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APRESENTAÇÃO 

Colega educador,	  

Eu me chamo Isadora, terminei minha graduação em Ciências Biológicas 

pela Universidade de Brasília em 2011 e continuei meus estudos através do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, pela mesma instituição. 

Atualmente leciono para o Ensino Médio pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal, mas já atuei no ensino fundamental e médio na rede privada. 

Por diversos motivos, escolhi o bioma Cerrado como objeto de estudo para 

minha dissertação de mestrado, intitulada: ‘Materiais sobre o Cerrado: desafios 

e contribuições para o ensino formal do bioma cerrado sob perspectiva da 

educação ambiental crítica’. Esta proposição didática é fruto desse trabalho e 

tem como intuito contribuir com a formação de professores para um trabalho 

sob a ótica da Educação Ambiental (EA) crítica para o tema Cerrado.	  

Durante a minha vida escolar, coletei experiências e percepções que 

chamaram a minha atenção para o bioma em questão. Parecia, para mim, que 

nós, moradores de Brasília e entorno, não desenvolvíamos uma relação afetiva 

com o bioma Cerrado e nem conseguíamos estimar seu valor e importância, 

resultando em um descaso com sua conservação. Minha pesquisa de mestrado 

buscou investigar as raízes desse distanciamento e entender a influência do 

contexto escolar nesse processo. 	  

Como resultado, percebi que o Livro Didático (LD) é um instrumento tido 

como fundamental para as mais diversas atividades desenvolvidas no contexto 

escolar e esse material costuma tratar o Cerrado e os demais biomas não 

florestais de maneira estereotipada, sem valorizar a sua biodiversidade e sem 

uma efetiva discussão sobre a importância dessas áreas.	  

Percebi também, que a formação dos professores (dentre os quais me 

incluo) apresenta uma carência em relação à dimensão ambiental da 

educação, colaborando para esse cenário de pouca conexão com o Bioma. 

Como consequência, o desconhecimento dos professores em relação ao tema 

é um dos principais motivos apontados para que as atividades de EA e Cerrado 

estejam restritas aos conhecimentos informados pelo LD. 	  



Outro aspecto levantado pela dissertação é a importância e influência do 

professor na realização de atividades de EA no contexto escolar. Esse 

profissional, quando sensibilizado para as questões ambientais, acaba 

contornando os obstáculos encontrados no seu dia a dia e consegue 

desenvolver projetos e atividades nessa perspectiva, proporcionando um novo 

olhar para o tema.	  

A presente proposta é apresentada no formato de um minicurso que tem 

como objetivo auxiliar a formação de professores em uma perspectiva de EA 

Crítica, trabalhando como tema o bioma Cerrado. São propostos quatro 

encontros que têm como eixos norteadores: contexto sociocultural, conflitos 

socioambientais e conservação do bioma. O curso busca promover a reflexão 

sobre esses eixos e estimular que o professor os relacione com sua prática e 

pense a respeito do ensino do Cerrado sob essa ótica.	  

As leituras e atividades sugeridas serão apresentadas a partir de cada 

encontro proposto. Para dúvidas, sugestões, comentários e trocas de 

experiências, deixo o meu email para contato: isafreitas@gmail.com. Espero 

proporcionar um olhar desafiador para o tema e que, ao término do curso, você 

tenha desenvolvido uma relação mais próxima com esse bioma e consiga, 

como eu, se permitir enxergar a diversidade e beleza que estava diante dos 

nossos olhos esse tempo todo e não conseguíamos notar.	  

Bons estudos!	  

Isadora de Freitas Oliveira 	  

	   	  



1. UM POUCO DE TEORIA 

1.1. SOBRE A CRISE ECOLÓGICA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 

Atualmente vivemos uma crise ecológica. Suas origens remontam ao 

nascimento da ciência moderna com uma mudança de paradigma que resultou 

no surgimento de uma ética antropocêntrica. Essa mudança de paradigma está 

relacionada às transformações na visão de natureza aristotélica, da ideia de 

algo vivo e animado, para uma ideia mecânica de natureza, sem vida, um 

mundo que evita a associação com a sensibilidade. O sujeito não se vê mais 

como pertencente à natureza e, consequentemente, passa a encarar a mesma 

como objeto que precisa ser estudado e dominado. É nessa ruptura entre 

sujeito e natureza que encontramos as principais razões para essa crise 

ecológica (GRÜN, 1996). 	  

