

devolutiva aos alunos. Cada aluno recebeu um número de identificação para a 

manutenção do sigilo desta pesquisa. 

Foram analisados os seguintes trabalhos: aprendendo com o Cerrado, 

fotografias da trilha monitorada, relatório da trilha e desenhos. 

A professora trabalhou com 32 aves, disponibilizado pela Esec-AE, na 

qual são atualmente as mais frequentes na reserva até o ano de 2014 sendo: 

 

Nome Popular Nome Cientifico 

Alma-de-gato Piaya cayana 
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Anu-branco Guira guira 

Arara-canindé Ara ararauna 

Ariramba-de-cauda-ruiva Galbula ruficauda 

Bandoleta Cypsnagra hirundinacea 

Beija-flor-de-garganta-verde Amazilia fimbriata 

Beija-flor-tesoura Eupetomena macroura 

Bico-de-pimenta Saltatricula atricollis 

Caracará Caracara plancus 

Choca-de-asa-vermelha Thamnophilus torquatus 

Corruíra Troglodytes musculus 

Coruja-buraqueira Athene cunicularia 

Corujinha-do-mato Megascops choliba 

Curicaca Theristicus caudatus 

Freirinha Arundinicola leucocephala 

Gavião-caboclo Buteogallus meridionalis 

Gavião-carijó Rupornis magnirostris 

Gralha-do-campo Cyanocorax cristatellus 

Graveteiro Phacellodomus ruber 

Jaçanã Jacana jaçanã 

João-bobo Nystalus chacuru 

João-de-barro Furnarius rufus 

João-de-pau Phacellodomus rufifrons 

Papagaio-galego Alipiopsitta xanthops 

Papagaio-verdadeiro Amazona aestiva 

Periquito-rei Eupsittula áurea 

Piolhinho Phyllomyias fasciatus 

Rolinha-roxa Columbina talpacoti 

Sabiá-do-campo Mimus saturninus 

Tesourinha Tyrannus savana 

Trinca-ferro-verdadeiro Saltator similis 

Tucano-toco ou Tucanuçu Ramphastos toco 

Figura 3: lista de aves disponibilizadas pela Esec-AE frequentes no ano de 2.014, para que seja trabalhada 

pela professora. 
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4) ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÕES 

 

Para análise essa pesquisa recorre ao texto elaborado pelos alunos 

“conhecendo o Cerrado”, fotografias da trilha monitorada, relatório da trilha e 

desenhos sobre aves, e a analise será feita nesta ordem. 

 

4.1) Conhecendo o Cerrado 

 

O primeiro trabalho produzido pelos estudantes foi um texto a respeito 

do Bioma Cerrado, tendo como título: "Conhecendo o Cerrado", apenas nas 

pastas de doze alunos havia este trabalho. Foi então feito recortes de frases 

para serem analisados. 

Estudante 1 - "Bom, eu acho que tem muita gente colocando fogo e 

destruindo com o Cerrado [...]" (anexo 2), este trecho produzido por um 

estudante demonstra que ele foi sensibilizado com uma visão mais 

conservacionista, ele apresenta uma crítica as pessoas que fazem queimadas, 

cita o fogo como uma forma de destruição do Bioma Cerrado, isso ilustra o que 

diz Sousa (2012) sobre a destruição do Cerrado, onde se perde parte da 

biodiversidade. 

Estudante 3 - "O Cerrado é muito importante porque é a casa dos 

bichos, então tem que preservar [...]” (anexo 3), aqui vemos que este estudante 

tem uma preocupação com o Cerrado porém  possui um desassossego maior é 

com os animais que ali vivem, citando ainda que o Cerrado é a casa dos 

bichos, onde eles vivem, levando o leitor ao pensamento de que se o Cerrado 

for destruído eles perdem sua casa então não vai ter mais onde "morar".  Lobo 

e Nunes (2010) atestam que o Cerrado é muito rico em biodiversidade então 

tem que ser preservado, apesar do desmatamento e exploração que vem 

sofrendo ao longo dos anos. 

