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Resumo 

 

O principal intuito de se trabalhar com Educação Ambiental, se baseia na 

formação de pessoas conscientes que refletem sobre os mais diversos problemas 

ambientais e estão sintonizados com as questões da escassez da água, com o 

desmatamento crescente, com a caça predatória e o tráfico de animais, com os 

problemas decorrentes do modelo de consumo adotado por uma determinada 

sociedade, que descarta mais e mais lixo no planeta, contamina o ar que todos 

respiram e que altera as condições climáticas e polui rios. A elaboração de um 

projeto surgiu da necessidade de desenvolver novos métodos pedagógicos para 

trabalhar a temática de preservação ambiental do bioma Cerrado, utilizando-se das 

áreas da cidade de Formosa - GO, localizada na região centro-oeste, no sudeste de 

Goiás, com presença de diversidades ecológicas como: o Parque ecológico Mata da 

Bica, Cachoeiras do Indaiá, Salto do Itiquira, Lagoa Feia, Buraco das Araras. A 

conclusão mostra a necessidade de pensar e sentir a questão pedagógica inerente 

aos processos ambientais, através do uso de trilhas interpretativas que se 

apresentam como notáveis recursos didáticos para a Educação Biológica e 

Ambiental, capazes de incentivar a capacidade de observação e reflexão, 

viabilizando assim a informação biológica, a sensibilização e a conscientização 

ambiental. 

 

Palavras – Chave: Interpretação Ambiental, Educação Ambiental. 
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Introdução  

As mudanças climáticas e o descontrole dos fenômenos da natureza, Tufões, 

tsunamis, enchentes, secas, terremotos são fenômenos próprios da natureza, mas, 

foram intensificados pelas ações dos homens, que estão sentindo na pele as 

consequências dos seus atos. O conhecimento e a divulgação de algumas práticas, 

sobre usos adequados dos recursos naturais pretendem com que, no dia a dia, se 

possam realizar ações de cidadania voltadas para a preservação ambiental, 

começando pela rua, pelo bairro, pela cidade em que se mora. 

Diante desta problemática deve-se promover a formação de conhecimento, de 

atitudes e de habilidades necessárias à preservação ambiental. A Educação 

Ambiental deve estar presente de forma interdisciplinar em todo o currículo escolar. 

Assim, poderá atingir todos os cidadãos por meio de um processo pedagógico 

participativo, que procure construir no educando uma visão crítica sobre as questões 

ambientais.  

O Parque ecológico Mata da Bica foi escolhido devido ao fato do Parque estar 

circundado pelo avanço da malha urbana. O Projeto elegeu também como 

procedimento pedagógico o contato direto com o bioma Cerrado, por entender que 

essa prática desencadeia um processo de reflexão da relação do individuo com 

ambiente natural. Por meio de um estudo de pesquisa de opinião, propicia o 

conhecimento da realidade do Parque Ecológico Mata da Bica, permitindo fazer uma 

análise de como esse Parque está sendo tratado e o que pode ser feito para sua 

melhor preservação.  

O Parque está sofrendo vários problemas como concentração de seus limites, 

entulho e animais mortos; as nascentes cada vez mais sujas; animais em 

decomposição, sacos e garrafas plásticas bóiam no lago do Parque; desmatamento; 

podas sem aceiro; falta de fiscalização e segurança; falta de plano de manejo; 

ausência de inventário ou monitoramento da fauna e da vegetação; o córrego, que 

escoa a água do lago, foi parcialmente canalizado e recebe água das nascentes e 

dos esgotos clandestinos; algumas áreas foram urbanizadas  e as casas, 

abandonadas devido à instabilidade do solo. 
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Objetivo 

Considerando que a maioria dos alunos não tem contato direto com a 

natureza por viver em ambiente urbano, surgiu a necessidade de se propor um 

Projeto para aproximar esses alunos da natureza, onde o objetivo é promover a 

visitação a ambientes naturais, onde os alunos poderão fazer caminhadas 

ecológicas, trilhas interpretativas, pedalada ecológica, observação da paisagem e da 

diversidade local. 

