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RESUMO 
 Esta pesquisa tem como objetivo principal avaliar as contribuições pedagógicas das Trilhas 

Ecológicas, localizadas no Espaço Ecológico Educativo (EEcoE) do Instituto Federal do Rio 
de Janeiro (IFRJ) Campus Pinheiral, para a Educação em Ciências e especialmente para uma 
Educação Ambiental Crítica (EA-crítica), oferecida aos alunos do Curso Técnico em Meio 
Ambiente. A EA-crítica tem como expectativa formar sujeitos questionadores, capazes de 
reconhecer a degradação ambiental, problematizando-a de diferentes formas, indicando, por 
exemplo, rever os padrões de consumo, numa tentativa de se distanciar de visões 
maniqueístas, que ora estão sob o paradigma antropocêntrico, ora sob o paradigma 
biocêntrico. As trilhas ecológicas (assim como as hortas comunitárias, coletas seletivas e 
outras “práticas ambientais”) são aplicadas comumente, mas dificilmente são avaliadas. Não 
obstante, o propósito deste trabalho foi o de avaliar as Trilhas Ecológicas à EA-crítica. As 
trilhas ecológicas, de maneira geral, garantem proximidade com mais elementos naturais, 
espécies vegetais e animais, áreas em recuperação ou em equilíbrio, diversos tipos de 
experiências, podendo ter pontos de interpretação e atrativos, quanto pontos de interesse à 
possibilidade de sensibilização, conscientização ambiental, histórica e histórico-natural. 
Quando a Educação Ambiental não se limita às medidas compensatórias e se propõe a uma 
reflexão mais complexa e profunda, percebemos que as ações pontuais (inicialmente e 
aparentemente conservadoras) podem ser realizadas como pontos de partida (e não de 
chegada), para tratar da problemática ambiental de forma que não seja simples e reducionista. 
A EA-crítica enfatiza a necessidade de uma permanente revisão da nossa prática. Esta 
pesquisa qualitativa partiu de dois questionários-roteiro, aplicados em momentos distintos aos 
alunos do segundo e terceiro ano do Curso Técnico em Meio Ambiente do IFRJ Campus 
Pinheiral para fornecer as informações pertinentes às trilhas do EEcoE e a relação delas com a 
Educação Ambiental. A análise alcançou que as Trilhas Ecológicas possibilitam um contato 
mais próximo com a natureza, contribuem para aplicar os conhecimentos discutidos em sala 
de aula e têm um forte potencial para a sensibilização, embora precisem de cuidado especial 
para não ficar num reducionismo. 
 Palavras-chave: Educação Ambiental Crítica; Trilhas Ecológicas; Educação Ambiental 
Escolar.   
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ABSTRACT  

This research aims to evaluate the pedagogical contributions of Ecological Trails, located in 
the Educational Ecological Space (EES) of the Federal Institute of Rio de Janeiro (IFRJ) 
Campus Pinheiral, for Education in Sciences and especially for a Critical Environmental 
Education (Critical EE), offered to the students of the Technical Course in Environmental 
Studies. Critical EE has as an expectation to form questioning individuals capable of 
recognizing environmental degradation, problematizing it in different ways, indicating, for 
example, reviewing patterns of consumption, in an attempt to distance themselves from 
Manichaean visions, which are sometimes under the Anthropocentric paradigm, sometimes 
under the biocentric paradigm. Ecological trails (and also community gardens, selective 
collection, and other "environmental practices") are commonly applied and there is hardly a 
concern to allocate them within what would be a Conservative or Critical Environmental 
Education. Nevertheless, the purpose of this work was to evaluate Ecological Trails to Critical 
EE. Ecological trails, in general, guarantee proximity to more natural elements, plant and 
animal species, areas in recovery or equilibrium, different types of experiences, and may have 
points of interpretation and attractiveness, as well as points of interest to the possibility of 
raising Environmental, historical and historical-natural awareness. When Environmental 
Education is not limited to compensatory measures and proposes to a more complex and 
profound reflection, we realize that punctual actions (initially and apparently conservative) 
can be carried out as starting points (rather than arrival) to address the environmental problem 
in a way that is not simple and reductionist. Critical EE emphasizes the need for a permanent 
review of our practice. This qualitative research was based on two questionnaires-script, 
applied at different times to the students of the second and third year of the Technical Course 
on the Environment of the IFRJ Campus Pinheiral to provide the information pertinent to the 
trails of the EES and their relationship with Environmental Education. The analysis found that 
the Ecological Trails allow a closer contact with the nature, contribute to apply the knowledge 
discussed in the classroom and have a strong potential for the awareness-raising, although 
they need special care not to be reduced. 
Keywords: Critical Environmental Education; Ecological Trails; School Environmental 
Education. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A temática ambiental sempre esteve presente em minha vida devido à formação em 
Bacharel em Turismo e à atuação como professora de diversas disciplinas na área, como 
Ecoturismo e Unidades de Conservação Ambiental, Educação Ambiental, Turismo e Meio 
Ambiente, Gestão Ambiental de Empresas Turísticas. Outros trabalhos também se fizeram 
presentes e me motivaram: o “Inventário Turístico da Região das Agulhas Negras”, o 
interesse dos alunos em visitas técnicas para caminhadas em trilhas ecológicas ou o próprio 
contato mais próximo com a natureza. Atividades experimentadas com frequência em locais 
como o Parque Nacional do Itatiaia, Região de Visconde de Mauá, Floresta da Tijuca e 
outros.  

Estive envolvida no projeto de Planejamento, Interpretação e Monitoramento das 
Trilhas Ecológicas do Espaço Ecológico Educativo – EEcoE do IFRJ Campus Pinheiral que 
contempla diversas atividades como a confecção de placas de sinalização e interpretação, 
Educação Ambiental, agendamento de visitas orientadas e recepção dos visitantes, 
planejamento do Jardim Sensorial, entre outras. Dessa forma, o Curso Técnico em Meio 
Ambiente desenvolve muitas aulas práticas e projetos de pesquisa e extensão no EEcoE com a 
participação dos alunos, inclusive boa parte dessas atividades são convalidadas como 
atividades de estágio supervisionado. No acompanhamento e orientação de algumas 
atividades passei a perceber que os alunos tendem a colocar em prática as ideias, mas não 
estão propensos e nem sendo estimulados ao pensamento crítico, realizando atividades de 
Educação Ambiental consideradas conservadoras e ingênuas.   
 Diante dessa realidade, surgiu uma inquietação em saber de que forma essa interação 
entre os alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente e as Trilhas Ecológicas do EEcoE 
contribuem no processo de ensino-aprendizagem para a “Educação em Ciências”, e 
especialmente, à Educação Ambiental Crítica.  

Este trabalho de pesquisa tem como proposta a reflexão mais densa das atividades de 
Educação Ambiental realizadas no EEcoE, uma vez que a EA-crítica deve ser compreendida 
como um processo de transformação global que não será alcançado por meio de 
procedimentos pedagógicos estanques ou ações paliativas que se esgotam em si mesmas.  
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INTRODUÇÃO 
 

Nesta pesquisa abordaremos a temática da Educação Ambiental com o intuito de 
avaliar as contribuições pedagógicas das trilhas, no caso as localizadas no Espaço Ecológico 
Educativo – EEcoE do Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ Campus Pinheiral, para a 
Educação Ambiental Crítica dos alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente integrado ao 
Ensino Médio.   

O EEcoE tem como objetivo estimular a Educação Ambiental de alunos por meio das 
trilhas ecológicas, conservação florestal e a preservação das águas e da biodiversidade. Esse 
espaço integra as áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão e envolve alunos, professores, 
monitores e técnicos. Na área de Ensino ocorrem diversas atividades práticas e aulas de 
campo que complementam a teoria discutida em sala de aula. Na área de Pesquisa são 
desenvolvidos projetos, como o Projeto de Planejamento, Interpretação e Monitoramento das 
Trilhas Ecológicas que agrupam outros trabalhos de Unidade de Conservação Ambiental, 
Restauração Florestal, Trilhas de Plantas Medicinais e Jardim Sensorial. Já na área de 
Extensão recebemos diversos grupos de visitantes, contribuindo para a divulgação e 
implantação de atividades práticas de Educação Ambiental nas trilhas ecológicas e 
fortalecendo o Campus Pinheiral na difusão de conhecimentos científicos para a comunidade 
local. 

A Educação Ambiental é definida pelo artigo 1 da Lei 9.795/99 como o conjunto de 
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade. Considerando que tal atividade pode ser um instrumento significativo de 
aproximação do homem ao meio ambiente, nas relações que os homens estabelecem entre si e 
com a natureza, na reflexão sobre suas ações e na construção de conhecimentos e atitudes 
destinados à conservação ambiental, pretende-se analisar de que forma as trilhas ecológicas 
representam a proximidade com outros elementos da natureza, com a presença de áreas que 
estejam em recuperação ou em equilíbrio, espécies vegetais e animais (nativos e invasores), 
assim como áreas desmatadas, queimadas, para observação e debate sobre as atitudes dos 
seres humanos no seu meio.  
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As trilhas ecológicas devem ter um programa de Educação Ambiental na tentativa de 
agregar conhecimentos ao seu público-alvo. É difícil mensurar até que ponto esses espaços 
são capazes de contribuir na conscientização das pessoas, mas pode-se afirmar que buscam a 
sensibilização nesse processo educativo. As trilhas do Espaço Ecológico Educativo (EEcoE) 
recebem visitantes de diversas faixas etárias, principalmente alunos das escolas públicas de 
Pinheiral e municípios vizinhos, os quais são acompanhados por estagiários do Curso Técnico 
em Meio Ambiente do próprio IFRJ. 

Neste trabalho é possível encontrar, no primeiro capítulo, uma abordagem sobre 
Educação Ambiental e Educação Ambiental Crítica, incluindo a lacuna entre teoria e prática 
do Desenvolvimento Sustentável, a relação entre Consumismo e Educação Ambiental, a 
questão da trans/interdisciplinaridade dentro das Trilhas Ecológicas à Educação Ambiental e 
as perspectivas do desenvolvimento da Educação Ambiental Crítica nas Trilhas Ecológicas. 
No segundo capítulo uma descrição da área do Espaço Ecológico Educativo, onde estão 
localizadas as Trilhas Ecológicas, além do perfil dos alunos do Curso Técnico em Meio 
Ambiente do IFRJ Campus Pinheiral. No último capítulo serão apresentadas as percepções 
dos alunos diante as Trilhas do Espaço Ecológico Educativo, incluindo a metodologia, a 
análise dos dados e os resultados finais.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL PELA CRÍTICA AO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL ATÉ TRILHAS ECOLÓGICAS: QUE CAMINHO SEGUIR? 

 
Tende-se a crer que toda a aquisição de poder seja 
simplesmente progresso, aumento de segurança, de 
utilidade, de bem-estar, de força vital, de plenitude 
de valores como se a realidade, o bem e a verdade 
desabrochassem espontaneamente do próprio poder 
da tecnologia e da economia. A verdade é que o 
homem moderno não foi educado para o uso do 
poder, porque o imenso crescimento tecnológico 
não foi acompanhado por um desenvolvimento do 
ser humano quanto à responsabilidade, aos valores, 
à consciência.  

(Encíclica Papal) 
 

Apresentamos o referencial teórico da Educação Ambiental Crítica (EA-crítica), 
transformadora e emancipatória em uma análise delimitada a partir das demarcações e 
potencialidades de realizá-la em trilhas ecológicas. Esta abordagem percorrerá um caminho 
desde as concepções de Educação Ambiental (EA), críticas ao modelo de desenvolvimento 
ambientalmente sustentável, as relações estabelecidas entre consumismo e EA, o ensino trans 
e interdisciplinar até culminar no desenvolvimento da EA-crítica em trilhas ecológicas. 

A Educação Ambiental é um processo contínuo e em constante transformação que 
consiste em propiciar às pessoas uma compreensão crítica e global, esclarecer valores e 
desenvolver atitudes que lhes permitam adotar uma posição consciente e participativa a 
respeito das questões relacionadas com o meio ambiente. A Lei 9.795, artigo 2, estabelece 
que: “A Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não formal” (BRASIL, 1999). 

Sendo assim, antes de se avaliar a forma como a Educação Ambiental tem ocorrido no 
ambiente escolar, é preciso rever os próprios rumos criados pela educação tradicional que 
fragmenta cada vez mais os conhecimentos, divide-os em áreas, descontextualizam a 
realidade do aluno e da própria escola, deixam de fazer sentido para a vida real dos alunos e 
se tornam desinteressantes. Partindo do princípio que a educação, assim como a ambiental, é 
um ato político, os alunos precisam participar de forma mais ativa da construção dos 
conhecimentos para que possam tomar decisões conscientes. No entanto, o ensino educativo 
formal contempla assuntos como meio ambiente e tantos outros que fazem parte dos 
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Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN) com pouca ou nenhuma reflexão e contextualização 
com os saberes prévios dos alunos. 

 
A educação escolar resulta ser um instrumento básico para o exercício da 
cidadania. Ela, entretanto, não constitui a cidadania, mas sim uma condição 
indispensável para que a cidadania se constitua. O exercício da cidadania nos 
mais diferentes organismos (sindicatos, partidos, etc) não se dá de modo 
cabal sem o preenchimento do requisito de acesso à cultura letrada e 
domínio do saber sistematizado que constituem a razão de ser da escola 
(SAVIANI, 2008, p. 08).  

O currículo escolar é fragmentado, cada disciplina aborda o conteúdo sem se 
relacionar com as demais disciplinas e com a realidade do aluno, o que dificulta uma 
perspectiva inter/transdisciplinar, complica o entendimento da problemática do meio 
ambiente, a análise crítica do contexto, a formulação de argumentos suficientes e os alunos 
tendem a se acomodar no que lhe é imposto. Para corrigir esse desajuste, as propostas 
curriculares devem favorecer a integração entre saberes, disciplinas, programas e conteúdos e 
esses conhecimentos precisam estabelecer conexão com o exercício da cidadania. 
 

1.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) E EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA (EA-
CRÍTICA) 

 
Para que ocorra a EA necessitamos compreendê-la como um processo de 

transformação global que não será alcançado somente por meio de procedimentos 
pedagógicos estanques ou ações paliativas. Geralmente, os alunos são incentivados a tomar 
alguma providência efetiva em relação ao meio ambiente, com atividades que se esgotam em 
si mesmas, como: coleta seletiva, agricultura orgânica, produção de sabonetes com os restos 
dos óleos utilizados na cozinha, recolhimento de garrafas pet etc. Em geral os alunos 
costumam realizar essas atividades de forma intuitiva ou até mesmo por obrigação de fazer 
algo em prol do meio ambiente, a fim de obter a consciência de “dever cumprido” ou “pelo 
menos de fazer a sua parte”. Porém, as ações podem se realizar de forma mecanicista, 
desenvolvendo comportamentos pré-determinados por quem idealiza a atividade, cabendo aos 
alunos agir e pouco pensar sobre o que está sendo feito. 

Quando se questiona essas tarefas não estamos negando a relevância dessas ações, 
esses trabalhos são coerentes e válidos. Contudo, esse fazer educativo tem grande 
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possibilidade de não ser libertador, de não gerar mudanças, de não atingir alguma 
transformação substancial. Da mesma forma que essas práticas sem reflexão podem contribuir 
muito pouco ou nada, a teorização sem a prática também pode ser inócua. Por isso que a 
busca de uma “práxis ambiental” é a meta. 

 
A Educação Ambiental não atua somente no plano das ideias e no da 
transmissão de informações, mas no da existência, em que o processo de 
conscientização se caracteriza pela ação com conhecimento, pela capacidade 
de fazermos opções, por se ter compromisso com o outro e com a vida. 
Educar é negar o senso comum de que temos “uma minoria consciente”, 
secundarizando o outro, sua história, cultura e consciência. É assumir uma 
postura dialógica, entre sujeitos, intersubjetiva, sem métodos e atividades 
“para” ou “em nome de” alguém que “não tem competência para se 
posicionar”. É entender que não podemos pensar pelo outro, para o outro e 
sem o outro. A educação é feita com o outro que também é sujeito, que tem 
sua identidade e individualidade a serem respeitadas no processo de 
questionamento dos comportamentos e da realidade (LOUREIRO, 2009, p. 
28).  

Diante disso, é importante que os educadores reflitam sobre suas produções e 
transmissões de conhecimentos e de determinadas atitudes consideradas “ecologicamente 
corretas” para estimular o diálogo que abrange as interferências social e cultural na construção 
da ciência, sem desconsiderar os saberes prévios e a realidade dos alunos no processo de 
ensino-aprendizagem. 

 
A crítica aqui elaborada aponta os limites da Educação Ambiental de caráter 
moralista que recai na concepção desse modo de fazer pedagógico como se 
os humanos fossem seres passivos e totalmente sobredeterminados pela 
esfera ideal, subdimensionando ou ignorando a ação humana no tecido 
social, negando a existência do sujeito histórico e da práxis (Ibid., p. 12).  

A prática da EA comumente se limita em ser informativa e no máximo cultural e 
quando alcança a crítica se refere apenas aos aspectos comportamentais de uma sociedade. 
Enquanto o professor se mantiver como produtor e transmissor de conhecimentos, reforçando 
o mesmo comportamento da sociedade, a EA não será fundamentalmente política, 
contextualizando o problema ambiental para uma ação democrática e transformadora das 
relações sociais. Para que uma sociedade seja democrática as pessoas precisam estar 
capacitadas para fazer suas escolhas, precisam ter tido as condições necessárias de análise e 
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questionamentos da situação, para estabelecer novos parâmetros à vida, tornando-se, assim, 
sujeitos emancipados. 

 
A ação emancipatória é o meio reflexivo, crítico e autocrítico contínuo, pelo 
qual podemos romper com a barbárie do padrão vigente de sociedade e de 
civilização, em um processo que parte do contexto societário em que nos 
movimentamos do “lugar” ocupado pelo sujeito, estabelecendo experiências 
formativas em que a reflexão problematizadora da totalidade, apoiada numa 
ação consciente e política, propicia a construção de sua dinâmica (Ibid., p. 
32).  

A EA pode estar presente no espaço escolar e não-escolar, pois se constitui em um 
conjunto de práticas sociais que ocorrem em diversos locais, sendo uma possibilidade de 
integração da escola e as comunidades do entorno. Contudo, muitas vezes ocorre o 
entendimento equivocado de EA, sendo reforçado pelo mundo do trabalho e a mídia o tempo 
todo. De uma forma perversa, fazem com que nós acreditemos na possibilidade de conciliar 
desenvolvimento e conservação de bens naturais, em um mundo onde o consumismo é 
imposto de um lado oposto ao da conservação de elementos naturais essenciais para a vida no 
planeta. E para justificar nosso comportamento consumista e as tecnologias que nos mantém 
atuantes num mundo pós-moderno, reproduzimos a dualidade incompatível entre 
desenvolvimento e conservação ambiental. 

 
A educação deve passar a adquirir novos significados na construção de uma 
sociedade sustentável, democrática, participativa e socialmente justa, capaz 
de exercer efetivamente a solidariedade com as gerações presentes e futuras. 
E se não chega a ser um sinônimo de solução, a educação é, sem dúvida, o 
melhor caminho para melhorarmos a nossa sociedade (GOMES, 2006, p. 
08). 

 
 Quando os alunos têm a oportunidade de relatar suas experiências e essas se tornam o 
problema que requer investigação, o professor, a partir das situações concretas, tem a 
possibilidade de romper os saberes do senso comum e construir um novo argumento baseado 
no conhecimento científico. O que se pretende não é substituir o saber do senso comum ao 
saber sistematizado, tais saberes podem ter complementaridade, a ruptura pode vir em alguns 
momentos, exatamente quando a teoria confronta a realidade. Contudo, problematizar a 
educação propicia entender a aplicabilidade da ciência, modificar a realidade conhecida e a 
aprendizagem se torna significativa. “Dessa forma, se efetivaria a conscientização, por 
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intermédio do trânsito da consciência ingênua à consciência crítica, no contexto escolar” 
(LOUREIRO e TORRES, 2014, p. 28). 

 
Problematiza-se, de um lado, o conhecimento sobre as situações 
significativas que vai sendo explicitado pelos alunos. De outro, identificam-
se e formulam-se adequadamente os problemas que levam à consciência e 
necessidade de introduzir, abordar e apropriar conhecimentos científicos 
(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2002, apud LOUREIRO e 
TORRES, 2014, p. 28).  

A EA que tem como proposta ser crítica se opõe à própria educação tradicional. 
Normalmente, na educação acrítica, o aluno não se sente preparado e nem é estimulado para 
refletir, analisar e julgar as informações, já que culturalmente se encontra numa relação de 
dominação, onde o professor transmite o “conhecimento” e o aluno, em sua posição passiva, 
aceita e pode apreender, sem muitos argumentos, pois obedece a uma estrutura linear, de tal 
prática no ensino. Essa dificuldade tem permanecido na EA, quando as atividades realizadas 
são medidas compensatórias para as consequências do modo de vida adotado pela sociedade 
contemporânea.  

A educação possui papel fundamental na elaboração de uma nova forma de pensar em 
relação à responsabilidade social de cada indivíduo com o meio ambiente. Partindo desse 
pressuposto, para que a EA-crítica ocorra tona-se imprescindível que a formação profissional 
dos alunos seja para sujeitos questionadores frente às problemáticas sociais e ambientais. 
“Uma Educação Ambiental será efetivamente Crítica quando tiver a sua utopia como 
referência, como bússola de orientação, pois não faltarão momentos para marcar posição 
contras as propostas conciliatórias e inócuas dos grupos conservadores” (BOMFIM e 
PICCOLO, 2011, p. 191) 

Destarte, a expressão Educação Ambiental tem sido utilizada cada vez mais nos textos 
de políticas públicas, programas de ensino, projetos comunitários, empresas, de maneira 
corrente e generalizada, significando apenas boas práticas ambientais. Porém, essa recorrente 
visão simplista de EA ignora os conflitos sociais que se constituem diferentes modos de 
acesso e de uso do meio ambiente. A crise ambiental é complexa e a boa intenção de respeitar 
a natureza, imposta sem reflexão e argumentos, não se torna suficiente para fundamentar a 
orientação educativa apta em intervir e modificar determinadas situações. 

O processo educativo, nesse contexto, deve ser planejado e vivenciado no 
sentido de possibilitar, aos indivíduos, uma compreensão, sensibilização e 
ação que resulte na formação de uma consciência da intervenção humana 
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sobre o ambiente, que seja ecologicamente equilibrada. Para isso, espera-se 
que o mesmo seja conduzido no sentido de possibilitar a formação de um 
pensamento crítico, criativo e conectado com a necessidade de propor 
respostas para o futuro, capaz de analisar as complexas relações entre os 
processos naturais e sociais e de atuar no ambiente em uma perspectiva 
global, respeitando as diversidades socioculturais (NETO CAVALCANTI e 
AMARAL, 2011, p. 130). 
 

O sistema capitalista e a modernidade ocidental fazem-nos adotar um modo de vida 
que reside na acumulação material, seguindo padrões de produção e consumo insustentáveis, 
pois estão acima da capacidade de reposição da biosfera terrestre, além de aumentar a 
desigualdade social colocando grandes parcelas da população em posições de inferioridade e 
de grave risco. 