Estudante 4 - "As árvores são retorcidas e também tem pé de buritis, 

colher de vaqueiro, bromélia, caliandra [...]" (anexo 4), aqui o aluno cita as 

árvores, ele dá alguns exemplos de plantas que possuem no Bioma Cerrado, 

porém apresenta um conceito sobre as árvores retorcidas, apenas no Cerrado 

de sentido amplo e sentido restrito que possuem árvores retorcidas, nas 

formações florestais as árvores são retilíneas e altas. Logo após dele falar das 
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arvores retorcidas, é citado uma árvore retilínea muito comum do Bioma 

Cerrado principalmente nas veredas, que é a Palmeira do Buriti.  

Estudante 8 - "[...] Passarinhos precisam das árvores para morar e fazer 

os ninhos se eles acabarem o que vai acontecer com todos os animais que 

moram no Cerrado? É muita injustiça com eles." (anexo 5). Este trecho já 

aponta o tema gerador deste trabalho, entrando em concordância com o 

estudante 3, porém aqui este aluno é mais detalhista ressaltando que os 

passarinhos precisam de árvores para morar e fazer ninho, aqui ainda é 

colocado uma questão: o que vai acontecer com todos os animais que moram 

no Cerrado? Deixando assim uma reflexão da forma injusta que o homem 

destrói a casa dos outros seres vivos, aqui em especial as aves, o que pode 

ocasionar até mesmo a perda de espécies. Ribeiro et all (2007) afirma que a 

diversidade de espécies vêm se perdendo pela ação humana e não mais pela 

seleção natural.  

Estudante 10 - "Os animais: lobo-guará, tatu, tartaruga, capivara, teiú, 

periquito, urubu, João de Barro." (anexo 6), aqui o aluno apresenta uma grande 

diversidade de animais, na qual ele o enfatiza como pertencentes ao Bioma 

Cerrado, citando 3 mamíferos, 2 répteis e 3 aves, este estudante foi ainda mais 

detalhista na qual ele apresenta o nome popular dos seres vivos. Este relato do 

estudante é real, na qual o Cerrado constitui todos estes animais citados. 

Após as análises destes relatos produzidos pelos alunos, podemos 

apontar que com este trabalho fica visível a preocupação que os alunos já 

estavam adquirindo em relação à preservação do Cerrado, pois 100% dos 

estudantes (12 estudantes) citavam que é importante cuidar do Cerrado, 75% 

(9 estudantes) afirmaram que tem que preservar por causa dos animais, 25% 

(3 estudantes) defendia a preservação por causa das arvores. 

No primeiro mês os alunos estavam preocupados com o Cerrado 

destacando em seus relatos a importância da preservação da fauna e da flora, 

alguns fazem a conciliação dos dois, entretanto a grande maioria mostra os 

animais como fatores da importância para preservarmos o Cerrado, as aves 

são animais, três alunos trazem em seu texto as aves como um aspecto para a 

preservação, mostrando assim que a passagem dos PCN (1997) na qual a EA 

retira o homem como o dono da natureza, o tornando parte dela, neste primeiro 

mês o papel da EA contribuiu para gerar nos alunos novas indagações e 
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sensibilização dos estudantes a preservar o Bioma onde vivem, retirando o 

homem do centro da natureza e trazendo assim, a fauna e flora como um fator 

integrador do ambiente. 

Como esta pesquisa é sobre aves ao observar este primeiro trabalho 

nota-se que apenas um aluno relatou sobre aves, este dado é potencializado 

pois neste trabalho inicial a professora estava abordando temas sobre cerrado 

e preservação, não estava dando muito enfoque para o tema aves, por se tratar 

de uma fase inicial e de primeiro contato com o tema não é um dado 

desprezível, sendo que apesar de a professora ainda não estar se 

aprofundando no tema um estudante já o diferencia, porém não havendo 

identificação de espécie, apenas trazendo o Cerrado como a casa dos 

passarinhos. 

 

4.2) A Trilha Como Laboratório de Aprendizagem 

 

O segundo material mensurado foi a trilha monitorada. 

Podemos observar em todas as fotografias que apenas 1 estudante não 

participa das atividades propostas inicialmente, foi então obtido uma 

participação de 93% dos estudantes (gráfico 1)  

 

 

Gráfico 1 – participação da automassagem  

 

Neste primeiro momento, podemos também observar que a grande 

maioria dos estudantes participou da automassagem proposta pela professora 

Isabel (figura 2). 