Nesses locais poderão ser trabalhados diversos temas com: conservação, 

poluição, qualidade da água, transformação do espaço natural pelo homem, 

interação dos animais com as plantas locais, conhecer a fitofisionomia local e 

reconhecer as plantas comestíveis, e medicinais utilizadas na região, entre outros. 
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1. Educação ambiental. 

1.1Conceitos  

Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei N.°938, de 31 de Agosto 

de 81) Meio Ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica que permite, abrigam e regem a vida em todas as 

suas formas. 

 Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Artigo 225 

- “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. 

Fazer parte de um Estado e viver em sociedade é vincular-se a direitos e 

deveres aprovados por leis que disciplinam a vida de toda e qualquer comunidade, 

incluindo os direitos e o respeito à legislação ambiental. A necessidade de 

estabelecer a relação entre cidadania e meio ambiente está expressa no direito do 

indivíduo ter um meio ambiente saudável e no dever que cada um tem de defender a 

preservação e o equilíbrio dos recursos naturais e da biodiversidade, conforme a 

Constituição, acordos, tratados internacionais e leis ambientais.  

 Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental; A educação ambiental 

será tratada como prática educativa integrada, contínua e permanente, por meio de 

atividades transdisciplinares e contextualizadas. Portal do Meio Ambiente (Lei nº. 

9.795/99) 

Como sugestões de práticas-pedagógicas, os PCN - Parâmetros Curriculares 

Nacionais (Brasil, 1998) apresentam um programa de “estudo que parta de um 

grupo de seres vivos em particular”, utilizando para tanto, conhecimentos biológicos, 

físicos, químicos, amparados por outros conhecimentos como história, geografia, 

matemática, entre outras disciplinas, para que, juntos, possam facilitar a 

“compreensão do todo”. Destacando para isto, o estudo do meio. 

Atividades educacionais relacionadas com a qualidade de vida e que 

priorizam os aspectos comportamentais, moral e ético. Devem contextualizar a 

relação do ser humano com a natureza, priorizando a aprendizagem de conceitos e 

a adoção de atitudes relacionadas com a conscientização, prevenção, preservação, 
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recuperação e cooperação para a melhoria do meio ambiente. Devem, ainda, atentar 

para os riscos ambientais e os cuidados com os ecossistemas. (Lei nº.9.605/98) 

Em análise histórica e documental do ensino de Biologia percebe-se uma incessante 

busca de estratégias de ensino, que estimulem aos aprendizes à curiosidade sobre 

o mundo que os cerca, que os torne capazes de compreender, explicar e atuar de 

modo positivos sobre fenômenos naturais relacionados a ciência e tecnologia, 

aplicando para isso conhecimentos adquirido ou desenvolvidos nas aulas de 

Biologia. (LDB nº. 4024/61; LDB n.º5692/71; LDB nº 9394/96; CNE nº.15/98; 

PCNs/98). 

 A Lei de Diretrizes e Bases (Lei 4024/61) e (Lei 5692/71) visa garantir a 

igualdade de condições para acesso e permanência na escola, segundo essas leis a 

União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de 

seus orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público" (art. 69); o 

Ensino fundamental passa a ser obrigatório e gratuito (art. 4) e; a educação infantil 

(creches e pré-escola) se torna oficialmente a primeira etapa da educação básica.  

A Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) - LDB - é a lei orgânica e geral da 

educação brasileira, reafirma o direito à educação, garantido pela Constituição 

Federal. Estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à 

educação escolar pública, definindo as responsabilidades, em regime de 

colaboração, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Dentre os objetivos estabelecidos pela CNE/98 para a área de Ciências da 

Natureza, há aspectos da Biologia que têm a ver com a construção de uma visão de 

mundo, outros práticos e instrumentais para a ação e, ainda aqueles, que permitem 

a formação de conceitos, a avaliação, a tomada de posição cidadã. 

Um tema central para a construção de uma visão de mundo é a percepção da 

dinâmica complexidade da vida pelos alunos, a compreensão de que a vida é fruto 

de permanentes interações simultâneas entre muitos elementos. 

Segundo os PCNs (1998) os professores devem promover a conscientização 

dos alunos com relação ao direito à saúde além de “ Compreender que a saúde é 

produzida nas relações com o meio físico, econômicos e sociocultural, identificar 

fatores de risco à saúde pessoal e coletiva ”. 