 
Já é tempo de perceber que se não houver um ambiente saudável, de nada 
adiantará um crescimento econômico acelerado ou um grande 
desenvolvimento tecnológico, haja vista que estes não irão compensar as 
perdas da qualidade ambiental. Assim, o foco da sociedade contemporânea 
não pode estar mais direcionado apenas a produção de riquezas, mas para a 
sua distribuição e sua melhor utilização. É necessária uma verdadeira e 
efetiva mudança de postura na relação entre homem e a natureza, onde não 
há dominação, mas a harmonia entre eles (GOMES, 2006, p. 04).  

Muitas atividades e programas de EA são planejados e organizados na tentativa de 
mudança de comportamentos de degradação ou indiferença ao meio ambiente para 
comportamentos de conservação e condutas responsáveis, mas não priorizam uma formação 
mais problematizadora. O aluno pode, na escola, participar ativamente da separação e 
reaproveitamento do lixo escolar, mas não necessariamente fará o mesmo com o lixo 
doméstico. Como também pode não questionar a produção excessiva desse lixo. Esse é um 
dos maiores desafios da educação e, principalmente, da EA: a dissonância entre os 
comportamentos observados e as atitudes que se pretendem formar no processo educativo em 
relação ao que de fato pode mudar a realidade.       

 
A formação de uma atitude ecológica, isto é, de um sistema de valores sobre 
como relacionar-se com o ambiente, sistema que será internalizado como 
uma visão de mundo orientadora dos posicionamentos do sujeito na escola e 
em outros espaços e circunstâncias da vida (CARVALHO, 2012, p. 182). 

 
A formação de uma “atitude ecológica” não se restringe à adoção de boa conduta, mas 

os comportamentos devidamente corretos devem ser integrados a essa aprendizagem que 
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busca também desenvolver a sensibilidade e a capacidade de identificar, compreender e agir, 
sendo responsável por decisões que contribuam à construção de uma cultura cidadã, 
entendendo o ambiente como uma rede de relações entre sociedade e natureza. A EA-crítica 
deve primar pela formação de uma atitude ecológica e social. Segundo Carvalho (2012), 
atitude se distingue de comportamento. Atitudes são predisposições para que um indivíduo se 
comporte de tal ou qual maneira, e assim podem ser preditivas de comportamento. Em 
contrapartida, o comportamento não indica a presença de uma crença internalizada e 
consolidada. 

 
A Educação Ambiental representa uma proposta educacional fundamentada 
em valores sociais voltados ao ambiente e surge da necessidade de detectar e 
responder aos problemas a que o ambiente foi exposto. A complexidade da 
Educação Ambiental está no processo, que trata não apenas do ambiente 
natural, mas do ambiente social, que necessita promover uma ruptura 
pragmática e sugere a revisão do pensamento científico. Dessa ruptura surge 
uma nova forma de aprender que envolve um processo na construção do 
conhecimento, interliga fatores sociais e ambientais na mesma dimensão e 
compreende uma ação interna do indivíduo, além de envolver questões éticas 
e morais. Por sua vez, a atitude socioambiental corresponde ao ato em si, ou 
seja, à capacidade de o indivíduo executar ações condizentes com essa 
construção (SERPE et al, 2011, p. 81). 
 

Se a EA se caracteriza por ser prática, porque sua função tem sido a de realizar tarefas, 
que ela possa vir com a reflexão sobre o que causa os problemas. É fundamental que a EA-
crítica reforce a importância da análise crítica dos impactos negativos, de forma 
interdisciplinar, dentro de um contexto sócio, político e econômico. A EA não pode se colocar 
à margem, apresentando frugalidades no processo de ensinar e aprender.  

 
Nesse sentido, a Educação Ambiental apresenta a possibilidade de ir além de 
uma simples conscientização, poderá alcançar patamares mais avançados, 
questionando tanto a maneira como os homens estão reproduzindo suas 
vidas, como a forma metabólica da relação com a natureza sob o sistema 
social capitalista. Desse modo é preciso perceber que se marcará uma 
posição, pois não se fará eficaz com um discurso conciliatório 
(consequentemente conservador), visto que existe um conflito entre aqueles 
que desejam manter a atual forma de reprodução da vida de um lado 
(baseada na propriedade privada, na expropriação trabalho e na 
mercantilização de tudo e estímulo ao consumo) e, do outro lado aqueles que 
querem (e precisam de) sua transformação (BOMFIM e PICCOLO, 2011, p. 
190). 
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A EA-crítica também se propõe a apontar as diferentes formas de inserções na questão 
ambiental, principalmente, se impõe a apontar que há interesses antagônicos que disputam as 
orientações políticas a esse respeito. Dessa forma, a EA-crítica está em permanente 
construção, revendo e avaliando as situações de uma realidade tão complexa, já que os 
conflitos interferem em diversas relações com o meio, pois estão interligados de forma 
sistêmica. Sendo assim, deveríamos ter uma visão holística dessa cadeia de relações, porém, 
na contramão desse processo, fragmentamos o conhecimento, simplificamos os problemas e 
reduzimos nosso ponto de vista para uma direção unilateral, partidária e individualista; a tal 
ponto que essa práxis mal feita não permite perceber as conexões fundamentais para a 
concepção de uma nova sociedade sustentável. 

 
1.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: TEORIA X PRÁTICA 
 
Ao enveredar pela temática sobre Educação Ambiental surge, quase que 

inevitavelmente, a questão da sustentabilidade. O conceito de Desenvolvimento Sustentável, 
definido no Relatório Brundtland em 1987, como o desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 
próprias necessidades, é um termo que se torna pertinente a partir do momento em que há a 
necessidade de se justificar os problemas ambientais em detrimento ao desenvolvimento 
econômico imposto pelo modelo societário. 

 
Assistimos, neste tempo tão demarcado pela complexidade das relações 
políticas, econômicas, sociais e suas vertiginosas demandas, a um vigoroso 
avanço tecnológico “eficiente”, em sua racionalidade instrumental, mas que 
causa repulsa pela retórica desenvolvimentista desses “avanços” em 
concomitância com as mais selvagens agressões ao meio ambiente e aos 
marginalizados socialmente. Em nome do desenvolvimento e do progresso, 
os impactos ambientais não são dimensionados, bem como a “certeza” da 
infinitude dos recursos naturais é propagada pelo modo de produção e pelo 
consumo hegemônicos (QUEIROZ, 2013, p. 90). 

 
Diante dessa da dependência tecnológica e científica como fatores essenciais para o 

progresso do mundo do trabalho e bem estar da civilização, a proposta que tenta conciliar os 
termos Desenvolvimento e Sustentável obedece à lógica do capital, utilizando de forma 
exploratória os elementos naturais e culturais, predominando o produtivismo, consumismo e 
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as desigualdades socioambientais. A sociedade contemporânea vivencia uma crise sócio-
ecológica-ambiental que afeta a todos, contudo não da mesma forma.  

 
O diálogo entre ambientalistas naturalistas/preservacionistas – que não 
levam em consideração as dimensões social, política, cultural, econômica – e 
os “excluídos”, torna-se impossível na medida em que aqueles 
desconsideram as estratégias de sobrevivência que passam a nortear as ações 
de famílias situadas abaixo da linha da pobreza (DELUIZ; NOVICKI, 2004, 
p. 22). 

 
A degradação ambiental e a desigualdade social caminham juntas. O consumo de 

massa intensifica a competitividade, o uso de novas tecnologias, a produção e o trabalho mais 
qualificado, mas acarreta racionalização dos custos, da produção industrial e de serviços e a 
exclusão de trabalhadores, gerando desemprego. Para problematizar a EA é necessário 
considerar as diferentes classes sociais e o conflito de interesses. Para sua própria 
sobrevivência os mais pobres muitas vezes exploram o ambiente natural, colocando em 
prática atividades de extrativismo, caça e pesca devido à falta de conhecimento e por 
necessidade. “Na relação entre ricos e pobres são estes últimos que mais experimentam as 
mazelas da degradação ambiental, moram próximos aos rios e baías poluídas, nas encostas 
desmatadas, absorvem a poluição dos carros, das queimadas e dos lixões, entre outros” 
(BOMFIM e PICCOLO, 2011, p. 190). Por outro lado, encontramos pessoas trabalhando em 
reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, produção limpa, consumo consciente, em 
busca de estratégias que possam reduzir os impactos negativos e, principalmente, manter a 
população ativa diante desse sistema em crise. Conforme Leclerc (apud BOMFIM e 
PICCOLO, 2011), “problemas sociais são construídos socialmente e se referem aqueles fatos 
que se tornam problemas para uma sociedade por estarem relacionados a uma moral 
estabelecida pelos setores que têm meios e poderes para a imposição de seus valores”. Essa 
“nova” forma de atuação do mundo do trabalho visa à sustentabilidade, menor geração de 
resíduos sólidos, energia renovável, economias locais solidárias. Sendo assim, o despertar 
para a conservação do meio ambiente, momento em que vivemos hoje, coloca a EA em uma 
posição privilegiada independente da sua área de atuação. 

A sustentabilidade exige equilíbrio entre os fatores econômico, social e ambiental. 
Esses três pilares podem garantir uma base sólida para que a sustentabilidade se estabeleça de 
fato. No entanto, permanecemos na busca incessante pelo desenvolvimento econômico, 
aumentando a produção, o consumo e a destruição da natureza, na tentativa de elevar o padrão 
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de vida dos seus cidadãos, porém tendo dificuldades em conciliar os limites incompatíveis 
entre o estilo de vida adotado e a conservação do meio ambiente. 

Ao analisarmos a situação dos países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, 
percebemos que os países desenvolvidos são responsáveis pela maior degradação ambiental, 
enquanto os demais persistem ao alcance desse patamar impossível de ser alcançado diante 
dos limites e a capacidade de suporte do meio ambiente às condições de vida humana. Para 
Layrargues (1997 apud BOMFIM, 2010, p. 06): 

 
Se todas as sociedades adquirirem as mesmas condições de vida de um 
cidadão norte-americano, o sistema ecológico não suportaria essa nova 
pressão, e o planeta entraria em colapso. No atual estado do 
desenvolvimento tecnológico, considerando suas implicações ambientais, o 
padrão de consumo do Primeiro Mundo definitivamente é insustentável e 
não-generalizável ao conjunto da humanidade.    

Dessa forma, cabe aos países subdesenvolvidos conviver com as mazelas sociais e 
ambientais. A perspectiva econômica nos conduz a aceleração da industrialização e como 
consequência o aumento da força de trabalho e estímulos ao consumismo, intensificamos a 
pobreza, violência, a poluição atmosférica e dos recursos hídricos, o desmatamento de 
florestas, a produção de resíduos etc. Quando se avalia as questões ambientais e do trabalho 
compreendemos que os termos Desenvolvimento e Sustentável apesar de estabeleceram uma 
relação interdependente, são quase que contraditórios uma vez que a mundialização da 
produção reforça a desigualdade social e a degradação ambiental. Sendo assim, conforme 
afirmam Deluiz e Novicki (2004, p. 21): 

 
A incorporação ao mercado consumidor mundial de grande número de 
pessoas, além de contribuir para a redução da diversidade cultural 
(homogeneização/padronização de hábitos) e, consequentemente, da 
diversidade biológica, reforça os efeitos do consumismo (como os 
lançamentos de gases na atmosfera/efeito estufa, elevada e concentrada 
produção de resíduos sólidos, esgotos sanitários em áreas urbanas 
densamente povoadas).  

Frente a esse quadro de crise social e ambiental, verifica-se o intuito de propor 
modelos de desenvolvimento denominados sustentáveis, em uma tentativa de explicar a 
utilização da natureza na produção de bens e serviços cada vez maior para atender às 
demandas do mercado e justificar as inovações e eficiências tecnológicas. De fato, a 
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preocupação com a escassez dos elementos naturais ocorre devido à percepção de que os 
mesmos podem se esgotar diante das relações estabelecidas entre os diversos atores sociais e 
aos diferentes modos de se apropriar e utilizar os bens materiais.  

 
1.3 A RELAÇÃO ENTRE CONSUMISMO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
Um dos grandes problemas que afeta a sociedade contemporânea é o consumismo, um 

modo de vida imposto pelas sociedades industriais, por meio da propaganda e recursos de 
informação midiática, estimula pessoas à compulsão pela compra de bens e ou serviços, na 
maioria das vezes supérfluos, culminando em desperdícios e poluições ambientais. Já o 
consumo ocorre quando as pessoas adquirem o que precisam para sua sobrevivência, 
favorecendo um comportamento reflexivo sobre as questões que envolvem gastos 
desmedidos.  

A Revolução Industrial acelerou o processo de fabricação, a produção dos bens deixou 
de ser artesanal e passou a ser manufatura, favorecendo a produção e consequentemente o 
consumo. Os meios de comunicação de massa incentivam através da propaganda, facilidade e 
acessibilidade à compra de produtos a fim de manter o mercado, induzindo pessoas a 
adquirirem muitos bens desnecessários, que serão inutilizados ou devolvidos ao meio 
ambiente em uma velocidade cada vez maior. Observamos que, a partir da Revolução 
Industrial, a sociedade teve acesso aos produtos industrializados incentivando o consumo de 
mercadorias no modelo de economia liberal que valoriza o ter em detrimento do ser. Diante 
dessa realidade, torna-se fundamental refletir de forma crítica sobre o que compramos, com 
que frequência e se realmente precisamos adquirir determinados produtos. As pessoas não 
deixarão de consumir, mas é fundamental consumir com consciência e dentro daquilo que se 
mostra necessário a sobrevivência. As escolhas do que consumimos estão relacionadas aos 
impactos causados ao meio ambiente visto que: 

A oferta crescente de produtos e serviços interfere direta ou indiretamente nos hábitos 
e nas decisões de consumo. A mídia determina novos valores e necessidades e o consumidor 
acredita e define seus valores e necessidades pelo que lhe é oferecido e não pelo o que é 
essencial para a sua sobrevivência. O consumo consciente, conjunto de práticas relacionadas à 
aquisição de produtos e serviços que visam minimizar os impactos ao meio ambiente, podem 
gerar melhorias na qualidade de vida da sociedade e contribuir para a conservação ambiental. 
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As relações de consumo, nos dias de hoje, geram os nossos valores, as 
nossas preocupações com a sociedade em que vivemos e com meio 
ambiente. A crescente oferta de produtos e serviços interfere direta ou 
indiretamente nos hábitos e nas decisões do consumidor e cria, assim, novos 
valores e necessidades através da mídia, entre outros. O consumidor passou a 
definir seus valores e necessidades pelo que lhe é “oferecido” e não pelas 
suas necessidades (BORGES e OLIVEIRA, 2011, p. 05). 

 
A sociedade precisa se planejar para comprar e evitar desperdícios, analisar de forma 

crítica se a compra é primordial ou por impulso e desenvolver valores que estejam vinculados 
aos interesses coletivos e não individuais. Algumas práticas de consumo sustentável podem 
ser adotadas no nosso cotidiano como a reciclagem dos resíduos sólidos, a compostagem dos 
resíduos orgânicos, a redução do consumo de energia elétrica e água, a utilização de sacolas 
ecológicas e papéis recicláveis, a opção pelo transporte coletivo ou bicicleta, a preferência no 
consumo de produtos orgânicos etc. Ressalta-se que tais práticas são importantes e válidas, 
mas não são suficientes para amenizar o nosso problema. Um dos desafios da EA é a mudança 
dos padrões de consumo através da conscientização. Contudo, o processo de conscientização 
não se encontra somente na aquisição de conhecimentos, como também no desenvolvimento 
de transformar esses conhecimentos em atitudes. 

 
A Educação Ambiental apresenta a possibilidade de ir além de uma simples 
conscientização, mas poderá alcançar patamares mais avançados, 
questionando tanto a maneira como os homens estão reproduzindo suas 
vidas, como a forma metabólica da relação com a natureza sob o sistema 
social capitalista (BOMFIM e PICCOLO, 2011, p. 190).  

A EA enquanto processo contínuo e em constante transformação consiste em propiciar 
às pessoas uma compreensão crítica e global, esclarecer valores e desenvolver atitudes que 
lhes permitam adotar uma posição consciente e participativa a respeito das questões 
relacionadas com o meio ambiente. No entanto, a conscientização não se restringe à adoção 
de boa conduta, mas também na integração dos comportamentos devidamente corretos a 
busca pela sensibilidade e a capacidade de compreender e agir, sendo responsável por 
decisões que contribuam à construção de uma cultura cidadã, entendendo o ambiente como 
uma rede de relações entre sociedade e natureza.  
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1.4 A QUESTÃO DA TRANS/INTERDISCIPLINARIDADE DENTRO DAS 
TRILHAS ECOLÓGICAS À EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
Os conceitos de trans e interdisciplinaridade estão incluídos nos princípios básicos da 

Educação Ambiental (EA) e nas políticas públicas educacionais. Dentre os diversos princípios 
elencados destaca-se “aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico 
de cada disciplina de modo que se adquira uma perspectiva global e equilibrada” (DIAS, 
2004, p. 117). O enfoque interdisciplinar deve integrar as diversas disciplinas em temas 
específicos. A EA não deve estar restrita às disciplinas de Ciências e Biologia como ocorrem 
comumente. Para que o aluno tenha uma visão holística da realidade é preciso problematizar 
as questões ambientais nas variadas áreas que compõem o currículo escolar. 

 
De modo geral, a literatura sobre esse tema mostra que existe pelo menos 
uma posição consensual quanto ao sentido e à finalidade da 
interdisciplinaridade: ela busca responder à necessidade de superação da 
visão fragmentada nos processos de produção e socialização do 
conhecimento” (THIESEN, 2008, p. 545).  
  

Partindo desse pressuposto, a interdisciplinaridade pode integrar os conteúdos de 
forma transversal na busca de uma melhor qualidade de ensino, uma vez que a produção do 
conhecimento, até então fragmentada, não corresponde mais às necessidades da sociedade 
contemporânea.  

O reconhecimento da importância do diálogo entre as áreas do conhecimento 
influencia a sala de aula, a gestão educacional e as pesquisas em ensino. No entanto, apesar de 
acreditarmos haver um consenso de que precisamos estimular a interação, a participação e a 
colaboração entre os professores e os alunos como forma de contribuir para as discussões 
relacionadas com a EA, ainda encontramos dificuldades em colocar essa forma de ensino em 
prática. 

 
Esse entendimento e prática da interdisciplinaridade estão abertos a diversas 
críticas. Assim exercida, a interdisciplinaridade estaria restrita aos limites da 
articulação possível entre determinados conteúdos do currículo escolar. 
Além disso, aos professores caberia a tarefa de sinalizar o processo de 
“construção de pontes”. A interdisciplinaridade sugerida nesta perspectiva 
conceitual seria mais uma tentativa parcial de relacionar os conteúdos, 
mantendo intacta suas fragmentações e especializações, sem envolver uma 
tentativa de superar os limites das disciplinas (GARCIA, 2008, p. 369). 
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Dessa forma, o ensino interdisciplinar deve romper barreiras entre conteúdos, pessoas, 
espaços, currículos, práticas, enfim, esse processo de ensino-aprendizagem implica uma 
concepção mais abrangente, desde a elaboração do currículo escolar, planejamento dos 
conteúdos programáticos e organização dos trabalhos que serão desenvolvidos em sala de 
aula. 
 Sendo assim, o desafio se torna ainda maior, pois a interdisciplinaridade não ocorrerá 
de forma efetiva somente pela disposição e empenho dos professores em trabalhar temas 
atuais e contextualizados em disciplinas, projetos e outras ações educativas baseados na 
dialogicidade e na integração das ciências e do conhecimento, como também romper com o 
caráter hiperespecialização e fragmentação dos saberes. 
 

Nesse sentido, o conhecimento construído pelos alunos em uma perspectiva 
interdisciplinar não se resume a conhecimentos de laboratório, mas também 
a constituição do aluno como cidadão, que é capaz de aplicar o 
conhecimento construído no contexto escolar em seu dia a dia, daí justifica-
se o argumento da interdisciplinaridade para a contextualização do 
conhecimento (OCAMPO; SANTOS; FOLMER, 2016, p. 1023). 

 
A EA pode, inclusive, ser trabalhada através de temas geradores em todas as 

disciplinas do currículo escolar, por meio das relações existentes entre sociedade, cultura e 
natureza. O trabalho educativo a partir de temas geradores pode permitir à práxis pedagógica 
que é reflexão e ação dos alunos e educadores sobre a realidade sócio-histórico-cultural vivida 
e a ser transformada, onde prática e teoria caminham juntas na mesma direção. A abordagem 
temática propicia articulações entre o conhecimento dos alunos e o conhecimento científico, 
sendo importante que o cotidiano da comunidade escolar seja incluído na organização e 
seleção dos assuntos abordados em sala de aula para que desperte interesse e faça sentido aos 
alunos para que a aprendizagem se torne significativa. 

A estrutura curricular organizada em temas geradores permite que alunos e educadores 
se tornem sujeitos ativos do processo de ensino-aprendizagem, já que ambos participam do 
processo de investigação dos temas, os quais devem retratar as contradições sociais da 
realidade local e global. Os educadores devem buscar em sua práxis propostas para que atuem 
como educadores ambientais críticos, capazes de relacionar a problemática ambiental ao 
nosso modelo de desenvolvimento econômico pautado na geração de lucro a qualquer custo e 
ao aumento da produção e consumo, utilizando os elementos naturais como se fossem 
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inesgotáveis, privatizando os benefícios, desprezando e distribuindo o custo, para que possam 
se organizar em novos grupos responsáveis por uma sociedade ambientalmente sustentável. 
 

1.5 TRILHAS ECOLÓGICAS COMO ESPAÇOS PARA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL CRÍTICA 

  
As trilhas ecológicas possibilitam um contato mais próximo com a natureza, espécies 

vegetais e animais, áreas em recuperação, recuperadas ou preservadas, forte potencial para a 
conscientização, podendo alcançar uma reflexão mais profunda e complexa com 
possibilidades de alcançar a Educação Ambiental Crítica (EA-crítica). Para tanto, as ações 
pontuais de conservação ambiental, inicialmente e aparentemente conservadoras, quando 
realizadas como “pontos de partida” também podem se tornar estímulos às mudanças de 
comportamento, ao desenvolvimento de valores éticos e mesmo estéticos1, por meio da 
sensibilização para os detalhes da natureza. A intenção é despertar o aprendizado, 
principalmente, esse vivenciado no meio natural. 

Entretanto, nem todas as trilhas oferecem possibilidades para que os visitantes possam 
viver diversos tipos de experiências e despertar a sensibilidade quando usufrui a natureza. A 
utilização desses locais requer planejamento e organização para recepção e acolhimento dos 
visitantes, além de se conhecer o perfil, características básicas como idade, sexo, escolaridade, 
motivações, percepções ambientais e ecológicas, atitudes e comportamentos, são informações 
importantes para prever os impactos negativos ambientais e buscar estratégias para minimizar 
os mesmos. 