Participação 

participaram 

não participaram 
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Figura 2 – Automassagem – Foto: Evando F. Lopes 

 

O rosto dos alunos ao ter a contemplação do sol durante a rosa humana 

(figura 3). 

 
Figura 3 – interação e automassagem - Foto: Evando F. Lopes 

   

No relato de campo dos estudantes pode-se observar que essa 

experiência contribuiu para a sensibilização dos alunos através do estímulo da 

automassagem, podemos observar isso, como por exemplo, no relato do 

estudante 4 : “Roda → paramos para fazer um momento especial. Centrar → 

Depois paramos para fazer o alongamento e para fecharmos os nossos olhos e 

olhar para nós mesmo” (anexo 7). Este aluno aqui traz a roda de 

automassagem como um momento exclusivo, a palavra especial na frase traz 

uma visão de importância e de prazer. Ressalta ainda um momento em que 

fechou os olhos, possibilitando assim visitar o eu interior.  

Já o estudante 1 apresenta este momento da seguinte forma: “A roda foi 

uma forma de se relaxar e se preparar para a trilha” (anexo 8). Este aluno 

relata o momento como uma hora para tirar a tensão, o preparando para a 

trilha que seria feita adiante onde Yousef e Magalhães (2010) a automassagem 
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provoca um relaxamento e consciência de si mesmo, onde irá favorecer uma 

aproximação da pessoa com o lugar, neste caso o Bioma Cerrado. A 

automassagem foi um momento para o conhecimento do corpo humano e seu 

interior, para futuramente o estudante poder ter um contato maior com o mundo 

que o circunda. 

O segundo momento foi a orientação pelo Sol e a História da Esec-AE. 

Onde o aluno 6 ressalta que os pontos cardeais (realizada através da 

orientação pelo sol) foi uma forma de se orientar (anexo 9), não se perder, um 

jeito de se localizar, fazer a leitura da paisagem que encontra-se em sua volta, 

observando cada ponto Leste, Oeste, Norte e Sul. 

Através das fotografias pode-se observar que uma parte dos alunos se 

atentam, enquanto a professora Izabel explica, enquanto outros estão 

distraídos olhando para outro lado, figura 4. 

 

 

Figura 4- leitura da paisagem - Foto: Evando F. Lopes 

 

O terceiro momento foi a trilha monitorada, que uma mediação de 

conhecimentos do Cerrado usando como material didático o próprio Cerrado. 

Esta aula possibilita o aluno aprender e identificar plantas nativas do Cerrado e 

aves (nosso foco principal) vendo-as e ouvindo-as.  

Com a trilha pode-se observar que o aluno se preocupa em relembrar os 

momentos na trilha, na qual, foi possível através das fotografias observar cinco 

estudantes registrando em seus celulares fotos sobre o que estavam 

aprendendo sobre o Cerrado.  
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Observa-se que até mesmo aquele aluno que não participou do primeiro 

momento (automassagem) é sensibilizado na trilha e registra a paisagem que 

foi admirada (figura 5) 

 

 
Figura 5 – registrando a paisagem - Foto: Evando F. Lopes 

 

Observa-se também o olfato e o tato do aluno sendo sensibilizado, para 

poder aprender com o Cerrado, sentindo cheiros, a figura 6 registra o momento 

em que um estudante aprecia o cheiro do Faveiro-do-Cerrado (Dimorphandra 

mollis), onde o cheiro se assemelha a um cheiro muito conhecido por eles, o 

biscoito doce. Utilizando assim o olfato para aprender mais com o Cerrado. 

 

 

Figura 6 – O Cheiro - Foto: Evando F. Lopes 

 

A curiosidade do estudante em descobrir mais sobre o Cerrado foi 

despertada, comprovando isso a figura 7 a esquerda nos revela 3 alunos 
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desgarrados dos outros 2 observando algo que acharam interessante, pelo 

visto relacionado a flora e registrando-o e 1 olhando curioso para dentro da 

mata.  