A interpretação é um instrumento para educação e para o saber pedagógico, 

quando envolve visitas a espaços naturais. A busca de saber e de esclarecer os 

processos que envolvem toda a natureza, tornando mais atrativo quando encontram 
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uma linguagem fácil e adequada para isso, principalmente quando se realiza 

atividades no meio natural e fora das salas de aulas. 

 

2. Como trabalhar com Educação Ambiental 

 Propor atividades de Educação Ambiental incluídas em ações que favorecem 

a conservação de ambientes naturais é a interpretação ambiental que contempla 

entre outras atividades, as trilhas interpretativas, por meio de caminhadas 

ecológicas, pedaladas, observação da paisagem, e outras atividades em contato 

direto com a natureza. 

A visitação a locais como o Parque Ecológico Mata da Bica, Cachoeiras 

Indaiá, Salto do Itiquira, Lagoa Feia e Buraco das Araras, é uma forma de se 

trabalhar a conservação desses locais visitados, por meio da construção de valores, 

e desenvolvimento de atitudes críticas.  Menghini e colaboradores (2007) vêem na 

interpretação ambiental uma técnica didática, flexível e moldável as mais diversas 

situações e busca interpretar os fenômenos da natureza e da cultura em visitas a 

estes espaços. 

A utilização da técnica de trilhas interpretativas, adaptada de acordo com as 

necessidades e com o conhecimento dos alunos, pode tornar-se num excelente 

instrumento de ensino. Ela é ideal para que os alunos conheçam e aprendam sobre 

ambientes específicos. É também, uma forma de dividir experiências que levam os 

alunos a apreciar, entender e cooperar com a preservação da natureza.  

De acordo com DIAS (2001) e LIMA (1998): “A interpretação da natureza no 

contexto de uma trilha ecológica é atividade educativa que tem como objetivo a 

revelação de significados, relações ou fenômenos naturais por intermédio de 

experiências práticas e meios interpretativos, ao invés de simples comunicação de 

fatos e datas." (DIAS). 

 
A trilha interpretativa pode ser definida como um trajeto de curta distância 

(500 até 1.000 metros), onde buscamos aperfeiçoar a compreensão das 

características naturais e/ou construídas e culturais da sequência paisagística 

determinada pelo seu traçado (LIMA, 1998), com finalidades ludo-pedagógicas 

direcionadas a Educação Ambiental. 

 



15 

 

Entende-se então que as trilhas interpretativas não existem para a 

comunicação de fatos, datas e conceitos, mas para compartilhar experiências que 

levem os visitantes, sejam alunos ou professores, a apreciar, a entender, a 

sensibilizar, a cooperar na conservação de um recurso natural e também a educar 

para uma participação pela qualidade ambiental e de vida no seu contexto. 

 

2.1 Projeto 

 Foi realizada visita ao Parque Mata da Bica juntamente com os alunos da 

turma do 1° ano do Ensino Médio do Colégio Maria Montessori, (Revista de 

Educação Ambiental, 2009.) para melhor conhecimento de sua realidade e para 

aplicação do questionário “O que você acha mais importante para tornar o Parque 

Mata da Bica um lugar mais agradável?”; em (Anexo-modelo de questionário), 

Perguntados quanto a terem contribuído de alguma forma para isso, 37% declarou 

ter participado de mutirões de limpeza no parque; 25%, de plantio de mudas; 13% já 

ajuda, de maneiras diferentes, na preservação do parque; 16%, em atividades 

promovidas pela escola; 9% participou de campanhas. (Figura 9 – Gráfico). 

 Quanto aos causadores da poluição e destruição do parque, 57% afirmou ser 

a comunidade, 30% afirmou ser a negligência das autoridades e 13% atribui a causa 

do problema a visitantes e outros. Após a realização da pesquisa, foi possível 

observar que a maioria dos entrevistados acha importante a conservação e a 

revitalização do Parque. 