Laís Mourão (2005), ao desenvolver reflexões sobre pertencimento, expõe 

ideias semelhantes às defendidas por Grün e argumenta que a cultura 

industrial capitalista fez com que os humanos perdessem sua capacidade de 

pertencimento, promovendo uma representação da pessoa humana como um 

ser desenraizado do seu contexto, que não conhece as relações que o tornam 

humano e ignoram tudo que não esteja direta e imediatamente vinculado ao 

seu próprio interesse e bem-estar. Segundo a autora, essa visão é apontada 

como uma das causas e como principal obstáculo para a superação da 

incapacidade política de reverter os riscos ambientais e a exclusão social. 	  

De acordo com Tozoni-Reis (2002), essa profunda crise tem consequências 

para a área da educação, exigindo uma nova abordagem e abrindo espaço 

para a Educação Ambiental (EA) que passa a ser reconhecida como dimensão 

educacional indispensável para enfrentarmos essa crise. Nesse campo, porém, 

encontramos um problema na própria concepção do que seria EA. Sauvé 

(2005ª) aponta cerca de 15 correntes de EA, com os mais variados enfoques, e 

vários autores afirmam a necessidade de (re)significação para o termo 

“Educação Ambiental” constatando a diversidade de propostas sob essa 

denominação (LAYRARGUES, 2004; CARVALHO 2002, 2004; SAUVÉ, 2005). 

Em nossa pesquisa, também constatamos diversas críticas em relação à 

formação do educador nesse campo.	  



A perspectiva aqui defendida vai ao encontro do que Isabel Carvalho (2004) 

chama de Educação Ambiental Crítica, visando à construção de um sujeito 

ecológico. Sujeito esse que pode ser visto como um ser ideal que incorpora em 

sua visão de mundo uma consciência ecológica multifacetada, buscando 

experimentar em sua vida cotidiana essas atitudes e comportamentos 

ecologicamente orientados, adotando uma postura ética de crítica à ordem 

social vigente. A contribuição para a formação de uma atitude ecológica é aqui 

assumida como a principal aspiração da EA, oferecendo assim um ambiente de 

aprendizagem social e individual, no sentido mais profundo da experiência de 

aprender. 	  

Ainda de acordo com Carvalho (2011), para se construir uma EA Crítica é 

preciso perceber a educação como um processo de humanização socialmente 

situado, com a finalidade de tornar os indivíduos participantes do processo 

civilizatório e responsáveis pelo mesmo, numa perspectiva de inserção social 

crítica e transformadora. A formação do sujeito humano enquanto ser social e 

historicamente situado passa a ser o objetivo da prática educativa. Baseada 

nessas perspectivas, a EA Crítica acrescenta uma especificidade: a busca pela 

compreensão das relações entre natureza e sociedade e a possibilidade de 

intervir nos problemas e conflitos ambientais. Em síntese, essa EA tem como 

intuito “contribuir para uma mudança de valores e atitudes formando um sujeito 

ecológico capaz de identificar e problematizar as questões ambientais e agir 

sobre elas” (CARVALHO, 2011 p. 157). 

	  

1.2. O AMBIENTE NOS LIVROS DIDÁTICOS  

Sabemos que na educação formal, o livro didático (LD) exerce papel 

fundamental na prática dos professores, sendo o grande suporte para a 

confecção de planos de aula (MEGID NETO; FRACALANZA, 2003). Por ser um 

instrumento presente de maneira diária nas salas de aula, pode auxiliar a 

implementação de políticas de EA, apoiar o planejamento e a execução das 

atividades e funcionar, ainda, como um promotor da transversalidade 

necessária para se trabalhar a temática (MARPICA; LOGAREZZI, 2010).	  



No que se refere à concepção de ambiente, Megid Neto e Fracalanza 

(2003) apontam um enfoque fragmentário, baseado no antropocentrismo e 

desvinculado do contexto histórico e cultural nos LDs. Outro estudo, feito por 

Mendonça Filho e Tomazello (2002), analisa as imagens de ecossistemas em 

livros didáticos e suas implicações para a EA, chegando à conclusão que os 

ecossistemas apresentados nos livros correspondem a uma visão 

estereotipada desse conceito, representando normalmente um ambiente com 

grande biodiversidade onde a harmonia depende da não interferência humana. 	  

A percepção do ambiente como natural e desprovido das ações humanas, 

dificulta uma maior articulação entre homem e natureza e não contribui para o 

envolvimento da população com as questões ambientais locais. Ao abordar 

apenas problemas ambientais de abrangência global, corre-se o risco de 

provocar uma espécie de apatia, uma vez que os problemas são apresentados 

de maneira catastrófica, soando como impossíveis de serem solucionados, 

contribuindo para o descaso da população em relação a esses. Os autores 

complementam ainda com uma crítica à ideia predominante de que o ambiente 

modificado pelas ações antrópicas não é um ecossistema, não faz parte da 

natureza, logo, pode ser degradado. 