 

Figura 7- descobrindo o Cerrado - Foto: Evando F. Lopes 

 

Na figura 8 o estudante a direita com moletom e boné acelerando o 

passo e preocupado em saber para onde a professora Isabel está apontando, 

não querendo perder o momento de aprendizagem, tentando ouvir e ver tudo o 

que a professora fala. 

 

 

Figura 8 – ver e ouvir tudo - Foto: Evando F. Lopes 
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Através das fotografias pode-se notar que uma aula de EA durante uma 

trilha monitorada é bem aceita pelos estudantes, observando os olhares, 

curiosidades em sentir o cheiro, preocupados em registrar a paisagem e o que 

estava sendo mediado, sendo então sensibilizados a perceber a beleza do 

Cerrado, vendo toda uma variedade existente naquele local e admirando-a em 

apenas uma aula de EA. 

 

4.3)  Relato de Campo: A Beleza e a Importância das Aves 

 

O próximo objeto de análise dessa pesquisa foi a investigação do relato 

de campo, elaborado após a realização da trilha. O foco da investigação foi 

apenas nos relatos de aves existentes no relatório de campo, averiguando se 

eles conseguiram distinguir espécies e cantos (a professora já estava 

trabalhando aves em um período de 2 meses.  

Podemos observar que o estudante 5 cita: "Depois vimos uma arara 

marrom com bolinhas brancas" (anexo 10). O aluno aqui está equivocado 

afirmando ver uma Arara-marrom, pois não existe nenhuma espécie de arara 

marrom com bolinhas brancas catalogada no Cerrado e em nenhum outro 

Bioma, tornando este relato inválido. 

O estudante 7 menciona a seguinte frase: "Vimos tucano, capivara, 

arara, alma de gato, pombo do Cerrado" (anexo 11). Este estudante trás o 

nome de duas aves diferenciadas que não estamos acostumados a perceber 

comumente, diferentemente das araras e tucanos, demonstra que já começa a 

sair do comum, sendo estimulado através da EA a enriquecer seus 

conhecimento sobre aves, fazendo assim o reconhecimento da alma de gato  e 

do pombo do Cerrado.  

O estudante 3 apresenta uma frase bem interessante em seu relatório 

“[...] também vi passarinhos, vi a casinha do João de Barro lá no poste [...]” 

(anexo 12). Este estudante mostra uma percepção extraordinária, apesar de 

não ter visto o João de Barro, conseguiu observar sua casa, fazendo assim a 

correlação com a ave. Assim que viu a casinha dele em cima do poste já faz a 

associação com o construtor (João de Barro).  

Pode ser observada ainda uma grande preocupação do estudante 12 

com o Bioma: “[...] ontem percebi que tem pessoas que defendem o Cerrado. 
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Ufa! Fiquei aliviado! [...]” (anexo 13) através da pontuação utilizada pelo 

estudante vemos que ele ao saber das pessoas que defendem o Cerrado 

revela um alívio, fica mais calmo, apontando então uma sensibilização a 

preservação do Cerrado.  

Entre os 15 alunos apenas o estudante 11 não fez a atividade completa, 

onde ele apenas narrou a automassagem, o objetivo da investigação do 

relatório foi analisar quantos alunos descreveram sobre alguma ave que possa 

ter identificado no decorrer da trilha monitorada. Porém durante a análise foi 

possível observar uma grande ocorrência na descrição de plantas e dois outros 

animais (lobo-guará e capivara), mais uma vez a concentração está centrada 

em outras áreas, não sendo as aves como o foco principal para os alunos. 

Apenas aquele aluno que não relatou a parte da trilha não expôs nada a 

respeito de plantas, pois todos os 14 alunos descreveram pelo menos o nome 

de uma planta, o lobo guará foi relatado por 9 alunos (mesmo não vendo-o), a 

capivara foi descrito por 6 alunos e aves por 7 estudantes (grafico 2) 

 

.  