 
Tanto para o ensino formal quanto para o não formal, as trilhas ecológicas 
constituem excelentes espaços para a prática de programas de EA, que 
devem ir além de simplesmente ensinar o que os visitantes devem fazer nos 
ambientes visitados, mas também propor mudanças no modo como as 
pessoas pensam e avaliam a sua relação com o ambiente (CAMPOS e 
FILETTO, 2011, p.71).  

Quando há uma proposta de oferecer experiências educativas podem ser incluídos 
elementos da história natural e da história local para que as mesmas se tornem mais atrativas. 
Incorporar aspectos histórico-culturais agrega valor, uma vez que esses espaços normalmente 
                                                           
1 A disputa estética é tão importante quanto outras, porque cada vez mais é necessário encontrar espaço para 
rever e enxergar a natureza, diante de tantos apelos dos ambientes tecnológicos, especialmente os virtuais.  
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destacam apenas os aspectos próprios à natureza, biológicos, ecológicos, geográficos e não 
incluem as experiências vividas pela comunidade. Destarte, as trilhas não devem separar 
cultura e natureza, pois tais características interagem entre o que é humano e o que é natural, 
sendo, portanto, indissociáveis. Esses espaços possibilitam trabalhar a EA, por serem locais 
de visitação, pesquisa e atividades. Proporcionam um contato direto com o meio natural, onde 
se é possível fazer uma análise das paisagens, da flora, da fauna e dos solos, e dessa forma ser 
um instrumento facilitador do processo de ensino-aprendizagem para a sensibilização das 
questões ambientais.  

 
Além disso, uma visita à trilha ecológica representa muito mais para o 
público do que um simples passeio para conhecer determinado ambiente, 
pois ali eles irão observar os fenômenos e interpretar as informações para 
obtenção do conhecimento. A partir desta percepção, cada indivíduo poderá 
buscar mudanças de atitudes, que é um dos principais objetivos da Educação 
Ambiental (COSTA e MELLO, 2005, p. 05). 

 
As trilhas ecológicas podem ser uma estratégia para promover a EA da comunidade 

local e dos seus visitantes. Nesse caso, é importante que a população tenha acesso e possa 
colaborar na conservação do local, como também exigir comportamentos adequados e 
responsáveis ao meio natural. Por isso, reitero a importância das trilhas ecológicas no 
processo. “A relevância da adoção das trilhas ecológicas como recurso didático pedagógico 
eficaz na promoção da conscientização e reflexão a respeito do meio ambiente, uma vez que 
as ações antrópicas estejam diretamente relacionadas aos impactos causados a ele” (AIOLFI 
et al, 2011, p. 05). Além disso, os ambientes naturais podem ser utilizados para incentivar 
ações de conservação ambiental, emanando-se do princípio de que é necessário conhecer para 
preservar. Nesse contexto, motivam a capacidade de observar, interagir e até mesmo obter 
melhor aproveitamento das competências didáticas. Essas experiências práticas proporcionam 
a visualização das áreas degradadas ou em recuperação, espécies vegetais e animais, 
nascentes, solos, além das interferências antrópicas e consequentes alterações, esse conjunto 
de fatores provoca a reflexão crítica da relação entre o homem com a natureza, com a cidade e 
com outras pessoas.  

 
No momento em que se enfatiza a importância da preservação do local onde 
está situada a trilha interpretativa, pontuando as ações que colocam em risco 
essa preservação, supõe-se que o guia não precisa atuar no sentido de 
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constranger ou coagir o visitante para que ele respeite tais normas, já que 
este, previamente informado, pode regular a própria conduta de acordo com 
essas regras (como também controlar as atitudes de outros visitantes que não 
se comportem de maneira adequada) (SAMPAIO e GUIMARÃES, 2009, p. 
363). 

  
As trilhas ecológicas podem ser autoguiadas ou acompanhadas por um guia. O guia 

deve indicar o caminho, fornecer informações sobre o local e interpretar os pontos de parada. 
As trilhas autoguiadas se situam em lugares com menos riscos e possuem placas 
interpretativas, podendo também disponibilizar de material impresso como folders, panfletos, 
mapas, dentre outros que orientam e explicam o trajeto e os pontos relevantes. Ainda assim, a 
presença do guia é importante para monitorar a conduta dos visitantes e estabelecer o que 
pode ser feito no percurso das trilhas e, principalmente, o que não pode ser feito. Em uma área 
natural o visitante deve caminhar em fila, respeitando o traçado da trilha, não deve falar alto 
para não causar transtornos aos animais e nem retirar nenhum elemento como pedras, plantas 
ou animais.  
 Contudo, somente essas ações não são suficientes para inserir a Educação Ambiental 
em trilhas ecológicas, pois não basta distinguir certo e errado, as orientações para as atitudes 
consideradas “ecologicamente corretas” são importantes e válidas, mas devem ser o ponto de 
partida, e não de chegada.  
 

É preciso ir além, articulando as ações a fim de transformar os espaços 
públicos de discussão em espaços de aprendizagem, de formação, espaços 
em que seja possível a construção de uma nova mentalidade individual e 
coletiva, ancorada no respeito mútuo, na democracia e na justiça 
socioambiental (QUEIROZ, 2013, p. 95). 

 
Dessa forma, as trilhas ecológicas, além do forte apelo para as questões da 

sensibilização, desempenham a função de integrar o meio natural à sociedade, contribuindo na 
manutenção da biodiversidade da flora e fauna, pesquisas científicas, recreação e lazer, 
atividades educativas e o desenvolvimento de práticas ecológicas.  
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O ESPAÇO ECOLÓGICO EDUVATIVO – EEcoE: UMA VIAGEM AO TEMPO 
PASSANDO PELA HISTÓRIA DO IFRJ CAMPUS PINHEIRAL 

 
Vamos precisar de todo mundo, um mais um é 
sempre mais que dois 
Pra melhor juntar as nossas forças é só repartir 
melhor o pão 
Recriar o paraíso agora para merecer quem vem 
depois 

(Sal da Terra – Beto Guedes e Ronaldo Bastos) 
 

Para conhecermos a área que hoje se encontra o Espaço Ecológico Educativo – 
EEcoE, local da nossa pesquisa, precisamos registrar os acontecimentos de maior relevância 
da Fazenda São José do Pinheiro, atual Campus Pinheiral do IFRJ, além da descrição das 
nossas trilhas que integram o EEcoE e o perfil de alunos do Curso Técnico em Meio 
Ambiente, uma vez que participaram desta pesquisa acadêmica. 

O Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ – foi implantado em 
uma fazenda construída em 1851 que pertencia a uma família de grandes produtores de café. 
Para contarmos uma breve história desse Campus será preciso envolver a Fazenda São José 
do Pinheiro e o município de Pinheiral, que nesse ano completa apenas 22 anos. Em 1870, 
com a chegada da ferrovia, surgiu a estação de Pinheiro e ao redor dela as primeiras moradias 
da Vila de Pinheiro. Além do transporte ferroviário, as olarias também impulsionaram o 
desenvolvimento econômico do local. Naquela época, a fazenda disponibilizava alguns 
serviços básicos para atender à população como hospital, farmácia e oficina de roupas. Após o 
falecimento do proprietário, que não havia deixado herdeiros, a fazenda foi desapropriada e 
declarada de Utilidade Púbica. A União adquiriu esse imóvel em março de 1891 e deu 
diferentes destinações à Fazenda São José do Pinheiro, tendo funcionado um Hospital Militar, 
Posto Zootécnico e a Escola Média de Agricultura, Agronomia e Veterinária, que formou a 
primeira turma de médicos veterinários do país.  

Em 1906, por meio do Decreto n. 1.606, foi criado o Ministério da Agricultura que 
tinha, dentre outras atribuições, a de registrar a posse e a propriedade de terras pertencentes à 
União, bem como a coordenação do ensino agrícola e a instalação de postos zootécnicos. 
Após três anos, o então Presidente da República Nilo Peçanha, criou a Diretoria de Indústria 
Animal, sendo parte integrante ao Ministério da Agricultura. Nessa Diretoria estava prevista a 
Escola do Posto Zootécnico Federal, que foi instalada na Fazenda São José do Pinheiro, para 
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funcionar como instituição de ensino e pesquisa, facilitando a divulgação de conhecimentos 
zootécnicos. A Escola do Posto Zootécnico Federal, primeira instituição de ensino agrícola a 
utilizar as instalações e áreas de terras da Fazenda São José do Pinheiro, se tornou precursora 
das instituições educacionais que sucessivamente funcionaram anexas ao Posto Zootécnico 
Federal.  

O Posto Zootécnico Federal em Pinheiro funcionou, desde sua instalação, como 
estabelecimento de ensino por meio de diferentes instituições no período entre 1910 até 1968 
(Decreto n. 7.622). Inicialmente, como Escola de Extensão para ampliar a produção dos 
conhecimentos científicos, depois como Escola Média de Agricultura tendo 
concomitantemente uma Unidade de Especialização para Engenheiros Agrônomos e Médicos 
Veterinários da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, na Praia Vermelha, 
cidade do Rio de Janeiro. Após a instalação da Escola do Posto Zootécnico, foi implantada a 
Escola Média de Agricultura anexa ao Posto Zootécnico Federal. Com o tempo, o que ocorreu 
foi uma sucessão de instituições de ensino que ampliou sua atuação e o número de cursos, 
porém, não perdeu sua identidade constituída no desenvolvimento rural e ofertando cursos 
teórico-práticos, aproveitando as áreas da fazenda para a realização dos experimentos. 

Desde 1916 Pinheiral foi distrito do município de Piraí até que, em 1991, foi proposta 
a realização de um plebiscito e três anos depois os eleitores foram às urnas para votar pela 
emancipação, tendo sido elevado à categoria de município em 13 de junho de 1995. Esse 
município está situado na microrregião Vale do Paraíba Sul Fluminense, tem sua população 
estimada em 22.719 habitantes em uma área de 77 Km² e certa diversidade de atividades 
econômicas, embora a maior parte de suas empresas atue na área de comércio e prestação de 
serviços, conforme dados do Censo 2010 (IBGE). A região de Pinheiral historicamente é 
marcada pela sua vocação em agropecuária, tendo sido sede de uma das maiores fazendas 
produtoras de café do país, destacou-se também pela presença de instituições federais como 
Hospital Militar, o Posto Zootécnico de Pinheiro, o Colégio Agrícola Nilo Peçanha e, 
atualmente, o IFRJ Campus Pinheiral. 

No ano de 1968, o Colégio Agrícola Nilo Peçanha se integra à Universidade Federal 
Fluminense – UFF pelo Decreto n. 62.178, contribuindo para a política de interiorização dessa 
instituição. Contudo, no final do ano de 2008, o Colégio Agrícola Nilo Peçanha se desvincula 
da UFF e passa a compor o Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ, tornado-se o Campus 
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Pinheiral, aderindo ao Plano de Expansão da Educação Profissional, conforme Lei n. 11.892 
de 29 de dezembro de 2008.  

Desde a época do Colégio Agrícola até os dias atuais, o Campus Pinheiral do IFRJ é 
referência na cidade, sendo sucessor das instituições educacionais até aqui mencionadas. Está 
localizado no centro de Pinheiral, em uma área de morros, cortada pelo Rio Cachimbal e às 
margens do Rio Paraíba do Sul. Atualmente, oferece Cursos Técnicos integrados ao Ensino 
Médio, como o Curso Técnico em Agropecuária, o Curso Técnico em Meio Ambiente, o 
Curso Técnico em Agroindústria e os Cursos Técnicos concomitantes ao Ensino Médio ou 
Pós-Médio, como o Curso Técnico em Informática e o Curso Técnico em Administração. 
Além dos Cursos Técnicos de Nível Médio a Distância, como o Curso Técnico em Serviços 
Públicos, o Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde e o Curso Técnico em Secretaria 
Escolar. Em março desse ano, inauguramos o nosso primeiro curso superior, o Curso de 
Licenciatura em Informática. Para a oferta desses cursos o IFRJ Campus Pinheiral 
disponibiliza 15 salas de aula, 15 Unidades Educativas de Produção (UEP) ou Laboratório de 
Práticas Profissionais, uma biblioteca, duas quadras poliesportivas, um campo de futebol, dois 
laboratórios multidisciplinares, dois laboratórios de informática, um prédio administrativo, 
um auditório, um Núcleo de Educação a Distância (NEaD), refeitório, alojamento masculino e 
um ginásio poliesportivo. 

O Curso Técnico em Meio Ambiente do IFRJ Campus Pinheiral conta com a estrutura 
de uma fazenda com 15 Laboratórios de Práticas Profissionais, a Estação de Tratamento de 
Água – ETA, o Núcleo de Educação Ambiental – Sala Verde Sagui e o Espaço Ecológico 
Educativo, sendo que as atividades realizadas podem ser convalidadas como Estágio 
Supervisionado.  

 
Figura 1: Prédio da Administração do Campus Pinheiral 
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A área onde se localiza hoje o Espaço Ecológico Educativo – EEcoE – foi enquanto 
pertenceu ao Comendador José Joaquim de Souza Breves, proprietário da Fazenda São José 
do Pinheiro, utilizada para o cultivo do café. Quando se tornou Posto Zootécnico recebia os 
animais que chegavam ao Brasil, vindos em sua maioria da Europa, para passar um período de 
quarentena necessário para que os animais vindos em sua maioria da Europa pudessem se 
adaptar aos fatores climáticos e biológicos de uma região tropical, além de receber os devidos 
cuidados sanitários como exames, vacinas e, se necessário, o tratamento de algum tipo de 
doença. Após esse período os animais eram liberados para seguir viagem até as fazendas de 
seus compradores.  

Esse local foi durante aproximadamente dez anos utilizado pela Prefeitura Municipal 
para a destinação final dos resíduos sólidos, descartados diretamente no solo, um verdadeiro 
lixão do município. Um grande crime ambiental, principalmente, por causa das nascentes que 
são drenadas para o Rio Cachimbal, afluente do Rio Paraíba do Sul. Em função do uso dessa 
área como depósito de lixo, o Ministério Público Federal recomendou a Direção do Colégio 
Agrícola Nilo Peçanha, a remediação da área, pelo fato das terras pertencerem a União, e a 
Prefeitura Municipal providências para a destinação correta dos seus resíduos sólidos urbanos, 
sendo levado desde então para o aterro sanitário do município de Piraí. Para solucionar o dano 
causado pelo descarte irregular do lixo, a Direção do Colégio Agrícola Nilo Peçanha 
juntamente a Prefeitura Municipal cometeram um novo dano ambiental a área, pois a solução 
encontrada foi o corte irregular de terra em um morro para cobrir todo o lixo, podendo poluir 
o lençol freático por causa do chorume. No entanto, essa medida inadequada não foi aceita 
pelo Ministério Público Federal que exigiu, mais uma vez, através do Termo de Ajustamento 
de Conduta – TAC a recuperação do local. A Direção do Colégio Agrícola Nilo Peçanha 
estava com dificuldade financeira e impossibilitada de cumprir o TAC encontrou nos 
programas ambientais da SOS Mata Atlântica uma oportunidade de regularizar tal situação. 
Dentre os diversos programas ambientais da SOS Mata Atlântica, o Programa Florestas do 
Futuro tinha condições de contribuir na restauração florestal daquela área. 

 
O Florestas do Futuro, da Fundação SOS Mata Atlântica, é um programa de 
restauração florestal com espécies nativas, em áreas de mata ciliar – matas 
que crescem ao entorno de cursos d’água. Preservando a vegetação ciliar, as 
próprias árvores protegem os rios e lagos de assoreamentos. Dessa maneira, 
o Florestas do Futuro tem como objetivo garantir a manutenção da 
biodiversidade, protegendo a flora e a fauna e a conservação dos recursos 
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hídricos2 (FUNDAÇÃO S.O.S MATA ATLÂNTICA – FLORESTA 
REPSOL: A Responsabilidade Social Corporativa da Repsol YPF). 
 

A área do Colégio Agrícola Nilo Peçanha, que necessitava do plantio para a 
restauração florestal, é formada por um conjunto de terras onde há mata ciliar, devido ao 
córrego que compõe a micro bacia do Rio Cachimbal. Sendo assim, o Programa Florestas do 
Futuro se apresentava como numa alternativa viável porque, no mesmo período de tempo em 
que a Direção do Colégio Agrícola Nilo Peçanha precisava angariar recursos para o processo 
de restauração florestal, a Petrolífera Repsol YPF buscava se associar a programas ambientais 
e encontrou na Fundação SOS Mata Atlântica a possibilidade de apoiar o Programa Florestas 
do Futuro, para desenvolver uma política de responsabilidade social corporativa, pois as 
empresas precisam se tornar responsáveis pelos impactos negativos gerados à sociedade e 
contribuir efetivamente criando melhorias nas regiões em que atua. 

A reportagem publicada na página da internet de jornalismo ambiental “O eco”, indica 
grande possibilidade de registro do processo de restauração florestal realizado no EEcoE. 

 
A empresa Petrolífera Repsol YPF patrocinou o plantio de 15 mil mudas de 
árvores nativas da Mata Atlântica a um valor de 150 mil reais para 
compensar a emissão de poluentes de 680 carros em dez anos. Enquanto os 
parceiros privados entram com o dinheiro, a SOS Mata Atlântica se 
responsabiliza pelo mapeamento e escolha das áreas, preparação do terreno, 
plantio e acompanhamento da nova floresta por até cinco anos, até ela se 
consolidar (FLORESTAS DE MARCA. O Eco Jornalismo Ambiental, Rio 
de Janeiro, Junho de 2005, Reportagens. Disponível em:<www.oeco.org.br> 
Acesso em: 27 de maio 2017). 

 
O registro das nossas pesquisas de campo, através de entrevistas, retrata o trabalho de 

restauração florestal patrocinada pela empresa Petrolífera Repsol – YPF para o plantio de, 
aproximadamente, 15 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e mais de 70 espécies 
florestais em diversos espaçamentos conforme bioindicação local. Os alunos do Curso 
Técnico em Meio Ambiente também tiveram a oportunidade de participar das atividades de 
reflorestamento e de Educação Ambiental. Um aluno egresso afirma que no mesmo ano do 
plantio o local sofreu uma grande queimada, suspeita de um atentado, e perdeu mais da 
metade do trabalho realizado na restauração florestal. Embora tenham sido queimadas 
                                                           
2 Texto retirado do folder distribuído pela Fundação S.O.S. Mata Atlântica – Floresta Repsol: A 
Responsabilidade Social Corportaiva da Repsol YPF.  
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milhares de mudas, boa parte desta área se regenerou de forma espontânea, devido ao rico 
banco de sementes existente no local e o solo fértil. 

O município de Pinheiral não possui espaços naturais de relevância, assim o EEcoE 
pode ser um local de contemplação da natureza, lazer e recreação para os moradores tanto de 
Pinheiral e cidades vizinhas quanto de visitantes, no entanto, para que isso ocorra de fato será 
necessário firmar um acordo entre IFRJ Campus Pinheiral e Prefeitura Municipal para que se 
estabeleçam regras de uso compartilhado, com deveres e obrigações para ambos. É 
fundamental que a população se sinta pertencente a esse espaço, que possa utilizá-lo para estar 
em contato com a natureza, fazer caminhadas e se divertirem, sendo também agente 
participativo e favorável à restauração e conservação, caso contrário, permanecerá restrita ao 
meio acadêmico.  

Considerando que o EEcoE é uma área natural de grande relevância ecológica, que 
possibilita a realização de pesquisas científicas e atividades de educação e interpretação 
ambiental poderia se transformar em uma Unidade de Conservação. O Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), Lei Federal n. 9985/00 (BRASIL, 2000) estabelece que 
atividades educativas, recreativas e de interpretação ambiental devem ser promovidas pelas 
Unidades de Conservação, seguindo os propósitos de cada categoria de manejo. Ressalta-se 
que tais objetivos definidos já foram alcançados no EEcoE, que se situa em local público e 
está aberto à visitação. 

 
2.1 O ESPAÇO ECOLÓGICO EDUCATIVO (EEcoE): A DESCRIÇÃO DAS 
NOSSAS TRILHAS 

 
Essa área, como dito anteriormente, passou por um processo de restauração florestal 

com espécies nativas da Mata Atlântica. Algumas das espécies arbóreas, plantadas no 
passado, hoje são os pontos de parada das trilhas e o caminho aberto para o processo de 
restauração florestal foi aproveitado para os traçados das trilhas do local que hoje se 
denomina Espaço Ecológico Educativo – EEcoE.  

 
A importância da flora nativa deve-se a que, a milhares de anos, ela vem 
interagindo com o meio em que está inserida, passando por rigorosos 
processos de seleção, o que implica numa geração de espécies adaptadas e 
em equilíbrio com determinado meio. Sendo assim, uma espécie nativa é 
capaz de desempenhar inúmeras funções dentro de um ecossistema, 
característica não assimilável às plantas exóticas. Além da flora, a fauna 
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também sofre prejuízos, pois esta se encontra harmoniosamente adaptada às 
espécies nativas (AIOLFI et al, 2011, p. 05). 

 
Atualmente o EEcoE é um espaço utilizado para aulas práticas, pesquisas acadêmicas, 

estagio supervisionado dos alunos e visitação. Para tanto, foi realizado um trabalho intenso 
para identificar e interpretar as variadas espécies arbóreas, caracterizar os perfis dos solos, 
denominar o local e as trilhas, caracterizar as trilhas ecológicas conforme sua extensão e nível 
de dificuldade, elaborar uma cartilha de interpretação que contem os principais elementos 
naturais, produzir placas informativas e interpretativas personalizadas, além de capacitar 
alunos para conduzir e orientar as visitas, explanando sobre os principais pontos de parada e 
interpretação.  

O EEcoE possui uma área de aproximadamente 34 hectares, onde são encontradas 
espécies arbóreas nativas ao bioma Mata Atlântica, alguns trechos de áreas reflorestadas, 
diferentes tipos de solo, micro bacia hidrográfica, além de traços da história do Médio Paraíba 
do Sul. Neste espaço há cinco trilhas ecológicas, interpretadas e classificadas quanto ao nível 
de dificuldade. As placas de sinalização das trilhas ecológicas apresentam as seguintes 
informações: nome da trilha, nível de dificuldade, sua extensão e uma imagem com o traçado 
do percurso da trilha e as placas dos pontos de parada possuem o nome popular, o nome 
científico, a família e a origem do atrativo natural. 

 
Figura 2: Placa do Espaço Ecológico Educativo - EEcoE 
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A proposta de EA no EEcoE inclui também pessoas com necessidades específicas. Na 
Trilha de Acesso, está sendo construído o Jardim Sensorial, numa área de 150 metros 
quadrados, tem como finalidade estimular os cinco sentidos cognitivos: tato, visão, gustação e 
olfato, a partir do contato direto com espécies vegetais e a audição através da possibilidade de 
estar mais próximo aos pássaros. Na elaboração do croqui do Jardim Sensorial foi respeitada a 
largura obrigatória de 1,20 metros e a altura de 0,80 metros do solo, a fim de possibilitar o 
livre acesso de cadeirantes (ABNT NBR 9050:2015). Dessa forma, as placas informativas das 
trilhas ecológicas e dos pontos de parada estão escritas também em Braille para as pessoas 
com deficiência visual e fixadas a uma altura de 0,80 metros do solo para acesso aos 
cadeirantes. No projeto Jardim Sensorial foi realizada a pesquisa bibliográfica que identificou 
56 espécies vegetais que poderiam ser plantadas, sendo selecionadas as 16 espécies vegetais 
que melhor se aplicavam ao Jardim Sensorial, utilizando como critérios a fisiologia e as 
características de cada uma. 