Os resultados denotam que há consciência por parte da comunidade das 

dimensões do problema, e percebe-se, tanto nos dados da pesquisa como na 

realidade que salta aos olhos, que pouco é feito para se conter o avanço das 

cidades contra mananciais, reservas e parques. Sabemos da timidez da ação, mas 

nos orgulha saber que a pesquisa e o presente relato se somam a quantas outras 

ações que há no sentido de alertar a sociedade civil e as autoridades para medidas 

eficazes na defesa desses ambientes. 
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Figura 9 – Gráfico: Preservação do Parque Mata da Bica. 
Fonte: a autora.  

 
 

 

3. Riquezas naturais – Cidade (Formosa/GO) 

 O município de Formosa é de importante riqueza natural, pois em seu 

território há nascentes de três das maiores bacias hidrográficas do Brasil, sendo elas 

a Bacia do São Francisco, composta na localidade pelo ribeirão Santa Rita, Lagoa 

Feia; a Bacia do Prata, representada pelo Ribeirão Pipiripau e a Bacia Amazônica, 

composta na região pelo Rio Paranã e o Ribeirão Bandeirinha; além de apresentar 

diversas cachoeiras, rios, ribeirões, lagos e lagoas, sendo uma área de relevante 

importância para a biodiversidade do país. (Secretaria de Planejamento de Formosa- 

Go. Plano Diretor, 2003). 
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3.1 O Parque Ecológico Mata da bica 

O parque situa-se em Formosa, que está localizada na região sudeste de 

Goiás, distante 280 km da capital do estado e a 75 km de Brasília-DF. O município 

de Formosa tem uma área de 7.200 km², com seu relevo formado por extensos 

chapadões e terras vermelhas, regiões baixas e planos elevados. (BORGES,2008) 

A definição do Parque da Mata da Bica foi inserida na Lei Orgânica Municipal 

(1990) graças a uma campanha da população e, no ano de 1990, o Parque foi 

reconhecido como patrimônio municipal. A Mata da Bica está localizada no Setor 

Bosque, mais ou menos no centro da cidade; sua área compreende 25,68 hectares, 

(Figuras 1e 2); e encontra-se sob a administração da Secretaria de Agricultura, 

Pecuária e Meio Ambiente.O Parque abriga a nascente mais distante do Rio Preto 

(afluente do Rio São Francisco) e a nascente da Lagoa Feia.  

 

       

Figura 1- Parque Ecológico Mata da Bica                 Figura 2- Parque Ecológico Mata da Bica  

Fonte: a autora  
 

3.2 Salto do Itiquira  

O Salto do Itiquira localiza-se a 34 km da cidade de Formosa, (Figuras 3 e 4). 

Seguindo pela GO-116, a cachoeira do Itiquira possui 168 metros de queda livre e é 

considerado o mais alto da América Latina, (Secretaria de Planejamento Formosa –

GO. Plano Diretor, 2003) é formado pelo Rio Itiquira cujo curso d`água passa por 

todo o parque e é de preservação ambiental; para visitar o Salto é necessário pagar 

uma taxa. BORGES, op. Cit., p.36 
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Figura 3- Salto do Itiquira                      Figura 4- Salto do Itiquira   
Fonte: a autora. 
 

3.3 Cachoeiras do Indaiá  

As cachoeiras do Indaiá, (Figuras 5 e 6). Localizam-se na microbacia do 

Itiquira, o acesso às cachoeiras é pela rodovia Formosa - Planaltina de Goiás a uma 

distancia de 28 km sendo 20 km de asfalto e 08 km um trecho de terra; Para 

conhecer as cachoeiras é preciso pagar uma taxa.  

Tem-se acesso somente à primeira queda d`água, para conhecer as outras é 

preciso acompanhamento de guia; uma das quedas mais conhecidas é a véu de 

noiva, onde pratica-se rapel, o percurso pode ser feito em aproximadamente 4 

horas, no final da trilha, dentro do parque municipal do Itiquira, há um mirante no 

topo do Salto onde pode-se ver toda a beleza do Salto do Itiquira e a imensidão do 

Vale do Paranã. Ibidem, p. 37-38 

 

    
Figura 5 - Indaiá                                                         Figura 6- cachoeira do Indaiá  
Fonte: a autora. 
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3.4 Lagoa Feia 