   
Grafico 2 – distribuiçao das citações no relatório. 
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As plantas (lobeira, pau-santo, buriti, colher de vaqueiro, cajuzinho, etc) 

foram mais citadas, pois no decorrer da trilha a professora Isabel ia ministrando 

sua aula apontando algumas espécies de plantas, curiosidades e uso 

medicinal. Quando falamos de Cerrado, logo vem em nossas cabeças o logo-

guará, grande representante do Bioma, na qual a professora tratou em sala, 

fazendo até uma peça com os estudantes da turma, os alunos foram para a 

trilha ansiosos para poderem observar o lobo, porém ficaram desanimados 

quando a professora Isabel falou que eles tem muito medo do ser humano e é 

muito difícil avistá-lo em seu habitat natural, apesar dos alunos não ver o 

animal, foi possível observar suas fezes presente no início da trilha.  

A capivara foi o quarto elemento mais citado nos relatórios, tendo como 

justificativa a observação das fezes dele no decorrer da trilha e também os 

alunos puderam avistar algumas capivaras as margens da lagoa bonita, onde 

ficaram fascinados com o animal. As aves, nosso tema transversal foi o terceiro 

elemento citado, sendo as mais citadas: tucano, Beija-flor, João-de-barro, 

tesourinha, Coruja-buraqueira, ficando atrás apenas das plantas e do lobo-

guará, pois muitas das vezes só era possível ouvi-las, mas quando surgia a 

oportunidade de poder se aproximar de uma a professora Isabel logo a utilizava 

como instrumento pedagógico, vendo que os alunos já estavam estudando 

sobre elas. 

Podemos perceber através dos relatos dos alunos a identificação de 

espécies, que em campo é muito difícil fazer, porém atingiu o nosso objetivo, 

no qual os alunos foram sensibilizados para a percepção de características 

próprias de cada espécie e cores, possibilitando a identificação delas. 

 

4.4) Desenho Como Expressão do Conhecimento Apreendido 

 

O quarto trabalho analisado foi o desenho de aves realizado no fim do 

projeto, foi procurado o quanto o desenho buscou detalhar a espécie 

desenhada, seus detalhes, hábitos e belezas. 
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Figura 9 – O João de Barro 

 

Neste desenho (figura 9) realizado pelo estudante 4 observa-se um 

casal de João de barro (Furnarius rufus), e um filhote dentro da casinha, vemos 

então o estudante trazendo as cores próprias desta ave, sua casa, sendo o 

João de Barro um surpreendente construtor, ele faz sua casa com barro, onde 

é possível observar estes aspectos através das cores, onde o estudante tenta 

se aproximar o máximo possível. Observa-se também que o aluno traz o 

desenho para um âmbito familiar, no qual os pais estão com o filho em casa, a 

casa trás um pressentimento de segurança, na qual o filhote ali dentro se sente 

seguro, a imagem das aves demonstra um ar de felicidade. 

O estudante 6 traz uma coruja em seu desenho (figura 10), 

aparentemente a Coruja Buraqueira (Athene cunicularia) trabalhado nas aulas, 

porém a plumagem aparentando orelhas é muito semelhante do Corujão 

Jacurutu (Bubo virginianus) que não foi trabalhado nas aulas da professora. A 

coruja buraqueira tem hábitos diurnos e noturnos. O estudante neste desenho 

aparenta transpor os dois hábitos, um através das estrelas ao fundo (noturno) e 

o outro através da pintura preenchendo o céu de azul (diurno). Vemos então 

que as aulas de EA ajudaram a sensibilizar este estudante para os hábitos da 

coruja buraqueira, conforme citado nas referências os alunos fez ligação do 

animal com sua vivência. 
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Figura 10 – A Coruja 

Já o estudante 3 faz um desenho (figura 11) de um animal comumente 

visto em zonas urbanas, o Pombo Comum (Columba Livia), originada da 

Eurásia e África, este pombo é vetor de várias doenças e principalmente piolho, 

ele está presente normalmente nas rodoviárias, praças e parques, locais onde 

o estudante pode ter avistado, este pombo não foi trabalhado pela professora, 

o que impressiona neste desenho é que o estudante detalhou muito bem as 

características próprias que este animal possui com a cabeça com um cinza 

mais escuro, o corpo com um cinza claro e duas faixas de cinza escuro no fim 

das asas. O estudante desenhou um casal de mãos dadas (ao fundo), o 

ambiente ilustrado pelo aluno aparenta ser um parque, aonde vão muitos 

casais namorar. Este estudante poderia ter feito um passeio em uma das 

praças da cidade, ter avistado o pombo e tentado reavivar neste desenho, 

conciliando o animal com o local onde foi visto. 
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Figura 11- O Pombo 