          
      Figura 3: Placa do Jardim Sensorial                         Figura 4: Canteiro de garrafas PET  

 
De acordo com as placas informativas fixadas nas trilhas do EEcoE, a Trilha de 

Acesso possui 425 metros de extensão e nível de dificuldade baixo, a Trilha do Tucano possui 
1.098 metros de extensão e nível de dificuldade baixo, a Trilha da Floresta Aluvial possui 
1.375 metros de extensão e nível de dificuldade médio, a Trilha da Sapucaia possui 760 
metros de extensão e nível de dificuldade alto por ser a mais íngreme. A Trilha Circuito 
Completo possui 1.687 metros de extensão, nível de dificuldade alto, contempla os principais 
atrativos do EEcoE e como o próprio nome já diz percorre os itinerários de todas as trilhas 
ecológicas. 



 

35 
 

 
Figura 5: Placa da Trilha de Acesso  

 
As Trilhas de Acesso e Tucano são as mais visitadas devido ao fácil acesso e baixo 

nível de dificuldade, não exigem muito tempo e esforço do grupo e, além disso, desperta 
maior interesse devido à diversidade das espécies arbóreas, as raízes adventícias e o 
microclima florestal. Quando recebemos um grupo ao EEcoE, a visita é conduzida pelos 
estagiários deste espaço sob a supervisão de um professor, que percorrem todo o itinerário das 
trilhas parando nos seus devidos pontos de interpretação. Neste trabalho abordaremos alguns 
pontos principais, logo no decorrer do itinerário da Trilha de Acesso podem-se conhecer 
algumas espécies arbóreas como o Urucuzeiro e o Pau Brasil, espécies nativas ao bioma Mata 
Atlântica. No momento em que os visitantes conhecem o Urucuzeiro, os mesmos podem 
pegar o urucum, fruto do urucuzeiro, que quando maduro possui sementes que extraem um 
pigmento bem vermelho, muito utilizado pelos índios para pintar a pele. Essa semente em pó, 
conhecida como colorau, é muito comum na gastronomia como um corante natural. Segundo 
relato de um egresso do Curso Técnico em Meio Ambiente o Pau Brasil foi uma muda 
plantada em setembro de 2006 pelos alunos do curso, em comemoração ao “Dia da Árvore”. 
Após onze anos, essa árvore é admirada devido ao seu valor histórico-cultural e pela 
dificuldade de encontrá-la em ecossistemas naturais, a não ser em áreas de conservação, 
devido a grande extração no período de colonização do Brasil.  
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              Figura 6: Árvore do Pau Brasil 

 
A Trilha do Tucano, uma continuidade da Trilha de Acesso, foi denominada assim por 

causa de uma enquete sobre espécies animais comumente encontrados nesta área sendo o 
tucano o animal mais visto pela comunidade do entorno, conforme relato de uma professora 
que participou do processo de escolha para o nome dessa trilha. A ocorrência de se avistar 
tucanos neste local também pode ser justificada pelo fato de se encontrar uma espécie arbórea 
chamada Tucaneiro, pois esta árvore produz frutos que alimentam diversos animais, 
principalmente, os tucanos.  

 
Figura 7: Placa da Trilha do Tucano 
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No decorrer do trajeto dessas trilhas – Acesso e Tucano – temos a oportunidade de 
tratar alguns conteúdos que incluem aspectos e características do bioma Mata Atlântica. Os 
visitantes que se dispõem a adentrar essa mata têm a experiência de sentir o “microclima 
florestal” formado pela modificação da luz que penetra através das copas das árvores tornando 
uma temperatura amena no interior da floresta, as sucessões ecológicas, os bioindicadores, a 
importância histórico-cultural do Pau Brasil, o papel das formigas para um ecossistema 
devido a uma colônia de formigas gigante, a função da serrapilheira para a fertilização dos 
solos, o voçorocamento por causa do processo de erosão e as raízes adventícias, raízes aéreas 
que não se desenvolvem subterraneamente, ficam expostas e tendem a crescer em direção ao 
solo para que possam se fixar.  

        
    Figura 8: Placa do Microclima Florestal                     Figura 9: Microclima Florestal 

 

                             
 Figura 10: Placa da Serrapilheira                                 Figura 11: Raízes Adventícias 
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A Trilha da Floresta Aluvial é designada assim por estar na microbacia Nilo Peçanha 
do Rio Cachimbal e, devido a isso, se encontra em terreno úmido e até mesmo brejoso em 
épocas de chuva, podendo sofrer com inundações em determinados período do ano. O Rio 
Cachimbal fornece água para o município de Arrozal e uma parte da área rural do município 
de Pinheiral, além de abastecer também o IFRJ Campus Pinheiral que trata essa água em uma 
Estação de Tratamento de Água própria. 

 
O tema água veemente deve estar presente no contexto educacional, pois a 
partir de um envolvimento coletivo, dialógico e com permuta de saberes, é 
possível a formação de cidadãos mais comprometidos com o meio ambiente 
e conscientes da dependência existente em todos os ecossistemas naturais 
(AIOLFI et al, 2011, p. 05).  

Nessa trilha podemos trabalhar os conteúdos sobre recursos hídricos e manejo de 
bacias hidrográficas, mostrar a importância da água e sua dependência à vida, estimular a 
conservação das fontes de água e a não poluição, para que possamos no futuro ter água 
suficiente para abastecer a agricultura, cidades, geração de energia e consumo humano. 

 

 
Figura 12: Placa da Trilha da Floresta Aluvial  

 
A Trilha da Sapucaia tem esse nome porque seu principal ponto de parada é a árvore 

da Sapucaia, espécie arbórea de grande porte, nativa do bioma Mata Atlântica, com folhas 
simples e lisas, que quando novas apresentam uma coloração rósea e depois se tornam verdes. 
Utilizada no paisagismo devido a sua beleza. Nessa trilha ainda é possível conhecer um 
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cafeeiro, espécie exótica que pode ser encontrada no bioma Mata Atlântica e de grande 
importância histórica para a região do médio vale do Rio Paraíba do Sul. Dentro do seu fruto 
há sementes que após serem torradas e trituradas podem ser utilizadas como café. Além do 
Mirante, área mais alta e da qual se tem uma bela vista do EEcoE e também do município de 
Pinheiral.  

 
Figura 13: Árvore da Sapucaia  

 
2.2 O CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBINTE DO IFRJ CAMPUS PINHEIRAL: 
ESTRUTURA DO CURSO 
 
O Curso Técnico em Meio Ambiente está estruturado em três séries anuais, sendo que 

cada série anual se divide em quatro bimestres, para fins de avaliação do processo ensino-
aprendizagem. O nosso processo seletivo oferta 60 (sessenta) vagas para cada Curso Técnico 
integrado ao Ensino Médio, sendo abertas duas turmas com 30 (trinta) alunos em cada turma 
de primeira série anual que terão continuidade nos demais anos de curso.  Conforme o Plano 
de Curso, esse curso tem como principais objetivos formar profissionais críticos e aptos para 
intervir na busca de soluções para os problemas ambientais, desempenhar funções técnicas, 
educativas e administrativas relacionadas à área ambiental, preparar para o trabalho em 
equipe, desenvolvendo a capacidade de liderança e o discernimento para a tomada de 
decisões, realizar trabalhos de pesquisa e extensão estendendo seus benefícios à comunidade. 
O Estágio Supervisionado é uma etapa obrigatória para a conclusão do curso. O aluno deve 
cumprir 200 (duzentas) horas de estágio, podendo ser realizado nos laboratórios do Campus 
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ou em instituições que desenvolvam atividades na área de meio ambiente e que sejam 
conveniadas com o IFRJ. Após a conclusão do curso, esse profissional deverá ter 
competências para realizar levantamentos ambientais, participar de auditorias ambientais, 
desenvolver programas de Educação Ambiental, auxiliar na implementação de Sistemas de 
Gestão Ambiental, apoiar no desenvolvimento de atividades de vigilância sanitária, operar 
sistemas de controle de poluição, avaliar o risco de danos ambientais das atividades 
antrópicas. 

Além disso, o Curso Técnico em Meio Ambiente conta com a estrutura de uma 
fazenda com 15 laboratórios de práticas profissionais, a Estação de Tratamento de Água 
(ETA), o Núcleo de Educação Ambiental – Sala Verde e o Espaço Ecológico Educativo 
(EEcoE).   

Até aqui conseguimos mostrar a que EA que se pretende “crítica” nos filiamos, 
fizemos nosso percurso teórico (inclusive nosso entendimento sobre 
inter/transdisciplinaridade) até descrevermos o nosso Campus do IFRJ e as próprias trilhas, 
nosso curso e alunos. O desafio do próximo capítulo é avaliar esses vários encontros, o que 
ajudamos a promover e que, para efetivamente obter uma “prática refletida” (práxis) 
analisaremos e apresentaremos resultados. 
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O CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE DO IFRJ CAMPUS PINHEIRAL 
DIANTE DAS TRILHAS DO ESPAÇO ECOLÓGICO EDUCATIVO (EEcoE): DA 

COLETA À ANÁLISE DE DADOS 
 

Não pressupomos que a “Questão Ambiental” 
estivesse fora da Educação Básica, como também 
não pressupomos que é suficiente sua entrada e 
permanência. Ao contrário pressupomos que 
precisávamos se contrapor a algo estabelecido, em 
termos de “Educação em Ciências”, em termos de 
“Educação Ambiental”. Propomos uma ciência 
politizada! Nossa prática ideológica é buscar o 
conhecimento. Cada vez mais, vamos entenden3do 
que a Educação Ambiental Crítica (EA-crítica) é 
aquela que quer conhecer até o fim, que quer o 
aprofundamento das questões, enquanto a 
educação conservadora quer exatamente camuflar 
ou simplesmente manter-se na superfície. Esta é a 
nossa definição mais básica para a EA-crítica. 

(Autor: Alexandre Maia do Bomfim)   
A partir de agora será abordada a metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa 

pesquisa, assim como o tipo de pesquisa, o local e os sujeitos participantes, os instrumentos 
utilizados para a coleta de dados e a análise dos dados e os resultados. Foram utilizados dois 
questionários para a coleta de dados onde constavam perguntas abertas3. Os discursos foram 
organizados em “categorias”, sendo os mais frequentes enquadrados em respostas tornando-as 
homogêneas. Essa análise propiciou a identificação de demandas para uma melhor 
qualificação profissional.   

Essa pesquisa contou com a participação dos alunos nas diversas atividades realizadas 
nas trilhas do Espaço Ecológico Educativo – EEcoE, na aplicação de dois questionários como 
instrumentos de análise das percepções dos alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente do 
IFRJ Campus Pinheiral sobre a importância das trilhas ecológicas para a Educação Ambiental 
e, em especial, a Educação Ambiental Crítica, como também na construção dos resultados 
finais para avaliar as contribuições pedagógicas das trilhas do EEcoE para o processo de 
ensino aprendizagem dos alunos.   

As ações no campo foram de fundamental importância para problematizar as 
observações dos alunos com relação à Educação Ambiental Crítica nas Trilhas do EEcoE, 
                                                           
3 Os questionários estão disponíveis nos Apêndices. 
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além das diversas práticas realizadas no Curso, dos aspectos positivos da formação 
profissional e das ações que ainda precisam ser realizadas para contribuir na divulgação e 
implantação de atividades de Educação Ambienta no EEcoE, além de fortalecer o IFRJ 
Campus Pinheiral no seu papel de difusão de conhecimentos científicos para a população 
local e regional, direcionando e aprimorando os trabalhos nesse espaço.  

Esse trabalho é uma pesquisa acadêmica, na qual adotamos uma abordagem qualitativa 
para a construção e análise dos dados, baseada nos princípios da pesquisa participante4 
(BRANDÃO, 1999). Tal pesquisa participante partiu de dois questionários, que foram 
aplicados em momentos distintos aos alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente do IFRJ 
Campus Pinheiral para fornecer as informações pertinentes às trilhas do Espaço Ecológico 
Educativo – EEcoE e a relação delas com a Educação Ambiental e a Educação Ambiental 
Crítica. 

Os alunos do segundo e terceiro ano do Curso Técnico em Meio Ambiente conhecem 
os objetivos desse trabalho e aceitaram participar da pesquisa estando cientes de que as 
observações registradas em campo e que seus depoimentos tanto nos questionários como no 
grupo focal constituem o próprio objeto desta pesquisa.     

 
A pesquisa participante é o tipo de pesquisa em que o pesquisador é agente e 
paciente, pesquisador e pesquisado. Quando o estudante, por exemplo, 
vivencia durante determinado tempo o que acontece na organização visando, 
através da coleta de dados explicar o problema determinado, este é um tipo 
de pesquisa caracterizado como participante (SANTOS, COSTA, 
TREVISAN, 2004, p. 08).  

Os alunos do primeiro ano não foram incluídos na pesquisa, pois estavam ingressando 
no curso e poderiam ter dificuldades para responder as perguntas, além disso, o item mais 
importante: eles ainda não frequentarem as trilhas ecológicas e inclusive não se encontram 
bem relacionados com as disciplinas técnicas. 

A análise de dados para as questões contidas nos Questionários I e II aplicados aos 
alunos do segundo e terceiro ano do Curso Técnico em Meio Ambiente do IFRJ Campus 
                                                           
4 Melhor do que trazermos as disputas e interpretações sobre o que seria “pesquisa participante”, algo que 
fizemos noutra oportunidade desta pesquisa, vale compartilhar o que alcançamos e optamos: “A Pesquisa 
Participante se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. (...) 
não existe um modelo único de "pesquisa participante", pois trata-se, na verdade, de adaptar em cada caso o 
processo às condições particulares de cada situação concreta (os recursos, as limitações, o contexto sociopolítico, 
os objetivos perseguidos etc.).” (SANTOS, COSTA, TREVISAN, 2004, p. 08) 
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Pinheiral. Essa abordagem qualitativa foi orientada pela quantidade de respostas semelhantes 
que se transformaram em categorias mais frequentes para cada questão. As respostas dos 
questionários passaram a fazer sentido depois que foram categorizadas. As observações foram 
registradas em dois quadros, sendo um para cada série, que continham as perguntas, as 
“categorias” encontradas, a frequência dos relatos similares e as observações para cada 
questão. 

O campo de análise foi no Espaço Ecológico Educativo – EEcoE, do Instituto Federal 
do Rio de Janeiro – IFRJ Campus Pinheiral. A escolha do campo ocorreu pela necessidade de 
analisar a contribuição das Trilhas Ecológicas – Trilha de Acesso, Trilha do Tucano, Trilha da 
Sapucaia, Trilha da Floresta Aluvial e Trilha Circuito Completo – para uma Educação 
Ambiental Crítica dos alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente. Esse espaço integra as 
áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão e envolvem alunos, professores, monitores, estagiários e 
técnicos, sendo utilizado em diversas disciplinas para aulas práticas, além de projetos de 
pesquisa e extensão, devido ao monitoramento e interpretação das trilhas para a recepção de 
visitantes, a construção do Jardim Sensorial, as atividades de Corrida de Orientação, dentre 
outros.  

 
No estudo de campo, o pesquisador realiza a maior parte do trabalho 
pessoalmente, pois é enfatizada importância de o pesquisador ter tido ele 
mesmo uma experiência direta com a situação de estudo. Também se exige 
do pesquisador que permaneça o maior tempo possível na comunidade, pois 
somente com essa imersão na realidade é que se podem entender as regras, 
os costumes e as convenções que regem o grupo estudado (GIL, 2002, p. 
53). 

 
Os alunos do segundo e terceiro ano do Curso Técnico em Meio Ambiente do IFRJ 

Campus Pinheiral responderam aos dois questionários – Questionário I e Questionário II – em 
momentos distintos, no decorrer do ano letivo de 2016. A minha atuação como pesquisadora 
dessa pesquisa e também professora do Curso neste mesmo Campus, corrobora a observação 
direta das ações coletivas do grupo e participação nas atividades realizadas, além dos 
instrumentos utilizados para conhecer e interpretar melhor as respostas dos questionários e o 
entendimento da realidade vivida.  
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3.1 AS PERCEPÇÕES DOS ALUNOS DIANTE DAS TRILHAS ECOLÓGICAS: 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 
Para conhecer as percepções dos alunos sobre as trilhas do Espaço Ecológico 

Educativo foram aplicados dois questionários – Questionário I e Questionário II – no decorrer 
do ano letivo de 2016 para o mesmo público, mas em momentos distintos. Em ambos os 
questionários continham sete perguntas abertas, sendo algumas questões com 
desdobramentos, para uma análise das respostas livres dos alunos do segundo e terceiro ano 
do Curso Técnico em Meio Ambiente do IFRJ Campus Pinheiral. 

Ambos os questionários foram aplicados no ano letivo de 2016, sendo o Questionário I 
no início e o Questionário II no final. Vale esclarecer esse período de tempo, pois o IFRJ tem 
sofrido nos últimos anos algumas greves que intereferem o calendário acadêmico e, por isso, 
o ano letivo de 2016, assim como outros anos anteriores, não ocorreu no mesmo período de 
tempo ao ano civil de 2016, acarretando alterações na organização e planejamento entre 
calendário anual e calendário institucional. 

No Questionário I constavam perguntas sobre meio ambiente e EA e a relação entre os 
mesmos e as trilhas ecológicas e a formação profissional do Técnico em Meio Ambiente, mas 
não apresentava o elemento “Crítica” junto a EA. O Questionário II tinha como diferencial 
questões sobre EA-crítica, termo fundamental para esse trabalho.  

A coleta e a análise dos dados foi dividida em duas etapas pois, no momento de 
aplicação do Questionário I, estávamos no início do ano letivo de 2016 e a disciplina de EA 
seria trabalhada no decorrer desse ano com os alunos das turmas de segundo ano. Sendo 
assim, acredita-se que os alunos possam ter uma percepção diferente e até mais profunda, 
integrando o termo EA ao elemento “Crítica”. 

 
3.2 TRILHAS DO ESPAÇO ECOLÓGICO EDUCATIVO: RECURSO PEDAGÓGICO 
À EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA? 
 

O Curso Técnico em Meio Ambiente do IFRJ Campus Nilo Peçanha – Pinheiral é um 
curso integrado ao Ensino Médio e tem duas turmas de cada série. Os questionários foram 
aplicados 69 alunos do segundo ano e 64 alunos do terceiro ano, pela própria pesquisadora.  
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A categorização dos dados possibilita sua descrição. Contudo, mesmo que a 
pesquisa seja de cunho descritivo, é necessário que o pesquisador ultrapasse 
a mera descrição, buscando acrescentar algo ao questionamento existente 
sobre o assunto. Para tanto, ele terá que fazer um esforço de abstração, 
ultrapassando os dados, tentando possíveis explicações, configurações e 
fluxos de causa e efeito. Isso irá exigir constantes retomadas às anotações de 
campo e à literatura e até mesmo à coleta de dados adicionais (GIL, 2002, p. 
134). 

  
A análise dos dados da pesquisa começa a partir das experiências e projetos 

desenvolvidos nas trilhas do EEcoE, os instrumentos utilizados para coletar as opiniões dos 
alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente, a identificação das respostas mais frequentes 
dos questionários, que passaram a fazer sentido depois de serem transformadas em categorias 
e formas numéricas. Além da descrição das observações que foram registradas em dois 
quadros interpretativos, sendo um para cada série, que continham as perguntas, as 
“categorias” encontradas, construídas a partir do número de respostas similares mais 
frequentes e as observações para cada questão. Enquanto docente do Curso Técnico em Meio 
Ambiente do IFRJ Campus Pinheiral, faço parte da comunidade pesquisada e participo da 
realização de diversos trabalhos, inclusive no EEcoE. Sendo assim, o meu envolvimento pode 
colaborar na categorização e interpretação das respostas encontradas nos questionários.  

A pesquisa participante tem sua origem numa perspectiva social, nas integrações e 
interações coletivas que, partindo da realidade dos próprios participantes, busca a unidade 
entre teoria e prática em ações refletidas criticamente, em que todo o processo de construção, 
coleta de dados, análises e resultados, interfere nas práticas do grupo da pesquisa, 
promovendo várias e novas investigações que se dirigem à transformação social. 
(BRANDÃO, 2007).  

O Questionário I foi aplicado em abril de 2016 a um total de 77 alunos, nos seus 
horários normais de aula, sendo 37 alunos do segundo ano e 40 alunos do terceiro ano. Nele 
constavam sete perguntas abertas, sendo algumas com desdobramentos, que buscava 
compreender opiniões sobre meio ambiente, EA, as relações entre EA e as atividades do 
Técnico em Meio Ambiente, as trilhas ecológicas e a formação profissional, as Trilhas do 
EEcoE e a EA, além da forma de como o aprendizado escolar se generaliza nas ações da vida 
cotidiana e como os alunos percebiam sua formação profissional, destacando os aspectos mais 
relevantes e as áreas de atuação para quais se sentia capacitado. As interpretações do 
Questionário I seguem abaixo. 
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Quadro 1. Concepções sobre Meio Ambiente 
Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas  

 
Segundo ano 

Lugar habitado por seres vivos e não vivos  20 
Natural, cultural ou artificial 19 
Relação homem X natureza 07 
Modificado pela ação humana 05 

Terceiro ano Lugar onde vivemos, produzimos e trabalhamos 36 
Relação homem X natureza 08 

Fonte: elaboração própria. 
 
Na pergunta Qual é a sua concepção sobre meio ambiente?, as categorias encontradas 

foram selecionadas pelas respostas mais frequentes dos alunos como lugar habitado por seres 
vivos e não vivos, lugar que vivemos; natural, cultural e artificial; relação homem X natureza; 
lugar constituído e alterado pelo homem; modificado pela ação humana. 

Os alunos do segundo e terceiro ano entendem como meio ambiente o lugar habitado 
por seres vivos e não vivos, pode ser natural, cultural ou artificial, que envolve ecossistemas e 
a vida dos seres humanos. Valem as seguintes passagens de alguns deles: “espaço de interação 
do homem com os elementos naturais e artificiais, que afetam de alguma forma os presentes. 
É o conjunto de ecossistemas integrados, onde deve haver equilíbrio ecológico. O meio 
ambiente se constitui dos espaços em que moramos, produzimos e trabalhamos. Devemos 
preservá-lo e estabelecer uma relação de harmonia com o mesmo”.  