A Lagoa Feia, (Figura 7). Localiza-se à aproximadamente 5 km do centro de 

Formosa, ocupa uma área de 15.000 metros quadrados e em alguns pontos chega a 

ter a profundidade de até 10 metros. É formada com as águas de diversos rios que 

nascem na região e faz parte da nascente do Rio Preto, que compõe a Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco. Ao redor da Lagoa é encontrada uma mata ciliar 

bem preservada, sendo que na principal área de visitação existe um bosque de 

eucaliptos, utilizado por muitos para camping. Ibidem, p.42 

    
Figura 7- Lagoa Feia. 
 Fonte: http://www.flickr.com/photos/jahponeis/519898886 

 

3.5 Buraco das Araras 

O Buraco das Araras (Figura 8) é resultado de um desabamento da superfície 

de uma caverna, onde houve um desgaste devido a ação da água, provocando o 

dissolvimento do calcário existente no local, com 972 metros de diâmetro e cerca de 

95 metros de profundidade. Essa cratera foi formada em meio a uma paisagem 

campestre de cerrado fino. BORGES, op. cit., p.37 

Possui uma vegetação densa, composta basicamente por pteridófitas, que 

são samambaias capazes de medir até 5 metros. O Buraco das Araras se distancia 

de Brasília 100 km e de Formosa 40 km seguindo pela BR- 020 ao norte, cerca de 4 

km do Distrito do Bezerra, sendo mais 9 km de estrada de terra. A trilha íngreme por 

dentro da mata fechada leva a entrada da caverna que em seu interior se encontra 

um lago subterrâneo de águas cristalinas.  
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Figura 8- Buraco das Araras. 
 Fonte: http://br.olhares.com/caverna_no_buraco_das_araras_em_goias_foto2985333.html 

 

4. Áreas Protegidas  

Há uma combinação de fatores que explicam o aumento da preocupação 

mundial pelas áreas naturais protegidas, como a desenfreada devastação das 

florestas e a perda da biodiversidade, entre outros. As Unidades de Conservação da 

Natureza foram criadas a partir da segunda metade do século XIX e podem ser 

conceituadas como espaços territoriais com características relevantes, limites e 

objetivos de conservação definidos, legalmente instituídos pelo Poder Público 

(BRASIL, 2000).  

O SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação define 12 

categorias de manejo, classificados em dois grandes grupos: Unidades de Proteção 

Integral e Unidades de Uso Sustentável. O primeiro tem por objetivo básico a 

preservação da natureza, admitindo-se apenas o uso indireto de seus recursos 

naturais (parques nacionais, estações ecológicas, reservas biológica, entre outros).  

Parques Nacionais – Destinam-se a preservar áreas naturais ou pouco 

alteradas pela interferência humana, podendo ser utilizadas respeitando-se seu 

plano de uso para fins educacionais recreativos e científicos. São divididos em 

federais, estaduais e municipais. 

Estação Ecológica – São áreas destinadas a pesquisas básicas e aplicadas 

de ecologia, a proteção de ambiente natural e ao desenvolvimento da educação 

conservacionista. 

Reservas Biológicas – Instituídas em terras de domínio público, não é 

permitido em seu interior a exploração de qualquer dos recursos naturais ou 

modificação do meio ambiente da reserva. Destinam-se especialmente à produção 

de um determinado tipo de vida, onde a única atividade permitida, desde que 

autorizada é a pesquisa científica. 
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O segundo grupo pretende compatibilizar a conservação da natureza com o 

uso sustentável de parte de seus recursos naturais (Floresta Nacional, RPPN – 

Reserva Particular do Patrimônio Natural, por exemplo). 

Floresta Nacional – Tem por objetivos de manejo a produção de madeira, 

água e pastagem sob a vigência do conceito de uso múltiplo e rendimento 

sustentado, devendo assim proporcionar também oportunidades para recreação, 

educação ambiental, caça, pesca, investigação e monitoramento. 

Reserva Particular do Patrimônio Natural – São áreas naturais ou pouco 

alteradas, de tamanho variável, cuja preservação por iniciativa do proprietário é 

reconhecida pelo IBAMA. São formalizadas por portaria do IBAMA e demandam o 

gravame definitivo de perpetuidade nas escrituras do imóvel, portanto os 

descendentes dos proprietários não poderão dar outro uso para elas e em eventual 

venda, o comprador terá de arcar com o compromisso. 