 

1.3. A RELAÇÃO COM O BIOMA CERRADO COMO CAMINHO PARA UM TRABALHO DE 
EA NO AMBIENTE ESCOLAR  

O estudo da ecologia, área das ciências naturais que estuda a relação do 

ser humano com o ambiente que o rodeia, é apontado por Mendonça-Filho; 

Tomazello (2002) como um componente básico para a EA, ao fornecer 

elementos para a compreensão das relações humanas com o meio ambiente e 

o conceito de ecossistema como um dos pilares dessa educação. A 

importância do estudo desses conceitos não está limitada ao conteúdo em si, 

mas se destaca pelas possíveis abordagens que podem ser utilizadas, 

representando uma janela de oportunidade para a compreensão da 

complexidade do meio ambiente e as inter-relações existentes entre cada 

unidade desse meio (MENDONÇA-FILHO; TOMAZELLO,2002).	  



O estudo dos biomas, normalmente incluído dentro do ensino de ecologia, 

apresenta grande potencial para um trabalho de EA, por permitir, considerando 

a biodiversidade brasileira, em qualquer região do país, uma aproximação com 

questões ambientais de caráter local, aspecto visto como fundamental na 

formação de um sujeito ecológico (CARVALHO, 2011). Além da diversidade 

biológica, encontramos no país uma imensa variedade cultural, ponto que 

também precisa ser incorporado ao propormos um trabalho na perspectiva da 

EA crítica. 	  

Esta proposta de minicurso tem um enfoque mais cuidadoso para a questão 

do Cerrado, justificada por ser esse o bioma encontrado no Distrito Federal e 

por se tratar de um bioma rico em biodiversidade e extremamente ameaçado. 

Do ponto de vista histórico, a ocupação humana nessa região se deu a partir 

da relação e da transformação desse bioma, portanto, a constituição histórico-

cultural dos habitantes do Cerrado está profundamente marcada no e pelo 

ambiente.  	  

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ocupando aproximadamente 

22% do território nacional. Apresenta um enorme potencial aqüífero, por conter 

nascentes das três principais bacias sul americanas, e grande biodiversidade, 

com elevada taxa de endemismos. O alto grau de endemismo da flora do 

Cerrado, aliado à expansão agropecuária, o torna uma das áreas reconhecidas 

de hot spots mundiais (MYERS et al, 2000). Apesar disso apresenta apenas 

6,6% do seu território preservado em Unidades de Conservação (UC), segundo 

relatório do Ministério do Meio Ambiente (MEDEIROS; ARAÚJO, 2011).	  

Apesar da sua importância ecológica e econômica, sua conservação torna-

se ainda mais difícil uma vez que não há identificação e sensibilização até 

mesmo por parte da população local. Bizerril (2003) constata que o Cerrado é 

percebido por grande parcela da população como um ambiente pobre em 

espécies animais e vegetais, sendo sua vegetação esparsa com árvores 

baixas, retorcidas e de casca grossa, típica do bioma, desprovida de beleza ou 

utilidade para o homem. A diversidade cultural existente nesse local também é 

comumente ignorada, apesar de indígenas, quilombolas, extrativistas e outras 

populações tradicionais habitarem o Cerrado. As produções encontradas sobre 



o tema auxiliam essa visão estereotipada, tratando natureza e cultura de 

maneira dicotômica. 	  

Como visão estereotipada do bioma Cerrado, podemos perceber as 

descrições restritas que não costumam abordar suas diferentes fitofisionomias 

e outros aspectos da sua biodiversidade. As imagens e descrições costumam 

se ater ao chamado Cerrado Sentido Restrito (Strictu Sensu), ressaltando suas 

árvores baixas, de cascas grossas e galhos retorcidos, que não são as únicas 

encontradas no bioma. Vegetações com características florestais como a da 

Mata de Galeria e Mata Ciliar não costumam ser mencionadas. As espécies de 

vegetais e animais citados como típicos, também não valorizam sua 

biodiversidade, sendo o Ipê-Amarelo e o Lobo-Guará as espécies mais 

comumente citadas entre os livros analisados. A presença do fogo é quase que 

obrigatória nas descrições feitas, mas não há uma real discussão sobre os 

impactos do fogo e a relação da vegetação com esse fenômeno. 	  

Por esses motivos, o ensino sobre o bioma Cerrado é proposto aqui como 

tema para um trabalho de EA no ambiente escolar, procurando apontar 

caminhos para as dificuldades enfrentadas na educação básica no tratamento 

do tema, considerando o papel dos materiais de apoio nesse processo, assim 

como aspectos que resultam de experiências de docentes no desenvolvimento 

de projetos de EA no âmbito formal. .	  