Em ambas as turmas esses alunos não se limitam a relacionar o meio ambiente apenas 
com a vegetação como de costume. Os alunos relatam que o meio ambiente não se relaciona 
somente com o ambiente natural, mas também com os ambientes sociais, culturais e 
artificiais. Os mesmos tentam se integrar na definição quando consideram que o meio 
ambiente é todo e qualquer lugar onde ocorre interação, direta ou indireta, entre os seres que o 
habita e o ambiente. Entretanto, ainda possuem uma visão dividida entre o ser humano x 
natureza, principalmente os alunos do segundo ano, que separam elementos que deveriam se 
integrar, uma percepção perigosa de que nós não somos natureza, reforçando o sentimento de 
não pertencimento. Conforme Guimarães (2012, p. 47): “a lógica binária, referência desse 
paradigma cientificista-mecanicista da sociedade moderna, predispõe a visões dualistas e 
dicotômicas da realidade, entre elas a que separa, disjunta, ser humano (sociedade) x 
natureza”. 
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Poucos alunos destacam as interferências das ações antrópicas e a importância de se 
estabelecer uma relação de entrelaçamento entre sociedade e meio ambiente e, quando o 
fazem, utilizam o termo “Desenvolvimento Sustentável”, que no máximo alcança a 
compreensão de conservar a natureza.  
 

Quadro 2. Compreensões sobre Educação Ambiental (EA) 
 Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 

 
 

Segundo ano 

Sensibilização/conscientização 21 
Minimizar os danos causados ao meio ambiente 16 
Atitudes/comportamentos adequados ao meio ambiente 16 
Diminuir o consumismo 01 

 
Terceiro ano 

Sensibilização/conscientização 24 
Conjunto de ações  08 
Reflexão sobre questões de conservação ambiental  04 
Diminuir o consumismo 04 

Fonte: elaboração própria. 
 

Na questão O que você compreende por Educação Ambiental?, os seguintes termos 
predominaram nas respostas de alguns alunos: “sensibilização, conscientização, conservação, 
preservação, atitudes, comportamentos e ações”. Em todos os casos estes termos 
complementavam a ideia de mitigar os impactos negativos causados ao meio ambiente. Um 
aluno explica: “Compreendo por Educação Ambiental um conjunto de ações, práticas, ideias e 
atividades que visam estimular a sensibilização e a reflexão sobre a temática ambiental”. 
Porém, nas duas séries, os relatos mais frequentes estão relacionados à 
sensibilização/conscientização dos indivíduos e grupos sobre a importância do respeito e 
cuidado com o meio ambiente.  

A maioria dos alunos, tanto do segundo quanto do terceiro ano, afirma que a EA é uma 
forma de educar as pessoas na tentativa de sensibilizar/conscientizar para uma melhor relação 
do homem com o meio ambiente, pois sentem as consequências da degradação ambiental. 
Sendo assim, veem a EA como uma possibilidade de minimizar os danos causados, 
principalmente, aos recursos naturais, incentivar o respeito e o cuidado, construir valores 
sociais e ter atitudes e comportamentos adequados em determinados locais. Entretanto, essa 
visão equivocada e restrita de que as atitudes corretas são destinadas apenas a determinados 
locais, geralmente, em Unidades de Conservação ou em áreas delimitadas controladas ou 
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protegidas pelo Estado ou instituições governamentais ou organizações não governamentais 
não refletem a conscientização e a transformação que a EA busca alcançar. Poucos alunos 
compreendem a EA como um conjunto de ações, ideias e atividades que estimulem a 
sensibilização através de palestras e projetos. Esses alunos percebem a necessidade de 
práticas, além da reflexão. Também foi citada a análise crítica ao consumismo, uma vez que o 
modelo de desenvolvimento econômico se fundamenta no lucro, e este está atrelado à lógica 
do aumento da produção e, para tanto, a exploração da natureza, interferindo diretamente na 
qualidade de vida de todo o mundo. 

 
Quadro 3. O papel da Educação Ambiental (EA) nas atividades do Técnico em Meio Ambiente 
Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 

 
Segundo ano 

Aplicação dos conhecimentos em ações práticas 12 
Fornecer informações para sensibilizar/conscientizar 10 
Adequada utilização dos elementos naturais 10 
Área de atuação do Técnico em Meio Ambiente 08 

Terceiro ano Aplicação dos conhecimentos em ações práticas 24 
Fornecer informações para sensibilizar/conscientizar 20 

Fonte: elaboração própria. 
 
A pergunta Na sua opinião qual é o papel da Educação Ambiental nas atividades do 

Técnico em Meio Ambiente?, as categorias encontradas foram selecionadas pelas respostas 
mais utilizadas pelos alunos, como colocar os conhecimentos em ações práticas e também a 
Educação Ambiental como uma atividade informativa de sensibilização e conscientização. 
Dessa forma, os alunos relatam que a Educação Ambiental coloca em prática as ações em prol 
do meio ambiente, sendo sua função formar indivíduos com capacidade crítica e sensível aos 
problemas ambientais.  

Em ambas as turmas o papel da EA para o Técnico em Meio Ambiente é uma forma 
didática de transmitir informações, para um número cada vez maior de pessoas, em busca da 
sensibilização/conscientização da sociedade em suas interações benéficas e prejudiciais ao 
meio ambiente, conhecer formas sustentáveis de utilizar objetos, além de nos colocar em 
confronto com as nossas ações rotineiras, para uma permanente revisão das nossas atitudes. 
Os alunos do segundo ano complementam quando associam a adequada utilização dos 
elementos naturais com as lições de EA e suas relações com a ética e a moral.  
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Acredito que a relação com a ética se refere ao conjunto de determinações sobre o que 
é certo ou errado enquanto a moral se baseia nas atitudes e comportamentos do indivíduo em 
sociedade, uma vez que o aprendizado é contínuo e ocorre em vários lugares, não se restringe 
a academia, sendo os indivíduos exemplos uns para os outros. Dessa forma, torna-se evidente 
a responsabilidade individual e coletiva, o reconhecimento das intervenções nos ambientes, a 
relação entre direitos e deveres, o conjunto de regras desejáveis em sociedade e a liberdade 
para fazerem suas escolhas e o dever de assumir as consequências dos seus atos, o exercício 
da cidadania pode promover um ambiente de respeito que possa perpetuar na vida em 
sociedade.  

A EA também pode proporcionar uma experiência dos conceitos apreendidos em sala 
de aula, através da realização de projetos e atividades para a conservação do local, da 
comunidade e de sua qualidade de vida. Contribui para colocar a teoria em prática, valorizar 
as ideias dos alunos na construção dos significados para uma mudança de pensamentos e 
atitudes que provoquem uma transformação, mesmo que mínima, no mundo. Assim, a EA 
tem a oportunidade de se tornar mais concreta, deixa de permanecer somente no campo das 
ideias e se materializa, contribuindo à sociedade e na formação de indivíduos e grupos com 
capacidade crítica para desconstruir paradigmas, construir conhecimentos e estimular atitudes 
que interfiram o meio nos aspectos ambientais, sociais, econômicos e culturais.  

Quadro 4. A contribuição das aulas práticas nas trilhas do EEcoE para a formação profissional 
Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 

Segundo ano Colocar em prática o aprendizado em sala de aula 26 
Facilita o aprendizado  05 

Terceiro ano Colocar em prática o aprendizado em sala de aula 30 
Incentiva a conservação ambiental 04 

Fonte: elaboração própria. 
 

Na questão De que forma as aulas práticas nas trilhas ecológicas auxiliaram sua 
formação profissional?, a resposta mais frequente dos alunos foi a possibilidade de colocar 
em prática os conteúdos trabalhados em sala de aula. Valem os seguintes relatos de alguns 
deles: “as aulas práticas foram de grande relevância, pois é uma maneira de adquirir 
experiência de uma maneira mais divertida. O correto plantio de mudas, o relevo dos locais e 
seus processos de erosão, os componentes florestais, a importância da fauna e flora 
equilibrada; os conteúdos dados em sala de aula foram colocados em prática; me ajudou a 
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visualizar a matéria que foi ensinada na teoria e usada na prática e também fez com que eu 
conhecesse coisas diferentes”.  

Um número representativo de alunos, nas duas séries, reconhece que as aulas práticas 
nas trilhas do EEcoE auxiliam e complementam o conhecimento adquirido em sala de aula, 
ampliam o aprendizado e memorizam o conteúdo. O contato direto com a natureza, torna o 
processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico, pela possibilidade de vivenciar uma 
experiência real, aplicar os saberes, despertando maior interesse, participação e envolvimento 
dos alunos. De forma natural, conhecemos o funcionamento do meio ambiente, sendo uma 
grande fonte de aprendizado e lazer. O EEcoE tem um grande potencial como meio de 
informação e sensibilização para o uso consciente dos ecossistemas florestais e dos elementos 
naturais. Ainda foram citadas como contribuições, mesmo que em menor frequência, o 
incentivo a conservação ambiental e as facilidades para visualizar, fixar e entender o conteúdo 
abordado em sala de aula, através da aplicação da teoria, comprovando e concretizando o 
aprendizado. 

 
Quadro 5. Os conteúdos que foram colocados em prática nas trilhas do EEcoE 

Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 
 

Segundo ano 
Ecologia Florestal 09 
Biologia 07 
Educação Ambiental, Geomorfologia, Topografia e Recuperação 
de Áreas Degradadas  

01 

 
Terceiro ano 

Ecologia Florestal 20 
Recursos Hídricos 14 
Recuperação de Áreas Degradadas e Geomorfologia 09 
Topografia e Biologia 05 

Fonte: elaboração própria. 
 
Para os alunos do segundo ano, as disciplinas de Ecologia Florestal e Biologia são as 

que mais utilizam as trilhas do EEcoE, sendo que a disciplina de Ecologia Florestal aborda os 
conteúdos de sucessão ecológica, identificação das espécies, serrapilheira, reflorestamento e 
na disciplina de Biologia observamos os seres bióticos e abióticos. As demais disciplinas 
foram citadas apenas por um aluno, como a Geomorfologia (conhecemos a voçoroca), 
Topografia (tipos e uso de solo), Recuperação de Áreas Degradadas (relevo dos locais e 
processos de erosão, componentes florestais, fauna e flora). A disciplina de Educação 
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Ambiental foi relacionada devido ao curso “Manejo de Trilhas Ecológicas”, no entanto, essa 
atividade não foi realizada por tal disciplina, pois foi um trabalho de capacitação restrito aos 
estagiários que conduzem as visitas nas trilhas EEcoE. Os alunos do terceiro ano também 
relatam que a disciplina de Ecologia Florestal foi a que mais utilizou o espaço para as aulas 
práticas. Além disso, a disciplina de Recursos Hídricos, manejo de bacias hidrográficas, 
também foi recordada pelos alunos devido às atividades em campo, que não necessariamente 
ocorrem nas trilhas ecológicas. Alguns alunos lembram-se dos conteúdos de Recuperação de 
Áreas Degradadas e Geomorfologia e outros, ainda, apresentam as disciplinas de Biologia e 
Topografia.  
 

Quadro 6. As contribuições das trilhas do EEcoE para a Educação Ambiental (EA) 
Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 

 
Segundo ano 

Possibilidade de desenvolver a Educação Ambiental 15 
Sensibilizar/conscientizar para a conservação ambiental 14 
Contato direto do ser humano com o meio natural  11 

 
Terceiro ano 

Sensibilizar/conscientizar para a conservação ambiental 15 
Contato direto do ser humano com o meio natural 12 
Identificar os problemas ambientais da comunidade 09 
Possibilidade de desenvolver a Educação Ambiental 09 

Fonte: elaboração própria. 
 
Na pergunta Como as trilhas ecológicas, do Espaço Ecológico Educativo, pode 

contribuir no processo de ensino aprendizagem para uma Educação Ambiental?, as 
categorias encontradas foram selecionadas pelas explicações dos alunos, conforme alguns 
relatos: “o desenvolvimento da Educação Ambiental, pois têm a oportunidade de colocar em 
prática ações de reflorestamento, sensibilização, conscientização; visualizar conceitos 
trabalhados em sala de aula, tendo como condição favorável a proximidade com a natureza e a 
possibilidade de concretizar o aprendizado”.  

Nessa questão os alunos relatam que o EEcoE, por ser um ambiente natural, se torna 
mais propício ao desenvolvimento de ações de EA, além de acreditarem em um forte 
potencial de sensibilização. De fato, as trilhas ecológicas possibilitam um contato mais 
próximo com a natureza, vegetação local, áreas conservadas, como também áreas em processo 
de restauração e reflorestamento por causa de queimadas e desmatamentos. Diante dessa 
realidade, deve ser trabalhada a EA para a formação de um pensamento mais crítico junto à 
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comunidade local sobre a importância da conservação, a necessidade de reduzir o consumo, 
de reciclar resíduos e como seus atos interferem o meio ambiente, os outros e o mundo ao seu 
redor. A oportunidade de receber e interagir com os visitantes, fornecer informações corretas 
e adequadas a cada grupo, permite que o aluno reforce o conteúdo já abordado em sala de aula 
ao mesmo tempo em que se torna capaz de pensar criticamente sobre sua realidade. Contudo, 
apesar dos alunos entenderem que essa é uma das principais funções da EA, a disciplina de 
EA não utiliza esse espaço para aulas e/ou atividades práticas. 
 

Quadro 7. De que forma o aprendizado realizado na escola se generaliza nas ações da vida cotidiana 
Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 

 
Segundo ano 

Consciência das atitudes ao meio ambiente e suas consequências  23 
Ações: evitar o desperdício de água; redução e coleta seletiva dos 
resíduos sólidos e não desmatar 

10 

 
Terceiro ano 

Estimula o senso crítico  26 
Consciência das atitudes ao meio ambiente e suas consequências  11 

Fonte: elaboração própria. 
 
Quando se questiona De que forma o aprendizado realizado na escola se generaliza 

nas suas ações da vida cotidiana?, os alunos se avaliam como pessoas mais conscientes das 
causas dos problemas ambientais, capazes de uma reflexão crítica do modo de perceber e agir 
na sociedade como, por exemplo, a seguinte passagem: “as informações, conceitos e práticas 
são aplicados em nossas vidas todos os dias, passamos a olhar e agir de forma mais 
consciente, buscando a preservação ambiental e melhor qualidade de vida”. 

Observei que essa pergunta foi a mais difícil para os alunos responderem. A maior 
parte se sente mais consciente para mudar suas atitudes na vida cotidiana devido aos 
conhecimentos adquiridos no Curso Técnico em Meio Ambiente do IFRJ Campus Pinheiral. 
Afirmam que colocam em prática diariamente os saberes, avaliando as situações antes de 
tomar atitudes e estão mais atentos para rever constantemente suas ações. Entretanto, poucos 
sabem exemplificar algumas ações, como por exemplo, evitar o desperdício de água, reduzir e 
descartar corretamente os resíduos sólidos e não desmatar.  

Os alunos do terceiro ano dizem que o aprendizado na escola se generaliza como uma 
nova forma de olhar mais perceptiva, sensível e crítica às ocorrências do mundo, como as 
mudanças climáticas, falhas humanas, crise hídrica, devastação, queimadas, dentre outras. 
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Aprendemos a avaliar as nossas ações buscando uma atitude mais adequada ao meio 
ambiente, nos tornamos pessoas mais conscientes e responsáveis e multiplicamos o 
conhecimento para outras pessoas de nossa convivência, como amigos, vizinhos e familiares. 
O curso nos desperta para a conscientização do meio ambiente que se transforma em ações 
ditas “ecologicamente corretas” na vida cotidiana. Nessa série, alguns alunos apresentaram 
algumas atitudes que foram modificadas em suas residências após o ingresso no curso, como 
por exemplo, a redução e a coleta seletiva de resíduos, utilização de restos de comida como 
adubo, práticas de cultivo, racionalização da água, análise crítica do consumismo. 
 

Quadro 8. Aspectos mais relevantes da formação profissional, considerando os conteúdos estudados  
e as atividades práticas 

 
Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 

 
Segundo ano 

As disciplinas técnicas e as aulas práticas 18 
Estimula o exercício da cidadania 08 

 
Terceiro ano 

Aulas práticas e professores capacitados 30 
Estágio curricular supervisionado 22 
Não se sente preparado para a atuação profissional 07 

Fonte: elaboração própria. 
 
A maioria dos alunos destaca as disciplinas técnicas e as aulas práticas como os 

aspectos mais relevantes para a sua formação profissional, tais aspectos se encontram 
atrelados, pois, normalmente, a área específica propicia atividades de campo. Segundo os 
alunos, as aulas práticas são interessantes, motivadoras, reforçam e fixam os conteúdos 
trabalhados em sala de aula. Dessa forma, afirmam ter excelente formação profissional e 
currículo satisfatório, atribuem como diferenciais no curso as disciplinas técnicas e o estímulo 
ao exercício da cidadania, de forma mais consciente, ativa e participante.  

Os alunos do terceiro ano se sentem bem capacitados para exercerem as funções de 
Técnico em Meio Ambiente, pois reconhecem a qualidade da sua formação profissional e 
atribuem aos aspectos mais relevantes às aulas teóricas e práticas, as visitas técnicas e as 
oportunidades de estágio. Esses mesmos alunos avaliam o estágio supervisionado como 
produtivo, além de proporcionar segurança para a realização de trabalhos futuros e, ainda, 
destacaram como pontos positivos a capacitação dos professores e o aprendizado nas aulas, 
principalmente práticas, como saber remediar o solo, recuperar área degradada, conhecer as 
leis ambientais, manejo de bacias hidrográficas, utilizar o GPS para o levantamento 
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topográfico em carta, análises de qualidade da água e projetos de Educação Ambiental. 
Apenas sete alunos não se sentem preparados para atuarem como Técnicos em Meio 
Ambiente. Os mesmos alegam que o curso não se aprofunda nos conteúdos específicos e 
carece de atividades práticas.  
 

Quadro 9. Áreas em que os alunos se sentem preparados para atuação como Técnicos em Meio Ambiente 
Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 

 
Segundo ano 

Ecologia Florestal 09 
Biologia e Topografia 05 
Educação Ambiental, Recursos Hídricos, Recuperação de Áreas 
Degradadas, Geomorfologia e Legislação  

03 

 
Terceiro ano 

Educação Ambiental 14 
Recursos Hídricos e Recuperação de Áreas Degradadas 10 
Geomorfologia, Topografia e Ecologia Florestal 03 

Fonte: elaboração própria. 
 
A principal área de atuação em que os alunos do segundo ano se sentem capacitados é 

a de Ecologia Florestal, assim como a professora que mais utiliza as trilhas do EEcoE para 
diversas ações como aulas práticas e projetos de pesquisa e extensão. Em seguida, alguns 
alunos têm interesse em exercer atividades nas áreas Biologia e Topografia. As demais áreas 
como Educação Ambiental, Recursos Hídricos, Recuperação de Áreas Degradadas, 
Geomorfologia e Legislação foram citadas apenas por três alunos cada área. Os alunos do 
terceiro ano apontam a Educação Ambiental como a área em que se sentem melhor 
preparados para trabalhar, seguidas das áreas de Recursos Hídricos e Recuperação de Áreas 
Degradadas. Poucos alunos citam as áreas de Geomorfologia, Topografia e Ecologia Florestal 
como interesse para atuação profissional. Nesta questão acredito que a opinião dos alunos foi 
influenciada pelas últimas experiências vividas, ainda registradas na memória, pois os alunos 
do segundo ano relataram às diversas atividades realizadas pela professora de Ecologia 
Florestal, disciplina que ocorreu no primeiro ano de curso e os alunos do terceiro ano indica a 
Educação Ambiental uma vez que se recordavam as práticas desenvolvidas da professora que 
administrava aquela disciplina. 

O Questionário II foi aplicado em janeiro de 2017 a um total de 56 alunos, nos seus 
horários normais de aula, sendo 32 alunos do segundo ano e 24 alunos do terceiro ano. No 
total de sete perguntas abertas, sendo algumas com desdobramentos, constavam algumas 
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questões diferentes do Questionário I, pois nesse instrumento havia perguntas sobre a 
Educação Ambiental Crítica – EA-crítica, tema de fundamental importância para esta 
pesquisa, considerando as potencialidades e os limites para o desenvolvimento da EA-crítica 
nas Trilhas do EEcoE e a contribuição das Trilhas do EEcoE no processo de ensino 
aprendizagem para uma EA-crítica. As interpretações do Questionário II seguem abaixo.  

 
Quadro 10. Concepções sobre Meio Ambiente (MA) e Educação Ambiental (EA) 

Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 
 

Segundo ano 
MA = Lugar onde habitamos e interagimos 32 
EA = explica as atitudes que contribuem em prejudicam o meio 
ambiente 

25 

EA = conservação/preservação 07 
Terceiro ano MA = Lugar onde vivemos, produzimos, trabalhamos 24 

EA = conscientização / preservação 20 
EA = ações (atividades, projetos, oficinas) 04 

Fonte: elaboração própria. 
 
Na pergunta Qual é a sua concepção sobre Meio Ambiente/Educação Ambiental?, as 

categorias encontradas foram selecionadas pelas respostas mais frequentes dos alunos, valem 
as seguintes passagens de alguns deles: “é o meio em que estamos atuando sempre, sendo um 
local urbano, rural ou outro. A Educação Ambiental permite levar ao público uma nova forma 
de ver e agir no nosso cotidiano, nos mostrando mudanças em ações sendo benéficas; meio 
ambiente é todo espaço em que se vive em sociedade. Educação Ambiental é a prática de 
ensinar indivíduos e grupos a manter o ambiente equilibrado”. 

Foi unânime a concepção dos alunos do segundo e terceiro ano sobre meio ambiente 
como o espaço onde habitamos, vivemos, convivemos, produzimos, trabalhamos. Esses 
relatos nos mostram que os alunos se inserem na compreensão de meio ambiente e destacam a 
vida em sociedade e as interações entre homens e ambientes. Quando se questiona sobre o 
papel da Educação Ambiental, a maior parte dos alunos considera que seu principal objetivo 
seja a conscientização para a conservação ambiental. Porém, a conscientização de indivíduos 
não é suficiente para revertemos o quadro de crise ambiental, o debate de questões políticas, 
econômicas e sociais na tentativa de conscientizar grupos em busca da sustentabilidade deve 
estar aliado a atitudes concretas de intervenção na realidade. Partindo desse pressuposto, os 
alunos atribuem tamanha responsabilidade à EA para tornarmos uma sociedade consciente 
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como se somente isso solucionasse o nosso problema de degradação, sendo preciso ampliar 
este raciocínio para exigir também uma política que resguarde o nosso patrimônio natural e 
cultural e que esteja a favor da sociedade e não dos interesses privados, a aplicabilidade e o 
cumprimento das diversas leis ambientais, melhor fiscalização e punição às empresas públicas 
e privadas que provocam impactos negativos acima do normal. Assim, será possível 
dividirmos a responsabilidade da conservação do meio ambiente. Esse pensamento recorrente 
ocorre porque poucos alunos associam a EA a uma atividade prática, estando reduzida a 
reflexão e sensibilização, quando acreditam em uma nova forma de agir associam aos 
projetos, oficinas, pequenas ações que promovem o respeito ao meio ambiente, mas não a 
transformação social. 
 

Quadro 11. Compreensões sobre Educação Ambiental Crítica (EA-crítica) 
 Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 

Segundo ano Conhecer questões ambientais e sociais 16 
Senso crítico sobre meio ambiente 10 
Não soube responder 05 

 
Terceiro ano 

Pensamento crítico sobre o meio ambiente 15 
Alerta para a degradação ambiental 04 
Não soube responder 05 

Fonte: elaboração própria. 
 