Embora ambos os grupos admitam a visitação pública com fins educacionais, 

o SNUC destaca o Parque Nacional e a RPPN para tais atividades, uma vez que tais 

categorias de manejo incluem explicitamente nos seus objetivos possibilitar a 

recreação e a Educação Ambiental. É preciso ressaltar que as atividades da 

Educação Ambiental e biológica são perfeitamente compatíveis em áreas naturais, 

em especial por intermédio da interpretação ambiental, como já exposto.  

A utilização dos Parques por meio de iniciativas que viabilizem a Educação e 

a Interpretação Ambiental cumpre o disposto na Lei Federal nº 9.985, que determina 

como objetivo básico dos Parques (Nacionais, Estaduais e Municipais) o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, recreação 

em contato com a natureza, do turismo ecológico, de pesquisas científicas e da 

proteção dos ecossistemas naturais (BRASIL, 2000). 
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Conclusão  

É preciso aprender novos modos de pensar e sentir a questão pedagógica 

inerente aos processos ambientais faz-se necessário reconhecer que aquele que se 

coloca a tarefa de educar, comprometido com o conhecimento, constrói uma relação 

de facilitação com os educandos, na qual estes são incentivados, provocados a 

assumirem-se autônomos na construção do conhecimento. 

A educação ao ar livre é uma prática educacional que utiliza como recursos 

educativos desafios encontrados em ambiente naturais, e objetiva o 

desenvolvimento educacional do ser humano (BARROS, 2000). 

O educador ambiental age comprometido com a transformação da realidade 

ambiental e social e afirma-se no seu trabalho, desafiando o aprendiz a assumir-se 

como sujeito do processo de conhecer. 

As trilhas, enquanto instrumentos pedagógicos para a Educação ambiental e 

biológica, devem “explorar o raciocínio lógico, incentivar a capacidade de 

observação e reflexão, além de apresentar conceitos ecológicos e estimular a 

prática investigatória” (LEMES et al, 2004). 

O educador ambiental tem o desafio de escolher um caminho, quais práticas 

pedagógicas, utilizar para desenvolver uma educação ambiental transformadora; 

diante desse desafio devem-se pensar novos métodos pedagógicos para trabalhar a 

temática de preservação ambiental do bioma cerrado, utilizando-se das áreas da 

cidade de Formosa-GO. A educação ambiental vivenciada na natureza constitui 

numa proposta de experimentação de conceitos, de observação das emoções, 

sentimentos e pensamentos, e por contribuir para a conservação da natureza. 

Sendo a interdisciplinaridade um dos pressupostos da Educação Ambiental, o 
recurso às viagens para estudos do meio como meio de ruptura da 
compartimentação do saber e para o estímulo à construção singular do 
conhecimento, facilitada pela experiência direta, coloca-se de modo privilegiado por 
tudo o que pode oferecer analogamente aos momentos de lazer, de favorável à 
sensibilização e à percepção. (SERRANO, 2000) 

 

Este trabalho propõe a visitação de outros espaços naturais, como as 

Cachoeiras Indaiá, Salto do Itiquira, Lagoa Feia e Buraco das Araras, pois através 

de trilhas interpretativas e com o auxílio do professor, os alunos poderão tornar-se 

agentes ativos frente aos problemas ambientais. Eles terão a oportunidade de tirar 

suas próprias conclusões a respeito das questões ambientais e de buscar respostas 
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às suas dúvidas pessoais, tornando-se protagonista do seu processo de 

aprendizagem. 

 Como promover essa visitação? 

Após definição do local e do púbico alvo, fazer o agendamento no local, e o 

agendamento na escola. 

Montar uma trilha interpretativa de fácil acesso, que estivesse localizada 

perto, em áreas próximas da cidade de Formosa, como o Parque ecológico Mata da 

Bica, Cachoeiras do Indaiá, Salto do Itiquira, Lagoa Feia, Buraco das Araras. 