As reflexões aqui apresentadas visam responder a um panorama 

frequentemente encontrado em nossa região: grande parte da população do 

Centro-Oeste percebe o bioma Cerrado como sem valor, não possuindo 

vínculo afetivo que justifique a sua conservação; a ausência desse sentimento 

de pertencimento permite, muitas vezes, que nós, educadores, encararemos o 

ensino desse tema como mais um conteúdo a ser trabalhado. Além disso, há 

um desconhecimento sobre o bioma, por esse motivo principalmente, 

acabamos utilizando o LD como principal fonte de pesquisa. Os LDs 

geralmente apresentam uma visão estereotipada do Cerrado que contribui 

ainda mais para o afastamento de seus leitores em relação ao bioma. Todos 

esses fatores dificultam o desenvolvimento de atividades de EA que valorizem 

o Cerrado e que abordem a complexidade envolvida em sua conservação	  



O objetivo deste minicurso é propor atividades a serem desenvolvidas, ao 

longo de quatro encontros, buscando desconstruir esses estereótipos e refletir 

sobre o ensino do Cerrado no contexto da educação formal. Dentro da 

perspectiva da EA Crítica, a proposta é discutir importantes bases para esse 

ensino, propondo a construção de alternativas que fujam de uma abordagem 

restrita ao LD e de concepções estereotipadas do bioma Cerrado. O aspecto 

sócio-histórico do bioma, assim como o estreitamento das nossas relações com 

esse ambiente, são tópicos que recebem destaque nessa proposta.	  

1.4. O PORQUÊ DOS EIXOS AQUI PROPOSTOS 

Os eixos temáticos do minicurso foram escolhidos com base nos estudos de 

materiais didáticos realizados em uma das etapas de pesquisa do mestrado e 

na vivência durante a pós-graduação, incluindo leituras, pesquisas, entrevistas 

e atividades desenvolvidas. A conservação do bioma foi o primeiro tópico a ser 

considerado importante, sendo consequência direta da minha graduação, 

enfática no cunho biológico das questões ambientais, especialmente na 

necessidade de conservação da biodiversidade.	  

A relevância da parte cultural foi incorporada mais tarde, ganhando muita 

força durante o mestrado. Com as experiências do programa e a vivência 

enquanto professora, o olhar educacional foi se transformando e se focando 

cada vez mais no contexto escolar, na realidade de cada estudante, nas suas 

experiências e no papel desempenhado como educadora. As disciplinas 

cursadas, o grupo de estudos de metodologia qualitativa que fiz parte e os 

diálogos travados com colegas e professores tiveram papel fundamental nessa 

perspectiva, fornecendo as bases teóricas para a concepção de uma educação 

almejada.	  

A análise dos LDs contribuíram para a escolha do eixo referente ao 

contexto socio-histórico, pois dela resultou a constatação de que tais tópicos 

não são abordados por esses materiais. Com o auxílio das entrevistas, veio a 

percepção de que dificilmente esse contexto é trabalhado pelos mestres nas 

salas de aula. Meu próprio desconhecimento sobre as populações tradicionais 

do Cerrado também influenciou bastante na escolha desse eixo temático - 

contexto sociocultural. 	  



Já o eixo conflitos socioambientais aparece numa perspectiva de integrar os 

dois eixos anteriores - conservação e cultura, possivelmente por influência do 

PROBIO-EA (SAITO, 2006) que trabalha com esse enfoque, utilizando os 

conflitos ambientais de cada região para tratar as características de cada 

bioma e sua conservação, sem que haja uma desvalorização da cultura local.	  

 
2. PRIMEIRO ENCONTRO 

O primeiro encontro tem como objetivo promover uma discussão inicial 

sobre o papel do professor no ensino sobre o Cerrado e apresentar os três 

eixos norteadores do minicurso: contexto sociocultural, conflitos 

socioambientais e conservação do bioma. Buscando perceber a receptividade 

dos participantes para esses eixos e como integrá-los ao ensino formal do 

bioma.	  

Como atividade inicial, sugerimos a apresentação do vídeo integrante do 

DVD ABCerrado intitulado ‘Pau-Pereiro’. Também disponível no link: 

http://www.youtube.com/watch?v=TufmHBuLEeA (parte I) e 

http://www.youtube.com/watch?v=y_FuG24ouPA (parte II). Com pouco mais de 

15 minutos no total, o vídeo conta a história de Paulo Pereira, artista plástico 

formado pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre de capoeira, que 

trabalha na rede pública do Distrito Federal e iniciou um projeto chamado 

ABCerrado – Alfabetização ecológica (hoje projeto de extensão da UnB) e a 

Matomática, duas iniciativas que ensinam as crianças, de um jeito muito além 

do convencional, a contar e escrever.	  