A questão O que você compreende por Educação Ambiental Crítica?, as explicações 

foram diversas, sendo que as mais encontradas se referem a relação do meios ambiental com o 
social e a reflexão crítica sobre meio ambiente. Alguns alunos relatam: “ é um estudo não 
somente do meio natural, mas também do meio social, sempre vendo os impactos que o 
mesmo causa no natural; uma forma de desenvolver o pensamento crítico sobre as questões 
ambientais; uma maneira de dizer ao mundo que certos ambientes estão sendo violados, a 
crítica é para alertar todos nós; é a maneira de pensar no meio como um todo, vendo seus 
aspectos sociais também; nos faz pensar de maneira ampla e crítica e debater questões”. 

A maior parte dos alunos compreende a EA-crítica como uma área de ensino que 
debate as questões ambientais e sociais, desenvolvendo o senso crítico dos alunos, 
aprendendo a refletir e compreender as interferências ocorridas nos meios ecológico, social, 
econômico, promovendo espaços educativos no processo de mobilização. A EA-crítica busca 
um conhecimento mais amplo e profundo sobre a crise sócio-ecológica-ambiental que afeta a 
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sociedade contemporânea, reconhecendo as causas, consequências e possíveis formas de 
minimizar os problemas. Tanto os alunos do segundo ano quanto os alunos do terceiro ano 
consideram que a EA-crítica é uma forma de desenvolver o pensamento crítico sobre 
conceitos, aspectos, problemas ambientais, não somente na tentativa de minimizá-los, mas 
também para debater, questionar e analisar situações, despertando para uma reflexão mais 
profunda, como o modelo sócio econômico e o consumo desmedido. Quatro alunos enfatizam 
a importância da EA-crítica como um alerta para a degradação ambiental, atribuindo o intuito 
de ser uma educação transformadora, com mais diálogos sobre o assunto, questionamentos 
constantes e orientação para uma “nova” forma de pensar e agir mais responsável da 
sociedade com o meio ambiente. Cinco alunos de cada série não souberem responder, pois 
desconhecem a diferença entre EA e EA-crítica. 

 
Quadro 12. O papel da Educação Ambiental (EA) nas atividades do Técnico em Meio Ambiente 
Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 

Segundo ano Reflexão sobre meio ambiente e sustentabilidade 22 
Papel na sociedade (ética e moral) 10 

Terceiro ano Conscientização para a preservação ambiental 15 
Colocar as ideias em prática 06 
Enfrentar as situações no mundo do trabalho 03 

Fonte: elaboração própria. 
 
A pergunta Na sua opinião qual é o papel da Educação Ambiental nas atividades do 

Técnico em Meio Ambiente?, as categorias foram selecionadas pelas respostas mais 
encontradas dos alunos: “ajudar os alunos a compreender as questões ambientais e seu papel 
na sociedade; reconhecer que fazemos parte do meio ambiente e, por isso, devemos cuidar e 
refletir sobre seus benefícios, preservando para as futuras gerações; é ensinar a preservar e 
elaborar projetos; tem a função de desenvolver nos alunos atividades que contribuam para a 
preservação do meio ambiente; muito importante, pois a EA tem uma boa base de ética e 
moral; conscientizar indivíduos e grupos; uma reflexão mais profunda da nossa relação com o 
meio ambiente; conscientização para a preservação ambiental”. 

A maioria dos alunos de ambas as séries afirma que o papel da EA para o Técnico em 
Meio Ambiente é a conscientização ambiental, numa tentativa de manter a sociedade ciente 
de suas interferências nos diversos espaços, principalmente, o natural. Contudo, a EA não 
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significa divulgação de conhecimentos, mas a formação de uma consciência ambiental por 
meio de processos interativos e contínuos que permitam ao indivíduo a capacidade de 
avaliação e ação crítica no mundo. Estamos vivendo uma crise de valores, os problemas em 
diferentes setores de nossa sociedade geram ameaças ao meio ambiente, mas as crises 
refletem as consequências e não as causas dos desequilíbrios do processo. Dessa forma, a 
tarefa de conscientizar pode reconhecer as principais causas dos problemas ambientais, 
permitir reflexões e argumentos das nossas ações rotineiras, apoiadas em mudanças de hábitos 
e atitudes. Alguns alunos consideram a EA uma oportunidade de colocar suas ideias em 
prática através de projetos e somente três alunos percebem a EA como uma área de atuação 
que formam profissionais capazes de enfrentar as diversas situações que poderão ser 
encontradas no mundo do trabalho. 

 
Quadro 13. As potencialidades e os limites à crítica pelas trilhas do EEcoE 

Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 
 

Segundo ano 
Potencialidades = informação / sensibilização 06 
Potencialidades = projetos inovadores 03 
Limites = ações antrópicas da comunidade local 02 

 
Terceiro ano 

Potencialidades = observar a diversidade da flora 04 
Potencialidades = mudar a perspectiva sobre preservação 
ambiental 

03 

Limites = faltam envolvimento e participação da comunidade 
local  

03 

Fonte: elaboração própria. 
 
 Quando se questiona Quais são as potencialidades à crítica pelas trilhas ecológicas, 
mas também quais os limites?, vale as seguintes passagens de alguns alunos: “as trilhas 
mudaram minha perspectiva pela qual temos que preservar o meio ambiente; a gente passa a 
analisar nossas ações de maneira diferente, sempre visando a melhor forma para não 
prejudicar o meio ambiente; as trilhas ecológicas mudam a nossa visão por causa do contato 
direto com a natureza, torna tudo mais dinâmico, uma experiência real”. 

Observei durante a aplicação do questionário que essa pergunta foi a que os alunos 
encontraram maior dificuldade em responder, sendo que a maioria se conteve em dizer o 
aporte das aulas práticas nas trilhas ecológicas para a formação profissional, e poucos 
apresentaram as potencialidades e os limites à crítica pelas trilhas do EEcoE. Com relação às 
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potencialidades, em ambas as séries, os alunos utilizaram diferentes termos para expressarem 
o mesmo significado. Sendo assim, as trilhas do EEcoE continuam sendo vistas com um 
grande potencial para informar, sensibilizar, numa tentativa de trabalhar valores neste 
processo educativo persistindo na mudança cultural, adotando novos estilos de vida. Alunos 
do terceiro ano também afirmaram que mudaram sua perspectiva sobre a razão de preservar o 
meio ambiente, pois reconheceram a importância da conservação das florestas, sendo possível 
notar no EEcoE os estágios de evolução florestal nas diferenças dos solos, climas e vegetação. 

 O desenvolvimento de projetos inovadores foi citado pelos alunos do segundo ano e a 
oportunidade de conhecer a diversidade da flora do local pelos alunos do terceiro ano devido à 
identificação e classificação das diferentes espécies de plantas, suas características e 
ambientes de adaptação. O mesmo consenso ocorreu quando nos referimos aos limites à 
crítica pelas trilhas do EEcoE, pois os alunos atribuem a forma inadequada e que a 
comunidade utiliza deste espaço, gerando desastres como pastagens e queimadas, devido a 
falta de envolvimento e participação da comunidade de Pinheiral. Entretanto, o IFRJ Campus 
Pinheiral precisa realizar um trabalho de conscientização à população, principalmente, as 
pessoas que residem ao entorno, pois somente as visitas orientadas não têm sido suficientes 
para evitar as invasões para fazer churrascos, queimadas, o uso de drogas ilícitas, dentre 
outros crimes. 
 

Quadro 14. As contribuições das trilhas do EEcoE para a Educação Ambiental Crítica (EA-crítica) 
Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 

 
Segundo ano 

Maior confiança no aprendizado 14 
Pensar nos pontos positivos e negativos 10 
Conservação da natureza 02 
Não soube responder 06 

 
Terceiro ano 

Interação entre alunos e natureza 10 
Melhor conhecimento do ambiente natural 08 
Reforça o conteúdo abordado em sala de aula 06 

Fonte: elaboração própria. 
 
Na pergunta Como as trilhas, do EEcoE, pode contribuir no processo de ensino 

aprendizagem para uma Educação Ambiental Crítica? Os alunos relatam: “aprender na 
prática o que se aprendeu na teoria; o contato com as trilhas promove uma maior interação do 
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indivíduo com o meio ambiente; a EA-crítica tem o intuito de transformar e gerar diálogos 
sobre as atitudes positivas e negativas ao meio ambiente”. 

Para os alunos do segundo ano, as trilhas do EEcoE proporcionam maior confiança no 
processo ensino aprendizagem pela possibilidade do contato direto com a natureza despertar 
os nossos sentidos sensoriais, constatando a teoria na prática. Essa interação propicia e a 
percepção das interferências positivas e negativas do homem com o meio ambiente. Poucos 
alunos acreditam que as trilhas do EEcoE podem estimular a conservação e a adequada 
utilização desse espaço, principalmente, pela comunidade local. As opiniões dos alunos do 
terceiro ano ficaram bem divididas em três categorias, sendo que uma complementa a outra. 
Em primeiro lugar, as trilhas do EEcoE promovem uma maior interação entre os alunos e a 
natureza, esse contato mais próximo permite conhecer, entender, se importar, cuidar das 
plantas, árvores, florestas, espaços fundamentais para uma vida saudável. Em segundo lugar, 
amplia e aprimora o conhecimento do ambiente natural. E, por último, contribuem para 
reforçar e apreender os conteúdos dados em sala de aula. 

Nessa questão, fica claro que os alunos não distinguem a Educação Ambiental 
conservadora e a Educação Ambiental crítica. E esse trabalho de pesquisa pretende mostrar 
que a EA-crítica supera uma visão ingênua da EA conservadora, pois compreende os 
problemas ambientais em suas múltiplas dimensões, provoca reflexões sobre o consumismo, 
mobiliza pessoas na resolução de problemas, aproxima a escola a sua realidade onde está 
inserida, busca a formação de atitude dotada de sensibilidade ética e estética, enfim, está em 
busca da transformação social e da construção da aprendizagem significativa.  

 
Quadro 15. De que forma o aprendizado realizado na escola se generaliza nas ações da vida cotidiana 

Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 
 

Segundo ano 
Consciência ambiental 14 
Colocamos o aprendizado em prática diariamente 11 
Descarte correto de resíduos sólidos 04 
Orientamos outras pessoas 03 

Terceiro ano Maior respeito aos elementos naturais 13 
Colocamos o aprendizado em prática diariamente 11 

Fonte: elaboração própria. 
 
A maioria dos alunos acredita que o aprendizado realizado no IFRJ Campus Pinheiral 

torna os mesmos mais conscientes para mudar suas atitudes na vida cotidiana com relação ao 
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meio ambiente. Os mesmos relatam que os conhecimentos construídos em sala de aula 
garantem melhor entendimento e debates mais produtivos com argumentos fundamentados 
nos saberes científicos e na realidade local e, além disso, afirmam colocar o aprendizado em 
prática diariamente, avaliando as situações antes de tomar atitudes e estando mais atentos para 
rever constantemente suas ações. Alguns alunos exemplificaram essa resposta apontando o 
descarte correto dos resíduos sólidos e outros orientam familiares e amigos, buscando 
sensibilizá-los para diminuir os impactos ambientais, tomando as devidas providências. 
Enquanto os alunos do terceiro ano dizem que o aprendizado se generaliza na vida cotidiana 
como uma nova forma de olhar mais perceptiva, sensível e crítica à degradação mundial, 
como as mudanças climáticas, falhas humanas, crise hídrica, devastação, queimadas, dentre 
outras. No entanto, ambas as séries dão ênfase ao respeito, cuidado e a conservação dos 
elementos naturais como as ações mais presentes na vida destes alunos. 
 

Quadro 16. Aspectos mais relevantes da formação profissional, considerando os conteúdos estudados  
e as atividades práticas 

 
Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 

Segundo ano As disciplinas técnicas, aulas práticas, elaboração de projetos, leis 
ambientais e métodos de restauração  

15 

Terceiro ano A teoria e a prática na formação profissional para o mundo do 
trabalho  

16 

Fonte: elaboração própria. 
 
Os alunos de ambas as séries avaliam que tem boa formação profissional, excelentes 

professores, ensino de qualidade, tendo até mesmo superado as expectativas de alguns. 
Ressaltam que os assuntos trabalhados pelas disciplinas da área técnica são significativos e 
aplicáveis fora da sala de aula, apontando como aspectos mais relevantes às aulas práticas, 
seminários, debates, visitas técnicas, oportunidades de estágio, experiências com projetos de 
pesquisa e extensão, apresentação de trabalhos em semanas acadêmicas, conhecer a legislação 
ambiental e os métodos de reflorestamento, restauração e conservação, sendo todas estas 
ações de suma importância para a atuação do Técnico em Meio Ambiente. Além de 
acreditarem que o estudo do meio ambiente também ensina a fazer melhores escolhas na vida, 
contribuindo para a formação como indivíduo.  
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Quadro 17. Áreas em que os alunos se sentem preparados para atuação como Técnicos em Meio Ambiente 
Alunos “Categorias encontradas” Nº de respostas 

 
Segundo ano 

Resíduos sólidos  06 
Ecologia Florestal e Recuperação de Áreas Degradadas 04 
Unidades de Conservação, ONG, empresas e compostagem 02 

 
Terceiro ano 

Restauração Florestal 06 
Educação Ambiental e Recuperação de Áreas Degradadas 04 
Geomorfologia e Solos 03 

Fonte: elaboração própria. 
 
Nessa questão, ressalta-se que os alunos registraram a importância da sua formação 

técnica e afirmam que se sentem preparados para atuar em diversas áreas, como industriais, 
empresariais, públicas, consultorias e organizações não governamentais (ONG). Dentre as 
mais citadas destacam-se as áreas de Resíduos Sólidos, Ecologia Florestal, Recuperação de 
Áreas Degradadas e, ainda, Unidades de Conservação, ONG, empresas e compostagem. Os 
alunos do terceiro ano se sentem capacitados para atuarem na área na qual realizaram o 
estágio curricular, sendo que muitos dizem estar aptos para ingressarem em qualquer setor da 
sua carreira profissional, como também para iniciarem um curso superior. De forma bem 
equilibrada, apresentaram as seguintes áreas de atuação: Restauração Florestal, Recuperação 
de Áreas Degradadas, Educação Ambiental, Solo, Viveiro de Mudas e Geomorfologia. 
 

3.3 OS CAMINHOS DAS TRILHAS DO EEcoE EM DIREÇÃO À EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL CRÍTICA (EA-CRÍTICA): O QUE ALCANÇAMOS? 

 
O propósito dessa pesquisa foi analisar as contribuições do EEcoE à EA-crítica dos 

alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente do IFRJ, tendo em vista que esse espaço é 
utilizado como laboratório de práticas profissionais, além do desenvolvimento de diversos 
projetos de extensão e pesquisa.  

A maioria dos alunos não sabe distinguir Educação Ambiental (EA) e Educação 
Ambiental Crítica (EA-crítica), pois ambas as turmas assumem que não tem esse 
conhecimento e os demais que se arriscam a responder essa pergunta permanecem com o 
mesmo discurso da EA conservadora, tradicional, sentindo dificuldades até mesmo em relatar 
como a EA ocorre nas trilhas do EEcoE. As respostas mais frequentes repetem os termos 
vistos anteriormente como, por exemplo, sensibilização, conscientização, conservação, 



 

63 
 

preservação, poucos alcançam uma reflexão mais profunda quando dizem que a EA-crítica 
analisa problemas ambientais e sociais nos diversos meios em que estamos inseridos e 
incluem as interferências e consequências das ações antrópicas ao meio ambiente, 
principalmente, os impactos que afetam a comunidade cotidianamente. No entanto, 
demonstram ter uma percepção ingênua da EA e se utilizam dos termos – sensibilização, 
conscientização, conservação, preservação – de forma recorrente e indiscriminada, sem 
argumentos e ideias complementares, como se fossem suficientes para justificar a importância 
da EA ou até mesmo EA-crítica. Segundo GUIMARÃES (2007, p. 101): 

 
Precisamos até mesmo superar a noção de sensibilizar, que na maior parte 
das vezes é entendida como compreender racionalmente. Só a compreensão 
da importância da natureza não é o bastante para ser levada à sua 
preservação por nossa sociedade. Sensibilizar envolve também sentimento 
de amar, o ter prazer em cuidar, como cuidamos dos nossos filhos. É o 
sentido de doação, de integração, de pertencimento à natureza.  

Nesse sentido, a sensibilização não significa apenas saber o que é certo ou errado, ou 
melhor, o que pode ou o que não pode ser feito, é preciso que desperte o sentimento e o 
interesse de que a intenção de respeito e cuidado ao meio ambiente se transforme em ação. 
Além do mais, a EA-crítica tem como metas que conhecimentos, princípios, valores, 
habilidades se transformem em atitudes que devem ser revistas constantemente. Os alunos 
precisam compreender que a análise dos problemas ambientais deve ser mais complexa, 
envolvendo suas interdependências, de modo que se adquira uma perspectiva global e 
equilibrada. Além disso, o EEcoE possui diversos aspectos e grande potencial para realizar a 
EA-crítica em busca de reflexões como, por exemplo, a produção de resíduos, gestão hídrica, 
desmatamentos, queimadas, dentre tantos outros conteúdos, provocando uma análise que não 
esteja restrita a determinados impactos, mas as causas dos problemas, muitos deles vividos 
pela própria comunidade local. Dessa forma, professores podem trabalhar os conhecimentos 
numa perspectiva maior, que contemple os aspectos físicos, ecológicos, biológicos como 
também históricos, culturais, valores estéticos e morais, políticos, econômico, etc. Essa 
abordagem holística, que considera os vários aspectos da vida, pode proporcionar aos alunos o 
entendimento da complexidade do próprio ambiente e de suas interdependências. Caso 
contrário, permanecerão reconhecendo apenas os aspectos naturais desse espaço. 

Apesar de grande parte dos alunos não saberem o que é EA-crítica, os que percebem 
as Trilhas Ecológicas como instrumentos estratégicos para trabalhar a EA creem na 
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oportunidade de envolvimento da comunidade do entorno, em uma tentativa de criar 
identidade, valorização e visibilidade. Não conseguem reconhecer tal condição favorável se a 
comunidade não sentir maior interesse e atratividade nas Trilhas Ecológicas. Contudo, temos 
um grande desafio a ser superado devido a necessidade de despertar o sentimento de pertença 
mútua entre comunidade e EEcoE, pois mesmo que o EEcoE esteja aberto à visitação não será 
suficiente para alcançarmos o envolvimento e a participação desta comunidade nas atividades 
realizadas.  

A inserção da Educação Ambiental nas Unidades de Conservação deve não 
apenas direcionar para a sensibilização e interpretação ambiental – apesar 
destas serem consideradas de grande valor – mas, trabalhar com o senso 
crítico da população, a fim de torná-la reflexiva, onde os sujeitos tenham 
capacidade de criar alternativas para a solução de problemas, tornando-se 
assim, mais participativos nos processos de tomada de decisão pelo poder 
público (QUEIROZ, 2013, p. 96).  

Apesar do EEcoE não ser uma Unidade de Conservação, é um espaço público 
delimitado, protegido e controlado pelo IFRJ Campus Pinheiral, que tem diversos objetivos 
como pesquisas científicas, atividades extensivas a comunidade, atividades educativas e o 
desenvolvimento de práticas ecológicas. Sendo assim, há semelhanças entre EEcoE e 
Unidades de Conservação, além da ocasião propícia a construção do conhecimento crítico a 
partir dos alunos e se estendendo à comunidade acerca dos aspectos naturais como também os 
que foram criados pelo homem que estão relacionados direta ou indiretamente ao EEcoE. 

Os alunos percebem o EEcoE como um local destinado principalmente para a 
realização de aulas práticas e atividades de Estágio Supervisionado. Os alunos reforçam as 
contribuições que já foram mencionadas nos quadros interpretativos que se referem aos 
Questionários I e II. Dentre as diversas atividades destacam-se as de Educação Ambiental 
com ênfase na visitação às Trilhas Ecológicas, uma vez que esse contato direto aproxima as 
pessoas da natureza, o local propicia ultrapassar as barreiras da sala de aula para inserir os 
alunos em uma realidade concreta, vivenciada, experimentada, podem ser notadas algumas 
alterações provocadas ao meio ambiente diante da relação entre sociedade X natureza, 
favorece a troca de informações entre alunos e visitantes, facilitando o processo de ensino-
aprendizagem aos alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente. Ressalta-se que a visitação 
nas Trilhas Ecológicas pressupõe um caminho diferente à Educação Ambiental, pois apesar de 
estarem em ambiente escolar, têm caráter de educação em ambiente não escolar, podendo 
conciliar momentos tanto educativo quanto recreativo aos visitantes.  
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Entretanto, apesar de acreditarem estar promovendo a EA aos visitantes das Trilhas 
Ecológicas do EEcoE, simplesmente pelo fato de possibilitarem o contato direto dos visitantes 
a natureza, podendo facilitar o processo de sensibilização, importante e necessário para a 
significação e suporte na internalização dos conceitos, observamos algumas ações 
consideradas “ecologicamente corretas” que não representam a concepção de EA-crítica, 
reforçando apenas atitudes motivadas por quem idealiza as ações, cabendo aos alunos fazer e 
pouco pensar sobre o que está sendo feito. Diante dessa realidade, o ambiente escolar pode se 
limitar a reproduzir o que tem sido posto por uma sociedade que percebe as questões 
ambientais de forma superficial, padronizando nossos comportamentos ao invés de 
estabelecer uma postura crítica na formação de indivíduos responsáveis pelo mundo em que 
vivem.  

Os alunos destacam algumas ações desenvolvidas no EEcoE – visitas nas Trilhas 
Ecológicas, reflorestamento, perfis dos solos, corrida de orientação e jardim sensorial – e 
percebem que os professores utilizam o local em suas disciplinas específicas e/ou área de 
interesse, mas que falta ainda uma interação entre professores e disciplinas e o trabalho de 
forma integrada, já que temos conteúdos e práticas que se complementam. As experiências 
relatadas pelos alunos nas Trilhas Ecológicas demonstraram o quanto é importante pensarmos 
em determinadas atividades de forma inter e transdisciplinar. A temática ambiental deve ser 
trabalhada em todas as disciplinas do currículo escolar, para que os educandos possam 
perceber que o meio ambiente se relaciona com todas as áreas do conhecimento. 

A transdisciplinaridade entende o intercâmbio e as articulações entre as 
disciplinas. Na transdisciplinaridade há a superação e o desmoronamento de 
toda e qualquer fronteira que inibe ou reprime, reduzindo e fragmentando o 
saber e isolando o conhecimento em territórios delimitados (PETRÁGLIA 
apud SANTOS, 2009, p.74). 

A transdisciplinaridade é uma estratégia eficaz, porém, não é fácil de colocar em 
prática, mesmo baseando-se em currículos mais modernos. Uma disciplina específica busca 
encontrar respostas para a problemática ambiental, mas delimita a percepção dos alunos, 
dificultando a visão crítica. Esse método de ensino contribuiria para que os alunos tivessem 
uma visão holística da problemática ambiental, não fragmentando os saberes e possibilitando 
o indivíduo a investigação e o desenvolvimento da capacidade crítica de avaliar, reunir e 
organizar informação. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo, fruto de um trabalho teórico e de campo, abordou os conceitos de 
Educação Ambiental para apontar as contribuições que as trilhas do EEcoE podem agregar a 
Educação Ambiental para se torná-la realmente crítica. De acordo com Bomfim e Piccolo 
(2011, p. 193), “a criticidade está relacionada à consideração da ação do homem sobre a 
natureza, que, por sua vez, está imbricada na própria concepção que o homem tem de si e da 
natureza na qual intervêm, mediante o trabalho”. 