Já o estudante 8 expressa em seu desenho (figura 12) uma riqueza de 

conhecimento tais como o desmatamento, onde sobrou apenas tocos de 

arvores, por ter sua flora devastada, foi ilustrado uma fauna com todos os 

animais aparentando estarem tristes, fazendo que o observador deste desenho 

reflita sobre os desmatamentos, pois está acabando com a casa dos animais.  

Observa-se uma grande variedade de animais, possui um casal de aves, 

aparentando ser Saíra-Amarela (Tangara Cayana), possuindo asas de cor azul 

cabeça marrom e peito amarelo, comum do Cerrado e presente na Esec-AE, 

porém este casal está se alimentando de uma cobra (defini-se a partir da 

coloração e da língua), porém a dieta da Saíra é basicamente frutas e insetos. 

Observa-se também no desenho um periquito amarelo em cima de uma lasca 

de madeira (parte inferior-direita) e outro não identificado um pouco à cima, 

pode-se observar também um lobo-guará, um tamanduá dentro de um toco de 
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árvore, usando como abrigo, uma raposa e um tatu (dentro do cupinzeiro parte 

inferior-esquerda). 

 

 

Figura 12 – O Desmatamento. 

A figura 13 elaborada pelo estudante 2 ilustra uma quantidade de dez 

aves em uma única árvore, trazendo assim uma riqueza de diversidade. Vendo 

que este aluno faz uma relação fauna e flora, podemos nos atentar nas 

diferenças de características que o estudante traz em cada ave, na qual os 

únicos iguais são o casal de João-de-Barro (um dentro da casa e outro ao 

lado), este desenho está expondo a afirmação de Sousa (2012) onde o 

Cerrado é um Bioma Rico em Biodiversidade, é evidenciado isto através da 

diversidade de aves que o aluno desenha em apenas uma árvore. 
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Figura 13 – a diversidade de aves 

 

Observa-se do estudante 5 (figura 14) a sensibilização das cores na qual 

traz em seu desenho uma Arara-vermelha-grande ou Arara-Piranga (Ara 

cholorepterus), o estudante transpõe as cores fortes características desta 

espécie, tendo a plumagem traseira azul, uma faixa amarela atravessando uma 

ponta a outra das asas e cabeça e metade das asas vermelhas e rosto branco, 

este aluno foi sensibilizado através da EA a perceber as cores, observa-se 

também o voo leve que a ave faz, reproduzindo assim a agressividade de suas 

plumagens com a serenidade de um suave voo, mostrando assim o que Silva, 

Costa e Almeida (2012) citam sobre as diversas concepções que o aluno 

adquire através da EA, sendo aqui os detalhes, as cores, o voos e as beleza 

própria da espécie. 
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Figura 14 –  O Voo da Arara 

 

O estudante 14 traz em seu desenho (figura 15) uma representação de 

um casal de araras Canindé (Ara ararauna), em um galho de uma árvore, ele 

transpõe em seu desenho uma riqueza de cores, detalhes e formas. O aluno 

comprova que a EA contribui para a percepção de cores e detalhes da ave, 

onde ele apresenta as cores legitimas deste animal e traços próprios desta 

espécie, o estudante representa também em seu desenho algumas penas, 

sendo visível principalmente na parte traseira das araras na qual estas penas 

são mais alongadas (auxiliando assim no voo), vemos então o despertar de 

detalhes endêmicos de uma ave em um simples desenho. 
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Figura 15 – Casal de Araras. 

 

Pode-se constatar que estes estudantes são verdadeiros artistas 

naturais, ilustrando cores, formas e belezas das aves que foram apresentadas 

para eles no decorrer do projeto, porém nota-se que a ave que mais chamou 

atenção deles foi as araras, por ser uma que possui plumagens com cores 

chamativas, onde é interpretado muito bem nos desenhos. 