Definição do tipo de trilha: podendo ser uma trilha em linha reta, de um ponto 

a outro, ou uma trilha em circulo, saindo de um ponto e retornando ao mesmo, 

preferencialmente trilhas guiadas, onde o professor ajuda a interpretar o ambiente. 

 Definição do horário de saída e de chegada na escola, definição do horário 

de início e término da atividade (tempo de duração da atividade). 

Viabilização do transporte (coordenação pedagógica e Educacional) e 

solicitação de autorização pelos pais.  

Definição sobre necessidade de recursos (lanche, água, sacos de lixo, 

caderno, etc.), gastos (entradas, outros). 

Visita Prévia, mapeamento e definição de trajetos, com descrição detalhada 

prévia da estrutura e espaços do local. 

Definição de cerrado, características climáticas, relevo, solo (características fisico-

químicas do solo), vegetação e fauna; trabalhar conceitos básicos sobre 

ecossistemas, entre outros conceitos de ecologia. 

Identificação de pontos chaves, pontos interpretativos, locais que chamam 

atenção, aumentando o interesse, tais como: árvores, rios, cachoeiras. 

Uma das características interessantes neste tipo de atividade é a diversidade 

de situações. Ainda que se tenha planejado previamente pontos e assuntos chaves, 

a participação dos alunos, através de observações e perguntas, muitas vezes muda 

o rumo dos assuntos e pontos de observação. 

Identificação de situações e espaços de risco, definições de medidas 

preventivas, orientações gerais, orientações de segurança aos alunos, tais como: 

Não pôr a mão ou o pé em buracos de troncos ou no solo, não por na boca folhas ou 

frutos desconhecidos e não se afastar do grupo. 

Descrição das etapas da atividade e dos objetivos a serem alcançados; 



24 

 

Nesses locais poderão ser trabalhados diversos temas com: conservação, 

poluição, qualidade da água, transformação do espaço natural pelo homem, 

interação dos animais com as plantas locais, conhecer a fitofisionomia local e 

reconhecer as plantas comestíveis, e medicinais utilizadas na região. 

 Para avaliação do aprendizado os alunos farão oficinas para produção e 

apresentação de trabalhos como painéis educativos, obras de arte, pinturas, 

apresentação de peça teatral, poemas e relatos do que foi observado. Visando 

envolver a comunidade escolar para debater as questões ambientais, buscando 

estratégias para diminuir as agressões ao meio ambiente local. 

Pode-se inferir que as trilhas interpretativas se apresentam como notáveis 

recursos didáticos para a Educação Biológica e Ambiental, capazes de incentivar a 

capacidade de observação e reflexão, viabilizando assim a informação biológica, a 

sensibilização e a conscientização ambiental. Além de reforçar o traço dos lugares, 

das regiões e das paisagens, criando novos conteúdos até então imperceptíveis, a 

interpretação ambiental é uma oportunidade de desenvolvimento humano que 

estimula a capacidade investigadora, levando o homem a repensar seu modo de ver 

e sentir o planeta como um todo, a partir da leitura e da percepção da realidade 

ambiental. Dessa forma, a natureza se firma como ferramenta facilitadora do 

aprendizado; concebe-se a educação biológica como estratégia para a proteção dos 

recursos naturais. 
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Anexo 
 

A - Modelo de Questionário  

Qual sua concepção sobre conservação ambiental? 

Qual desses locais você conhece? 

( ) Parque Ecológico Mata da Bica  

( ) Salto do Itiquira 

( ) Buraco das Araras  

( ) Cachoeira do Indaiá  

( ) Lagoa Feia  

Você já visitou o Parque Ecológico Mata da Bica? 

( ) Sim  

( ) Não  

 

Você considera que o Parque Ecológico Mata da Bica um lugar bem conservado? 

( ) Sim  

( ) Não  

 

Você já participou de mutirões de limpeza no Parque Mata da Bica? 

( ) Sim  

( ) Não  

 

Você já participou de plantio de mudas no Parque Mata da Bica? 

( ) Sim  

( ) Não  

 

Você já participou de campanhas para conservação do Parque Mata da Bica? 

( ) Sim  

( ) Não  

 

 

Dê sugestões para tornar o Parque Ecológico Mata da Bica um lugar mais agradável  
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