Os alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente do IFRJ Campus Pinheiral 
reconhecem e sentem as consequências da degradação ambiental, no entanto, pode ser muito 
pouco reivindicar por um ambiente saudável e conservado no discurso, pois quando a garantia 
do bem coletivo interfere na individualidade de cada um, esse deixa de ser prioridade e o 
pensamento que predomina é que apenas pequenas ações não farão diferença aos danos 
causados no planeta. É justamente essa forma de pensar que precisa ser analisada e, para 
tanto, trouxemos a Educação Ambiental Crítica para justificar tal discurso. A EA-crítica 
desconsidera muitas ações isoladas como a reciclagem dos resíduos sólidos, a compostagem 
dos resíduos orgânicos, a redução do consumo de energia elétrica e água, a utilização de 
sacolas ecológicas, essas e outras medidas contribuem, mas tratam a problemática ambiental 
de forma simples e reducionista.  

Precisamos refletir a crise sócio-ecológica-ambiental de forma mais complexa e 
profunda, debatendo o nosso atual modelo de sociedade e o seu modo de produção e 
consumo, além de estarmos atentos a uma permanente revisão da nossa prática. Conforme 
Guimarães (2012), a concepção sobre Educação Ambiental Crítica seria a modernização de 
um conceito mais conservador sobre Educação Ambiental, em um movimento contra-
hegemônico que avalia o modelo de desenvolvimento, o modo de produção e as múltiplas 
determinações da realidade social urbano-industrial. 

Pode-se concluir que esses alunos têm dificuldades de relacionar o potencial das 
trilhas do EEcoE para a construção da Educação Ambiental, ainda percebem essa temática 
muito teórica, conhecimento que permanece no campo das ideias e, apesar de terem domínio 
dos conceitos, princípios e características, não sabem como se aplica, são capazes de 
incentivar outras pessoas, alguns colocam em prática pequenas ações, mas a maioria ainda 
não aprendeu de que maneira podem fazer a EA seja no ambiente escolar ou não escolar. Pelo 
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que vejo os objetivos da EA-crítica têm uma longa trajetória pela frente até serem alcançados, 
para desenvolver a capacidade de identificar, compreender e agir, sendo responsável por 
decisões que contribuam para a construção de uma cultura cidadã, entendendo o ambiente 
como uma rede de relações entre sociedade e natureza. Caso contrário, continuaremos a ser 
influenciados pela mídia que propaga somente a adoção da boa conduta, porém o desafio é 
ainda maior, provocar reflexões para transformar a forma de pensar e agir no mundo.  
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APÊNDICE A – Artigo aceito para apresentação e publicação nos anais eletrônicos da 
38 Reunião Nacional da ANPEd. 
 
 EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA ATRAVÉS DE TRILHAS 

ECOLÓGICAS, É POSSÍVEL?: REFLEXÕES A PARTIR DE UMA 
EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM MEIO 

AMBIENTE DO IFRJ CAMPUS PINHEIRAL 
 
Resumo 
Esse artigo avalia as contribuições pedagógicas das “Trilhas Ecológicas”, localizadas no 
Espaço Ecológico Educativo (EEcoE) do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) para uma 
Educação Ambiental Crítica (EA-crítica). As trilhas ecológicas assim como hortas 
comunitárias, coletas seletivas e outras práticas são aplicadas comumente, mas dificilmente 
são avaliadas. O propósito foi o de avaliar as Trilhas Ecológicas à EA-crítica. As trilhas 
ecológicas garantem proximidade de elementos naturais, espécies vegetais e animais, áreas 
em recuperação, recuperadas ou preservadas, da história natural, etc. Percebemos que as ações 
pontuais, inicialmente e aparentemente conservadoras, quando realizadas como “pontos de 
partida” também podem alcançar uma reflexão mais densa e crítica. A pesquisa qualitativa-
participante foi construída em momentos distintos com alunos do segundo e terceiro ano do 
Curso Técnico em Meio Ambiente do IFRJ Campus Pinheiral, em trilhas do EEcoE. A análise 
alcançou que as Trilhas Ecológicas possibilitam um contato mais próximo com a natureza, 
contribuem para aplicar os conhecimentos discutidos em sala de aula e têm um forte potencial 
para a sensibilização, embora precisem de cuidado especial para não ficar num reducionismo.  
 
Palavras-chave: Educação Ambiental Crítica; Trilhas Ecológicas e Educação Ambiental 
Crítica; Educação Ambiental Escolar.  
 
Introdução 
 Neste artigo abordaremos a temática da Educação Ambiental com o intuito de avaliar 
as contribuições pedagógicas das trilhas, no caso as localizadas no Espaço Ecológico 
Educativo – EEcoE do Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ Campus Pinheiral, para a 
Educação Ambiental Crítica dos alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente integrado ao 
Ensino Médio.   

O EEcoE tem como objetivo estimular a Educação Ambiental de alunos por meio das 
trilhas ecológicas, conservação florestal e a preservação das águas e da biodiversidade. Esse 
espaço integra as áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão e envolve alunos, professores, 
monitores e técnicos. Na área de Ensino ocorrem diversas atividades práticas e aulas de 
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campo que complementa a teoria discutida em sala de aula. Na área de Pesquisa são 
desenvolvidos projetos, como o Projeto de Planejamento, Interpretação e Monitoramento das 
Trilhas Ecológicas que agrupam outros trabalhos de Unidade de Conservação Ambiental, 
Restauração Florestal, Trilhas de Plantas Medicinais e Jardim Sensorial e na área de Extensão 
recebemos diversos grupos de visitantes, contribuindo para a divulgação e implantação de 
atividades práticas de Educação Ambiental nas trilhas ecológicas e fortalecendo o Campus 
Pinheiral na difusão de conhecimentos científicos para a comunidade local. 

A Educação Ambiental é definida pelo artigo 1 da Lei 9.795/99 como o conjunto de 
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade. Considerando que tal atividade pode ser um instrumento significativo de 
aproximação do homem ao meio ambiente, nas relações que os homens estabelecem entre si e 
com a natureza, na reflexão sobre suas ações e na construção de conhecimentos e atitudes 
destinados à conservação ambiental, pretende-se analisar de que forma as trilhas ecológicas 
representam a proximidade com outros elementos da natureza, com a presença de áreas que 
estejam em recuperação ou em equilíbrio, espécies vegetais e animais (nativos e invasores), 
assim como áreas desmatadas, queimadas, para observação e debate sobre as atitudes dos 
seres humanos no seu meio. As trilhas ecológicas devem ter um programa de Educação 
Ambiental na tentativa de agregar conhecimentos ao seu público-alvo. É difícil mensurar até 
que ponto esses espaços são capazes de contribuir na conscientização das pessoas, mas pode-
se afirmar que buscam a sensibilização nesse processo educativo. 

As trilhas do Espaço Ecológico Educativo (EEcoE) recebem visitantes de diversas 
faixas etárias, principalmente alunos das escolas públicas de Pinheiral e municípios vizinhos, 
os quais são acompanhados por estagiários do Curso Técnico em Meio Ambiente do próprio 
IFRJ. 

1 – Educação Ambiental em Trilhas Ecológicas: que caminho seguir? 
Para que ocorra a Educação Ambiental necessitamos compreendê-la como um 

processo de transformação global que não será alcançado somente por meio de procedimentos 
pedagógicos estanques ou ações paliativas. Geralmente os alunos são incentivados a tomar 
alguma providência efetiva em relação ao meio ambiente, com atividades que se esgotam em 
si mesmas, como: coleta seletiva, agricultura orgânica, produção de sabonetes com os restos 
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dos óleos utilizados na cozinha, recolhimento de garrafas pet, etc. e isso costuma acontecer 
muito no intuito ou até mesmo na obrigação de fazer algo em prol do meio ambiente, para 
obter a consciência de “dever cumprido” ou do “pelo menos de fazer a minha parte”, porém 
os projetos podem se realizar de forma mecanicista, desenvolvendo comportamentos pré-
determinados por quem idealiza a atividade, cabendo aos alunos agir e pouco pensar sobre o 
que está sendo feito. 

Quando se questiona essas tarefas não estamos negando a relevância dessas ações, 
esses trabalhos são coerentes e válidos, contudo, esse fazer educativo tem grande 
possibilidade de não ser libertador, de não gerar mudanças, de não atingir alguma 
transformação substancial. Da mesma forma que essas práticas sem reflexão podem contribuir 
muito pouco ou nada, a teorização sem a prática também pode ser inócua. Por isso que a 
busca de uma “práxis ambiental” é a meta. 

A Educação Ambiental não atua somente no plano das ideias e no da transmissão de 
informações, mas no da existência, em que o processo de conscientização se 
caracteriza pela ação com conhecimento, pela capacidade de fazermos opções, por 
se ter compromisso com o outro e com a vida. Educar é negar o senso comum de 
que temos “uma minoria consciente”, secundarizando o outro, sua história, cultura e 
consciência. (...) É entender que não podemos pensar pelo outro, para o outro e sem 
o outro. A educação é feita com o outro que também é sujeito, que tem sua 
identidade e individualidade a serem respeitadas no processo de questionamento dos 
comportamentos e da realidade. (LOUREIRO, 2009, p. 28) 

Diante disso é imprescindível que os educadores deixem sua posição conservadora de 
produção e transmissão de conhecimentos e de atitudes ditas “ecologicamente corretas” para 
estimular o diálogo que abrange as interferências social e cultural na construção da ciência, 
sem desconsiderar os saberes prévios e a realidade dos alunos no processo de ensino-
aprendizagem. 

A crítica aqui elaborada aponta os limites da Educação Ambiental de caráter 
moralista que recai na concepção desse modo de fazer pedagógico como se os 
humanos fossem seres passivos e totalmente sobredeterminados pela esfera ideal, 
subdimensionando ou ignorando a ação humana no tecido social, negando a 
existência do sujeito histórico e da práxis. (LOUREIRO, 2009, p. 12) 

A prática da Educação Ambiental (EA) comumente se limita em ser informativa e no 
máximo cultural no sentido que, no limite, só alcança a crítica aos aspectos comportamentais 
de uma sociedade. No momento em que se tem o professor como produtor e transmissor de 
conhecimentos, entretanto, deve ser fundamentalmente política, a EA contextualizando o 
problema ambiental para uma ação democrática e transformadora das relações sociais. Para 
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que uma sociedade seja democrática as pessoas precisam estar capacitadas para fazer suas 
escolhas, precisam ter tido as condições necessárias de análise e questionamentos da situação, 
para estabelecer novos parâmetros à vida, tornando-se, assim, sujeitos emancipados. 

A ação emancipatória é o meio reflexivo, crítico e autocrítico contínuo, pelo qual 
podemos romper com a barbárie do padrão vigente de sociedade e de civilização, em 
um processo que parte do contexto societário em que nos movimentamos do “lugar” 
ocupado pelo sujeito (...). (LOUREIRO, 2009, p. 32) 

A Educação Ambiental pode estar presente no espaço escolar e não-escolar, pois se 
constitui em um conjunto de práticas sociais que ocorrem em diversos locais, sendo uma 
possibilidade de integração da escola e as comunidades do entorno. Contudo, muitas vezes o 
ambiente escolar reproduz a maneira equivocada de Educação Ambiental que o mundo do 
trabalho e a mídia propagam o tempo todo. De uma forma perversa, fazem com que nós 
acreditemos na possibilidade de conciliar desenvolvimento e conservação de bens naturais, 
em um mundo onde o consumismo é imposto de um lado oposto ao da conservação de 
elementos naturais essenciais para a vida no planeta. E para justificar nosso comportamento 
consumista e as tecnologias que nos mantém atuantes num mundo pós-moderno, 
reproduzimos a dualidade incompatível entre desenvolvimento e conservação ambiental. 

A educação deve passar a adquirir novos significados na construção de uma 
sociedade sustentável, democrática, participativa e socialmente justa, capaz de 
exercer efetivamente a solidariedade com as gerações presentes e futuras. E se não 
chega a ser um sinônimo de solução, a educação é, sem dúvida, o melhor caminho 
para melhorarmos a nossa sociedade. (GOMES, 2006, p. 08) 

Quando os alunos têm a oportunidade de relatarem suas experiências e essas se tornam 
o problema que requer investigação, o professor a partir das situações concretas tem a 
possibilidade de romper os saberes do senso comum e construir um novo argumento baseado 
no conhecimento científico. O que se pretende não é substituir o saber do senso comum ao 
saber sistematizado, tais saberes podem ter complementaridade, a ruptura pode vir em alguns 
momentos, exatamente quando a teoria confronta a realidade. Contudo, problematizar a 
educação propicia entender a aplicabilidade da ciência, modificar a realidade conhecida e a 
aprendizagem se torna significativa. “Dessa forma, se efetivaria a conscientização, por 
intermédio do trânsito da consciência ingênua à consciência crítica (Freire, 1987; 2001), no 
contexto escolar”. (LOUREIRO e TORRES, 2014, p. 28) 

Normalmente, na educação acrítica, o aluno não se sente preparado para receber, 
refletir, analisar e julgar as informações, já que culturalmente se encontra numa relação de 
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dominação, onde o professor transmite o “conhecimento” e o aluno, em sua posição passiva, 
aceita e apreende, sem muitos argumentos, pois obedece a uma estrutura linear, de tal prática 
no ensino. Essa dificuldade se verifica também na Educação Ambiental, quando as atividades 
realizadas são medidas compensatórias para as consequências do modo de vida adotado pela 
sociedade contemporânea.  

Dessa forma uma contribuição efetiva da educação escolar, voltada à formação de 
sujeitos críticos e transformadores, se baseia na construção de conhecimentos e 
práticas que lhes propiciem uma intervenção crítica na realidade. Assim, o sujeito 
crítico e transformador é formado para atuar em sua realidade no sentido de 
transformá-la (...). (LOUREIRO e TORRES, 2014, p. 14-15) 

A educação possui papel fundamental na elaboração de uma nova forma de pensar em 
relação à responsabilidade social de cada indivíduo com o meio ambiente. Partindo desse 
pressuposto, para que a Educação Ambiental Crítica ocorra torna-se imprescindível que a 
formação profissional dos alunos seja para sujeitos questionadores. 

A Educação Ambiental Crítica pode ser compreendida como uma filosofia da 
educação que busca reorientar as premissas do pensar e do agir humano, na 
perspectiva de transformação das situações concretas e limitantes de melhores 
condições de vida dos sujeitos – o que implica mudança cultural e social. 
(LOUREIRO e TORRES, 2014, p. 14) 

Destarte, a expressão Educação Ambiental tem sido utilizada, cada vez mais nos textos 
de políticas públicas, programas de ensino, projetos comunitários, empresas, de maneira 
corrente e generalizada, sendo sinônimo de boas práticas ambientais. Porém, essa recorrente 
visão simplista de Educação Ambiental ignora os conflitos sociais que se constituem 
diferentes modos de acesso e de uso do meio ambiente. A crise ambiental é complexa e a boa 
intenção de respeitar a natureza, imposta sem reflexão e argumentos, não se torna um 
pressuposto suficiente para fundamentar a orientação educativa apta para intervir e modificar 
determinadas situações. 

O processo educativo, nesse contexto, deve ser planejado e vivenciado no sentido de 
possibilitar, aos indivíduos, uma compreensão, sensibilização e ação que resulte na 
formação de uma consciência da intervenção humana sobre o ambiente, que seja 
ecologicamente equilibrada (...) no sentido de possibilitar a formação de um 
pensamento crítico, criativo e conectado com a necessidade de propor respostas para 
o futuro, capaz de analisar as complexas relações entre os processos naturais e 
sociais e de atuar no ambiente em uma perspectiva global, respeitando as 
diversidades socioculturais. (NETO CAVALCANTI e AMARAL, 2011, p. 130) 

O sistema capitalista e a modernidade ocidental fazem-nos adotar um modo de vida 
que reside na acumulação material, seguindo padrões de produção e consumo insustentáveis, 
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pois estão acima da capacidade de reposição da biosfera terrestre, além de aumentar a 
desigualdade social colocando grandes parcelas da população em posições de inferioridade e 
de grave risco. 

Já é tempo de perceber que se não houver um ambiente saudável, de nada adiantará 
um crescimento econômico acelerado ou um grande desenvolvimento tecnológico, 
haja vista que estes não irão compensar as perdas da qualidade ambiental. Assim, o 
foco da sociedade contemporânea não pode estar mais direcionado apenas a 
produção de riquezas, mas para a sua distribuição e sua melhor utilização. É 
necessária uma verdadeira e efetiva mudança de postura na relação entre homem e a 
natureza, onde não há dominação, mas a harmonia entre eles. (GOMES, 2006, p. 04) 

Muitas atividades e programas de Educação Ambiental são planejados e organizados 
na tentativa de mudança de comportamentos de degradação ou indiferença ao meio ambiente 
para comportamentos de conservação e condutas responsáveis, mas não priorizam uma 
formação mais problematizadora. O aluno pode na escola participar ativamente da separação e 
reaproveitamento do lixo escolar, mas não necessariamente fará o mesmo com o lixo 
doméstico. Como também pode não questionar a produção excessiva desse lixo. Esse é um 
dos maiores desafios da educação e, principalmente, da Educação Ambiental: a dissonância 
entre os comportamentos observados e as atitudes que se pretendem formar no processo 
educativo em relação ao que de fato pode mudar a realidade.       

A formação de uma atitude ecológica, isto é, de um sistema de valores sobre como 
relacionar-se com o ambiente, sistema que será internalizado como uma visão de 
mundo orientadora dos posicionamentos do sujeito na escola e em outros espaços e 
circunstâncias da vida. (CARVALHO, 2012, p. 182)  

A formação de uma “atitude ecológica” não se restringe a adoção de boa conduta, mas 
os comportamentos devidamente corretos devem ser integrados a essa aprendizagem que 
busca também desenvolver a sensibilidade e a capacidade de identificar, compreender e agir, 
sendo responsável por decisões que contribuam à construção de uma cultura cidadã, 
entendendo o ambiente como uma rede de relações entre sociedade e natureza. A Educação 
Ambiental Crítica deve primar pela formação de uma atitude ecológica. Segundo Carvalho 
(2012) atitude se distingue de comportamento. Atitudes são predisposições para que um 
indivíduo se comporte de tal ou qual maneira, e assim podem ser preditivas de 
comportamento. Em contrapartida o comportamento não indica a presença de uma crença 
internalizada e consolidada. 

Se a Educação Ambiental se caracteriza por ser prática, porque sua função tem sido a 
de realizar tarefas, que ela possa vir com a reflexão sobre o que causa os problemas. É 
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fundamental que a EA-crítica reforce a importância da análise crítica dos impactos negativos, 
de forma interdisciplinar, dentro de um contexto sócio, político e econômico. A EA não pode 
se colocar à margem, apresentando frugalidades no processo de ensinar e aprender. 

Nesse sentido, a Educação Ambiental apresenta a possibilidade de ir além de uma 
simples conscientização, poderá alcançar patamares mais avançados, questionando 
tanto a maneira como os homens estão reproduzindo suas vidas, como a forma 
metabólica da relação com a natureza sob o sistema social capitalista. (BOMFIM e 
PICCOLO, 2011, p. 190) 

A EA-crítica também se propõe a apontar as diferentes formas de inserções na questão 
ambiental, principalmente se impõe a apontar que há interesses antagônicos que disputam as 
orientações políticas a esse respeito. Dessa forma, a Educação Ambiental Crítica está em 
permanente construção, revendo e avaliando as situações de uma realidade tão complexa, já 
que os conflitos interferem em diversas relações com o meio, pois estão interligados de forma 
sistêmica. Sendo assim, deveríamos ter uma visão holística dessa cadeia de relações, porém 
na contramão desse processo: fragmentamos o conhecimento, simplificamos os problemas e 
reduzimos nosso ponto de vista para uma direção unilateral, partidária e individualista; a tal 
ponto que essa “práxis” mal feita não permite perceber as conexões fundamentais para a 
concepção de uma nova sociedade sustentável. 

Embora não seja o foco principal de uma EA-crítica, que seria o de transformar a 
realidade, vale ter também como metas: as mudanças de comportamento, o desenvolvimento 
de valores éticos e mesmo estéticos5, por meio da sensibilização para os detalhes da natureza. 
A intenção é despertar o aprendizado, principalmente, esse vivenciado no meio natural. 

Entretanto, nem todas as trilhas oferecem possibilidades para que os visitantes possam 
viver diversos tipos de experiências e despertar a sensibilidade quando usufrui a natureza. A 
utilização desses locais requer planejamento e organização para recepção e acolhimento dos 
visitantes, além de se conhecer o perfil dos visitantes, características básicas como idade, 
sexo, escolaridade, tempo de permanência no local, motivações, percepções ambientais e 
ecológicas, atitudes e comportamentos, são informações importantes para prever os impactos 
negativos ambientais e buscar estratégias para minimizar os mesmos.  

Além disso, uma visita à trilha ecológica representa muito mais para o público do 
que um simples passeio para conhecer determinado ambiente, pois ali eles irão 

                                                           
5 A disputa estética é tão importante quanto outras, porque cada vez mais é necessário encontrar espaço para 
rever e enxergar a natureza, diante de tantos apelos dos ambientes tecnológicos, especialmente os virtuais.  
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observar os fenômenos e interpretar as informações para obtenção do conhecimento. 
A partir desta percepção, cada indivíduo poderá buscar mudanças de atitudes, que é 
um dos principais objetivos da Educação Ambiental. (COSTA e MELLO, 2005, p. 
05) 

Destarte, as trilhas não devem ter como proposta separar cultura e natureza, tais 
características interagem entre o que é humano e o que é natural, sendo indissociáveis. Esses 
espaços possibilitam trabalhar a Educação Ambiental, por serem locais de visitação, pesquisa 
e atividades, proporciona um contato direto com o meio natural, análise das paisagens, flora, 
fauna, solos, sendo um instrumento facilitador do processo de ensino-aprendizagem para a 
sensibilização das questões ambientais.  
 

2 – Os alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente do IFRJ Campus Pinheiral 
diante das Trilhas do EEcoE: dos procedimentos metodológicos às análises de dados 

Este trabalho é parte de uma pesquisa acadêmica, na qual adotamos uma abordagem 
qualitativa para a construção e análise dos dados, baseada nos princípios da pesquisa 
participante6 (BRANDÃO, 1999). Essa pesquisa participante partiu de dois questionários, que 
foram aplicados em momentos distintos aos alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente do 
IFRJ Campus Pinheiral para fornecer as informações pertinentes às trilhas do Espaço 
Ecológico Educativo – EEcoE e a relação delas com a Educação Ambiental e a Educação 
Ambiental Crítica. 