Descobre-se então que através dos desenhos produzidos pelos alunos 

no final do projeto que eles foram sensibilizados pela EA para a percepção de 

cores procurando se aproximar ao máximo as colorações originais das 

espécies desenhadas, vemos então o salto cognitivo do primeiro trabalho para 

este, na qual os estudantes em um mês de aulas de EA traziam os animais em 

geral, agora os estudantes conseguem distinguir espécies de aves, detalhes, 

houve apenas uma ave urbana vetor de doenças que foi o pombo, sendo que 

ele branco é símbolo da paz, e na mitologia Judaico-Cristã representa o 

Espírito Santo. Todos os outros desenhos foram frutos de aves apresentadas 

em sala de aula, sendo maior apresentado desenhos de araras. 
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Pode-se observar, que a EA ao ser trabalhada através da produção de 

textos, relatos, trilhas e desenho (artes) o estudante de acordo com Tristão 

(2004) adquire saltos cognitivos na qual prova que Silva, Costa e Almeita 

(2012) estão corretos ao mostrarem que a EA pode ser consolidada em 

diversas áreas de conhecimento, na qual o aluno desenvolve o conhecimento 

aperfeiçoando outro, um exemplo neste trabalho é o desenvolvimento de 

concepções de aves do Cerrado e aperfeiçoando da escrita e das artes.  

 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A EA é um tema Transversal de grande importância a ser trabalhada em 

sala de aula, vendo que os alunos receberam bem a interdisciplinaridade, 

sendo trabalhada na área de produção de textos e desenhos. 

A escola é um local privilegiado para o desenvolvimento da EA, 

observando que os alunos foram sensibilizados sobre o papel das aves na 

preservação do ambiente natural. 

Esta pesquisa mostra que ao trabalhar EA em sala de aula em um 

período de um semestre o estudante desenvolve uma boa percepção de 

espécies, é sensibilizado aos detalhes, voos, cores, casas e os saltos 

cognitivos da turma é amplo. 

No primeiro mês os estudantes expressaram o Cerrado representando 

apenas os animais em geral, o tema transversal desta pesquisa só é 

apresentado de fato aproximadamente dois meses depois, no segundo trabalho 

realizado pelos estudantes, na qual foi realizada a trilha, os alunos já 

conseguem identificar algumas espécies de aves, e no fim do trabalho de EA 

os estudantes mostram os seus talentos artísticos demonstrando que foram 

sim, sensibilizados através de aulas de EA a perceber as riquezas de detalhes 

das aves desenhadas, as cores representativas da espécie e apresentando 

uma grande diversidade de aves  

Considera-se então que a EA pode ser trabalhada de formas diferentes 

e simples, assim, este trabalho apresenta a produção de textos, produção de 

desenhos, trilhas monitoradas (os alunos se mostram mais motivados e 

interessados na trilha), onde podemos acompanhar o grande salto que o aluno 
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apresenta ao aprender com o Cerrado, a importância da conservação do Bioma 

e a nova leitura sensível sobre aves. 
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Anexos: 
 
Anexo I  

 
 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

Brasília,28 de novembro de 2014. 

 

Autorização para uso de materiais pedagógicos produzidos 

 

 

Eu___________________________________________________autorizo  que 

o aluno Lucas Diolindo matricula tal da Universidade de Brasília – Campus 

Planaltina, à ter acesso ao material produzido em sala de aula por meu 

filho(a)__________________________________________como fonte para 

uma pesquisa de fins propriamente acadêmico, que irá se basear apenas nos 

trabalhos produzidos em sala de aula, a respeito do tema “aves do Cerrado” 

Autor da pesquisa: Lucas Diolindo de Sousa estudante de Ciências Naturais da 

UnB-Planaltina propriamente matriculado, matricula: 12/0076683. 

 

 

Nome do responsável: _______________________________ 

Ass. do responsável: ________________________________  
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Anexo 2 

 

Anexo 3 

 

Anexo 4 

 

Anexo 5 

 

Anexo 6 

 

Anexo 7 
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Anexo 8 

 

Anexo 9 

 

Anexo 10 

 

Anexo 11 

 

Anexo 12 

 

Anexo 13 

 