Os alunos do segundo e terceiro ano foram convidados à responder os dois 
questionários e, para tanto, a conhecer os objetivos deste trabalho e que seus depoimentos são 
o próprio objeto desta pesquisa. 

 
A pesquisa participante é o tipo de pesquisa em que o pesquisador é agente e 
paciente, pesquisador e pesquisado. Quando o estudante, por exemplo, vivencia 
durante determinado tempo o que acontece na organização visando, através da coleta 
de dados explicar o problema determinado, este é um tipo de pesquisa caracterizado 
como participante. (SANTOS, COSTA, TREVISAN, 2004, p. 8)  

                                                           
6 Melhor do que trazermos as disputas e interpretações sobre o que seria “pesquisa participante”, algo que 
fizemos noutra oportunidade desta pesquisa, vale compartilhar o que alcançamos e optamos: “A Pesquisa 
Participante se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. (...) 
não existe um modelo único de "pesquisa participante", pois trata-se, na verdade, de adaptar em cada caso o 
processo às condições  particulares de cada situação concreta (os recursos, as limitações, o contexto  
sociopolítico, os objetivos perseguidos etc.).”(SANTOS, COSTA, TREVISAN, 2004, p. 8) 
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Não obstante, alunos do primeiro ano não foram incluídos na pesquisa, pois estavam 
ingressando no curso e poderiam ter dificuldades para responder as perguntas, além disso, o 
item mais importante: eles ainda não frequentarem as trilhas ecológicas e inclusive não se 
encontram bem relacionados com as disciplinas técnicas. 

O Curso Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio do IFRJ Campus 
Pinheiral está estruturado em três séries anuais, sendo que cada série anual se divide em 
quatro bimestres, para fins de avaliação do processo ensino-aprendizagem.  Este curso tem 
como principais objetivos formar profissionais críticos e aptos para intervir na busca de 
soluções para os problemas ambientais, desempenhar funções técnicas, educativas e 
administrativas relacionadas à área ambiental, preparar para o trabalho em equipe, 
desenvolvendo a capacidade de liderança e o discernimento para a tomada de decisões, 
realizar trabalhos de pesquisa e extensão estendendo seus benefícios à comunidade.  

Aqui neste artigo, limitamos a trazer a análise feita para as questões contidas nos 
Questionários I e II aplicados aos alunos do segundo e terceiro ano do Curso Técnico em 
Meio Ambiente do IFRJ Campus Pinheiral integrado ao Ensino Médio. Essa abordagem 
qualitativa dos dados foi complementada pela quantificação de algumas informações. As 
respostas dos questionários passaram a fazer sentido depois que foram categorizadas. As 
observações foram registradas em dois quadros, sendo um para cada série, que continham as 
perguntas, as “categorias” encontradas, a frequência dos relatos similares e as observações 
para cada questão. 
 
Quadro 1. Concepções sobre Meio Ambiente (MA) e Educação Ambiental (EA) 

Alunos “Categorias encontradas” Frequência 
 

Segundo ano 
MA = Lugar habitado por seres vivos e não vivos  52 
Relação Homem X Natureza 37 
MA = Natural, cultural ou artificial 19 
EA = preservação/conservação 07 

 
Terceiro ano 

MA = vivemos, produzimos e trabalhamos 60 
Relação Homem X Natureza 08 
EA = conscientização / preservação 20 
EA = ações (atividades, projetos, oficinas) 04 

 
Os alunos do segundo e terceiro ano entendem como meio ambiente o lugar habitado 

por seres vivos e não-vivos, podendo ser natural, cultural ou artificial, que envolve 
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ecossistemas e a vida dos seres humanos. Em ambas as turmas esses alunos não se limitam a 
relacionar o meio ambiente apenas com a vegetação como de costume. Os mesmos tentam se 
integrar na definição quando consideram que o meio ambiente é todo e qualquer lugar onde 
ocorre interação, direta ou indireta, entre os seres que o habita e o ambiente. Entretanto, ainda 
possuem uma visão dividida entre o ser humano X natureza, principalmente os alunos do 
segundo ano, que separam elementos que deveriam se integrar, uma percepção perigosa de 
que nós não somos natureza, reforçando o sentimento de não pertencimento. Conforme 
Guimarães (2012, p. 47): “A lógica binária, referência desse paradigma cientificista-
mecanicista da sociedade moderna, predispõe a visões dualistas e dicotômicas da realidade, 
entre elas a que separa, disjunta, ser humano (sociedade) X natureza”. 

Poucos alunos destacam a importância de se estabelecer uma relação de 
entrelaçamento entre sociedade e meio ambiente e, quando o fazem, utilizam o termo 
“Desenvolvimento Sustentável”, que no máximo alcança a compreensão de conservar a 
natureza. Quando se questiona sobre o papel da Educação Ambiental, a maior parte dos 
alunos considera que seu principal objetivo seja a conscientização para a conservação 
ambiental. Porém, a conscientização de indivíduos não é suficiente para revertemos o quadro 
de crise ambiental, o debate de questões políticas, econômicas e sociais na tentativa de 
conscientizar grupos em busca da sustentabilidade deve estar aliado a atitudes concretas de 
intervenção na realidade. Partindo desse pressuposto, os alunos atribuem tamanha 
responsabilidade à EA para tornarmos uma sociedade consciente como se somente isso 
solucionasse o nosso problema de degradação, sendo preciso ampliar este raciocínio para 
exigir também uma política que resguarde o nosso patrimônio natural e cultural e que esteja a 
favor da sociedade e não dos interesses privados, a aplicabilidade e o cumprimento das 
diversas leis ambientais, melhor fiscalização e punição às empresas públicas e privadas que 
provocam impactos negativos acima do normal. Assim, será possível dividirmos a 
responsabilidade da conservação do meio ambiente. Esse pensamento recorrente ocorre 
porque poucos alunos associam a EA a uma atividade prática, estando reduzida a reflexão e 
sensibilização, quando acreditam em uma nova forma de agir associam aos projetos, oficinas, 
pequenas ações que promovem o respeito ao meio ambiente, mas não a transformação social. 
 
Quadro 2. Compreensões sobre Educação Ambiental (EA) e Educação Ambiental 
Crítica (EA-crítica) 
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 Alunos “Categorias encontradas” Frequência 
 
 

Segundo ano 
EA = Sensibilizar/conscientizar 37 
EA = Aprender a nos comportar em relação ao 
meio ambiente 

09 
EA-crítica = Conhecer questões ambientais e 
sociais 

16 
EA-crítica = Senso crítico sobre o meio ambiente 10 

 
Terceiro ano 

EA = Sensibilizar/conscientizar 28 
EA = Conjunto de ações práticas (atividades) 12 
EA-crítica = Pensamento crítico sobre o meio 
ambiente 

15 
EA-crítica = Alerta para a degradação ambiental 04 

  
A maioria dos alunos tanto do segundo quanto do terceiro ano afirma que a Educação 

Ambiental é uma forma de educar as pessoas na tentativa de sensibilizar/conscientizar para 
uma melhor relação do homem com o meio ambiente, pois sentem as consequências da 
degradação ambiental. Sendo assim, veem a Educação Ambiental como uma possibilidade de 
minimizar os danos causados, principalmente, aos recursos naturais, incentivar o respeito e o 
cuidado, construir valores sociais e ter atitudes e comportamentos adequados em 
determinados locais. Entretanto, essa visão equivocada e restrita de que as atitudes corretas 
são destinadas apenas a determinados locais, geralmente, em Unidades de Conservação ou em 
áreas delimitadas controladas ou protegidas pelo Estado ou instituições governamentais ou 
organizações não governamentais.  
    
Quadro 3. O papel da Educação Ambiental nas atividades do Técnico em Meio 
Ambiente 

Alunos “Categorias encontradas” Frequência 
 

Segundo ano 
Fornecer informações para 
sensibilizar/conscientizar 

32 
Papel na sociedade (ética e moral) 20 
Aplicar os conhecimentos em atividades práticas 12 

 
Terceiro ano 

Fornecer informações para 
sensibilizar/conscientizar 

35 
Aplicar os conhecimentos em atividades práticas 30 

 
Em ambas as turmas o papel da Educação Ambiental para o Técnico em Meio 

Ambiente é uma forma didática de transmitir informações, para um número cada vez maior de 
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pessoas, em busca da sensibilização/conscientização da sociedade em suas interações 
benéficas e prejudiciais ao meio ambiente, conhecer formas sustentáveis de utilizar objetos, 
além de nos colocar em confronto com as nossas ações rotineiras, para uma permanente 
revisão das nossas atitudes. Os alunos do segundo ano complementam quando associam a 
conduta ecologicamente correta com as lições de Educação Ambiental e suas relações com a 
ética e a moral. A Educação Ambiental também pode proporcionar uma experiência dos 
conceitos apreendidos em sala de aula, através da realização de projetos e ações para a 
conservação do local, da comunidade e de sua qualidade de vida. Contribui para colocar a 
teoria em prática, valorizar as ideias dos alunos na construção dos significados para uma 
mudança de pensamentos e atitudes que provoquem uma transformação, mesmo que mínima, 
no mundo. Assim, a Educação Ambiental deixa de permanecer no campo das ideias e se 
materializa, cumprindo sua função na sociedade e na formação de indivíduos e grupos com 
capacidade crítica para desconstruir paradigmas, construir conhecimentos e estimular atitudes 
que interfiram o meio nos aspectos ambientais, sociais, econômicos e culturais. 
 
Quadro 4. A contribuição das aulas práticas nas trilhas do EEcoE para a formação 
profissional 

Alunos “Categorias encontradas” Frequência 
 

Segundo ano 
Colocar em prática o aprendizado em sala de aula 53 
Facilita o aprendizado  05 

 
Terceiro ano 

Colocar em prática o aprendizado em sala de aula 42 
Incentiva a conservação ambiental 08 

 
Um número representativo de alunos, nas duas séries, reconhece que as aulas práticas 

nas trilhas do EEcoE auxiliam e complementam o conhecimento adquirido em sala de aula, 
ampliam o aprendizado e memorizam o conteúdo. O contato direto com a natureza, torna o 
processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico, pela possibilidade de vivenciar uma 
experiência real, aplicar os saberes, despertando maior interesse, participação e envolvimento 
dos alunos. De forma natural, conhecemos o funcionamento do meio ambiente, sendo uma 
grande fonte de aprendizado e lazer. O EEcoE tem um grande potencial como meio de 
informação e sensibilização para o uso consciente dos ecossistemas florestais e dos recursos 
naturais. Ainda foram citadas como contribuições, mesmo que em menor frequência, o 
incentivo a conservação ambiental e as facilidades para visualizar, fixar e entender o conteúdo 
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abordado em sala de aula, através da aplicação da teoria, comprovando e concretizando o 
aprendizado. 
 
Quadro 5. As contribuições das trilhas do EEcoE para a Educação Ambiental (EA) e a 
Educação Ambiental Crítica (EA-crítica) 

Alunos “Categorias encontradas” Frequência 
 
 

Segundo ano 
EA = Colocar em prática o aprendizado em sala 
de aula 

26 
EA = Sensibilizar para a conservação ambiental 14 
EA-crítica = Maior confiança no aprendizado 14 
EA-crítica = Pensar nos pontos positivos e 
negativos 

12 
 
 

Terceiro ano 

EA = Colocar em prática o aprendizado em sala 
de aula 

23 
EA = Sensibilizar para a conservação ambiental 22 
EA-crítica = Interação e conhecimento dos 
alunos e o ambiente natural 

18 
EA-crítica = Reforça o conteúdo abordado em 
sala de aula 

06 
 
Nessa questão fica claro que os alunos não distinguem a Educação Ambiental 

conservadora e a Educação Ambiental crítica. E esse trabalho de pesquisa pretende mostrar 
que a EA-crítica supera uma visão ingênua da EA conservadora, pois compreende os 
problemas ambientais em suas múltiplas dimensões, provoca reflexões sobre o consumismo, 
mobiliza pessoas na resolução de problemas, aproxima a escola a sua realidade onde está 
inserida, busca a formação de atitude dotada de sensibilidade ética e estética, enfim, está em 
busca da transformação social e da construção da aprendizagem significativa.  

Contudo, os alunos relatam que as trilhas do EEcoE contribuem para colocar em 
prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, além de acreditarem em um forte 
potencial de sensibilização. De fato, as trilhas ecológicas possibilitam um contato mais 
próximo com a natureza, vegetação local, áreas conservadas, como também áreas em processo 
de restauração e reflorestamento por causa de queimadas e desmatamentos. Diante dessa 
realidade, deve ser trabalhada a Educação Ambiental para a formação de um pensamento mais 
crítico junto à comunidade local sobre a importância da conservação, a necessidade de reduzir 
o consumo, de reciclar resíduos e como seus atos interferem o meio ambiente, os outros e o 
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mundo ao seu redor. Além da oportunidade de receber e interagir com os visitantes, 
geralmente das escolas públicas do município, fornecer informações corretas e adequadas a 
cada grupo, o aluno reforça o conteúdo dado em sala de aula ao mesmo tempo em que se 
torna capaz de pensar criticamente sobre sua realidade. No entanto, apesar de entenderem que 
essa é uma das principais características da Educação Ambiental, tal disciplina não utiliza 
esse espaço para aulas e/ou atividades práticas.  
 
Quadro 6. De que forma o aprendizado realizado na escola se generaliza nas ações da 
vida cotidiana 

Alunos “Categorias encontradas” Frequência 
 
 

Segundo ano 
Consciência ambiental  23 
Informações, conceitos e práticas são aplicados 
em nossa vida diariamente 

19 
As disciplinas da área técnica facilitam a 
percepção dos danos 

14 
 

Terceiro ano 
Estimula o senso crítico  39 
Mudamos de atitude e incentivamos os outros a 
fazerem o mesmo 

22 
 
Observei que essa pergunta foi a mais difícil para os alunos responderem. A maior 

parte se sente mais consciente para mudar suas atitudes na vida cotidiana devido aos 
conhecimentos adquiridos no Curso Técnico em Meio Ambiente do IFRJ Campus Pinheiral. 
Afirmam que colocam em prática diariamente os saberes, avaliando as situações antes de 
tomar atitudes e estão mais atentos para rever constantemente suas ações. Entretanto, poucos 
sabem exemplificar algumas atitudes, como por exemplo, redução do uso da água, descarte 
correto dos resíduos sólidos e não desmatar. Os alunos do terceiro ano dizem que o 
aprendizado na escola se generaliza como uma nova forma de olhar mais perceptiva, sensível 
e crítica às ocorrências do mundo, como as mudanças climáticas, falhas humanas, crise 
hídrica, devastação, queimadas, dentre outras. Aprendemos a avaliar as nossas ações 
buscando uma atitude mais adequada ao meio ambiente, nos tornamos pessoas mais 
conscientes e responsáveis e multiplicamos o conhecimento para outras pessoas de nossa 
convivência, como amigos, vizinhos e familiares. De forma geral, o Curso nos desperta para a 
conscientização do meio ambiente que se transforma em ações ditas “ecologicamente 
corretas” na vida cotidiana. Nessa série, metade dos alunos apresentaram algumas atitudes 
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que foram modificadas em suas residências após o ingresso no curso, como por exemplo, a 
redução e a coleta seletiva de resíduos, utilização de restos de comida como adubo, práticas de 
cultivo, racionalização da água, análise crítica do consumismo. 
 

Considerações finais 
O presente artigo, fruto de um trabalho teórico e de campo, abordou os conceitos de 

Educação Ambiental para apontar as contribuições que as trilhas do EEcoE podem agregar a 
Educação Ambiental para se torná-la realmente crítica. De acordo com Bomfim e Piccolo 
(2011, p. 193) “a criticidade está relacionada à consideração da ação do homem sobre a 
natureza, que, por sua vez, está imbricada na própria concepção que o homem tem de si e da 
natureza na qual intervêm, mediante o trabalho”. 

Os alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente do IFRJ Campus Pinheiral 
reconhecem e sentem as consequências da degradação ambiental, no entanto, pode ser muito 
pouco reivindicar por um ambiente saudável e conservado no discurso, pois quando a garantia 
do bem coletivo interfere na individualidade de cada um, este deixa de ser prioridade e o 
pensamento que predomina é que apenas pequenas ações não farão diferença aos danos 
causados no planeta. É justamente essa forma de pensar que precisa ser analisada e, para 
tanto, trouxemos a Educação Ambiental Crítica para justificar tal discurso. A EA-crítica 
desconsidera muitas ações isoladas como, por exemplo, a reciclagem dos resíduos sólidos, a 
compostagem dos resíduos orgânicos, a redução do consumo de energia elétrica e água, a 
utilização de sacolas ecológicas, essas e outras medidas contribuem, mas tratam a 
problemática ambiental de forma simples e reducionista. Precisamos refletir a crise sócio-
ecológica-ambiental de forma mais complexa e profunda, debatendo o nosso atual modelo de 
sociedade e o seu modo de produção e consumo, além de estarmos atentos a uma permanente 
revisão da nossa prática. Conforme Guimarães (2012) a concepção sobre Educação Ambiental 
Crítica seria a modernização de um conceito mais conservador sobre Educação Ambiental, em 
um movimento contra-hegemônico que avalia o modelo de desenvolvimento, o modo de 
produção e as múltiplas determinações da realidade social urbano-industrial. 

Pode-se concluir que estes alunos têm dificuldades de relacionar o potencial das trilhas 
do EEcoE para a construção da Educação Ambiental, ainda percebem esta temática muito 
teórica, conhecimento que permanece no campo das ideias e, apesar de terem domínio dos 
conceitos, princípios e características, não sabem como se aplica, são capazes de incentivar 
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outras pessoas, alguns colocam em prática pequenas ações, mas a maioria ainda não aprendeu 
de que maneira podem fazer a EA seja no ambiente escolar ou não escolar. Pelo que vejo os 
objetivos da EA-crítica têm uma longa trajetória pela frente até serem alcançados, para 
desenvolver a capacidade de identificar, compreender e agir, sendo responsável por decisões 
que contribuam para a construção de uma cultura cidadã, entendendo o ambiente como uma 
rede de relações entre sociedade e natureza. Caso contrário, continuaremos a ser influenciados 
pela mídia que propaga somente a adoção da boa conduta, porém o desafio é ainda maior, 
provocar reflexões para transformar a forma de pensar e agir no mundo.  
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APÊNDICE B – Questionário 1  
 

Questionário I aos alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente do  
IFRJ Campus Pinheiral 

 
Aluno (a): __________________________________________________________________ 
Data: ______ / ______ / ______                     Turma: _________ 
 
1) Qual é a sua concepção sobre Meio Ambiente? 
2) O que você compreende por Educação Ambiental? 
3) Na sua opinião qual é o papel da Educação Ambiental nas atividades do Técnico em Meio 
Ambiente? 
4) De que forma as aulas práticas nas trilhas ecológicas auxiliaram sua formação profissional? 
Quais conteúdos foram colocados em prática? 
5) Como as Trilhas Ecológicas, do Espaço Ecológico Educativo – EEcoE pode contribuir no 
processo de ensino-aprendizagem para uma Educação Ambiental? 
6) De que forma o aprendizado realizado na escola se generaliza nas suas ações da vida 
cotidiana? 
7) Como você percebe sua formação profissional? Quais os aspectos mais relevantes e 
positivos para a sua formação considerando os conteúdos estudados e as atividades práticas no 
decorrer do curso? Para quais tipos de atuação se sente capacitado? 
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APÊNDICE C – Questionário 2  
 

Questionário II aos alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente do  
IFRJ Campus Pinheiral 

 
Aluno (a): __________________________________________________________________ 
Data: ______ / ______ / ______                    Turma: _________ 
 
1) Qual é a sua concepção sobre Meio Ambiente/Educação Ambiental? 
2) O que você compreende por Educação Ambiental Crítica? 
3) Na sua opinião qual é o papel da Educação Ambiental nas atividades do Técnico em Meio 
Ambiente? 
4) De que forma as aulas práticas nas trilhas ecológicas auxiliaram sua formação profissional? 
Quais as potencialidades à crítica pelas trilhas ecológicas, mas também quais os limites?  
5) Como as Trilhas Ecológicas, do Espaço Ecológico Educativo – EEcoE pode contribuir no 
processo de ensino-aprendizagem para uma Educação Ambiental Crítica? 
6) De que forma o aprendizado realizado na escola se generaliza nas suas ações da vida 
cotidiana? 
7) Como você percebe sua formação profissional? Quais os aspectos mais relevantes e 
positivos para a sua formação considerando os conteúdos estudados e as atividades práticas no 
decorrer do curso? Para quais tipos de atuação se sente capacitado? 
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APÊNDICE D – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Título do projeto: EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA EM TRILHAS ECOLÓGICAS COM ALUNOS 
DO IFRJ CAMPUS PINHEIRAL: REFLEXÕES, POSSIBILIDADES E EXPERIÊNCIAS 
Pesquisador responsável: LÍVIA PUELLO DE BARROS GIL 
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 
Telefones para contato: +55 21 9 9180-2801 
E-mail: livia.gil@ifrj.edu.br 
Nome do voluntário: ______________________________________________________________ 
Idade: _________ anos R.G. _______________________________________________________ 
 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL CRÍTICA EM TRILHAS ECOLÓGICAS COM ALUNOS DO IFRJ CAMPUS 
PINHEIRAL: REFLEXÕES, POSSIBILIDADES E EXPERIÊNCIAS”, de responsabilidade do (a) 
pesquisador (a) “LÍVIA PUELLO DE BARROS GIL”, que tem como objetivo principal AVALIAR AS 
CONTRIBUIÇÕES DO ESPAÇO ECOLÓGICO EDUCATIVO DO IFRJ CAMPUS PINHEIRAL PARA 
UMA “EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS” E, ESPECIALMENTE, PARA UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
CRÍTICA. Este estudo envolverá “QUESTIONÁRIOS”, e não oferece nenhum risco aos participantes. 
A pesquisa tem o término previsto para “NOVEMBRO DE 2016”. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento 
será divulgado o seu nome. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua 
privacidade será assegurada. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os 
resultados divulgados apenas em produções científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você poderá recusar-se a 
responder qualquer pergunta ou poderá desistir de participar da pesquisa, e retirar seu 
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 
instituição. Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder perguntas de um questionário 
e/ou sob a forma de entrevista, que poderá ser gravada em áudio para posterior transcrição, e suas 
respostas serão guardadas por até cinco anos e incineradas após esse período. 

O Sr. (a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. O benefício 
relacionado à sua participação será o aumento do conhecimento científico para a área de ensino de 
ciências. 

O Sr. (a) receberá uma cópia deste termo no qual constam os dados de identificação do 
pesquisador responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou 
a qualquer momento. 
Desde já agradeço! 

 
Eu, ___________________________________, RG nº ____________ declaro ter ciência 

deste termo e concordo em participar como voluntário do projeto de pesquisa acima descrito. 
OU 

Eu, ______________________________, RG nº ______________, responsável legal por 
_______________________________, RG nº _____________ declaro ter ciência deste termo e 
concordo com a sua participação como voluntário no projeto de pesquisa acima descrito. 

 
_____________________, ____ de ______________ de ______. 

 
 

_________________________________  _________________________________ 
Sujeito da pesquisa ou responsável legal   Pesquisador responsável  