Após a exibição do vídeo, é importante abrir espaço para as percepções 

dos participantes. Tente levantar o que os marcou e chame atenção para a 

iniciativa e exemplo do professor Paulo Pereira. Os obstáculos encontrados por 

ele também devem ser discutidos, assim como as possíveis maneiras de 

contorná-los. Outro ponto merecedor de destaque é a sua metodologia 

inovadora que integra diferentes conhecimentos sobre o Cerrado à 

alfabetização e à iniciação das operações matemáticas.	  



No segundo momento deste encontro, é proposta a utilização da técnica 

chamada Painel Integrado (ANDREOLA, 1996) para a leitura dos três textos 

sugeridos.	  

Os textos escolhidos abordam os três eixos centrais sob uma nova 

perspectiva e apresentam novos saberes sobre o Cerrado,. Os textos são: 

Biosociodiversidade dos Cerrados brasileiros (SILVA et al, 2013); Educação, 

Natureza e cultura: ou sobre o destino das latas (CARVALHO, 2004) e 

Território e territorialidade entre pescadores e vazanteiros do médio São 

Francisco (LUZ de OLIVEIRA, s/d In: REFERENCIA DO ABCerrado).	  

A técnica do painel integrado tem como objetivo promover a comunicação, a 

cooperação e a integração de todos os membros do grupo e possibilita a 

contribuição de todos no estudo do tema em questão (ANDREOLA, 1996). Ao 

formar pequenos grupos, procuramos facilitar o diálogo, que, sem uma 

condução adequada pode se perder caso o grupo em questão seja muito 

extenso. É interessante que o mediador se faça presente em todas as etapas 

da atividade e perceba as discussões surgidas em cada grupo, instigando os 

participantes e levantando pontos considerados importantes.	  

 A técnica acontece em três etapas. A primeira, consiste em organizar os 

participantes em três grupos (em virtude do número de textos), com o mesmo 

número de integrantes (3, 4, 5 ou 6, conforme o tamanho do grupo), e 

direcionar o estudo de cada grupo para um tipo de texto. É interessante que 

todos os integrantes do grupo tomem nota da discussão, pois deverão relatar 

na etapa seguinte. Esse primeiro momento pode ser esquematizado da 

seguinte maneira:	  

Supondo, portanto, que temos 12 participantes, foram formados três grupos 

– um para cada texto sugerido, cada um com quatro participantes, identificados 

por um número ou código (no caso, Participante 1, 2, 3 e 4). Após essa 

discussão inicial, novas equipes são formadas, os participantes que possuem o 

mesmo número formam as novas equipes, como esquematizado a seguir.	  

Como podemos perceber, na segunda rodada, os grupos são formados 

com, ao menos, um integrante de cada grupo inicial, para que os leitores dos 



três tipos de textos dialoguem. Nesse segundo grupo, pedimos que os 

participantes apresentem os textos lidos para os colegas, leitores de outro 

texto, e discutam entre si os apontamentos levantados no primeiro grupo.	  

Ao final desse segundo momento, uma discussão geral é sugerida visando 

retomar os pontos principais levantados pelos grupos, buscando chamar a 

atenção para aspectos sócio-históricos apresentados nos textos, possíveis 

conflitos socioambientais e a biodiversidade do Cerrado. Abre-se um espaço 

para perguntas complementares direcionadas ao coordenador do grupo e um 

direcionamento para as próximas atividades. Sugerimos aqui, para o próximo 

encontro, pedir aos participantes que busquem sugestões de materiais 

conhecidos por eles sobre o Cerrado, como Livros Didáticos, blogs, textos 

avulsos, revistas, panfletos e outros do seu conhecimento. 

 

3. SEGUNDO ENCONTRO 

Neste segundo encontro, o foco é a discussão a respeito de materiais sobre 

o Cerrado, buscando incentivar uma postura crítica na escolha de instrumentos 

e recursos para subsidiar um trabalho educativo. Antes de trabalhar os 

materiais trazidos pelos participantes, sugerimos discutir as diretrizes 

apontadas por Trajber e Manzochi (1996, p. 35) para a produção de materiais 

impressos de EA e as concepções de ambiente propostas por Sauvé (2005b). 	  

O objetivo desse encontro é incorporar os três eixos norteadores na análise 

crítica dos materiais e orientar a escolha e o uso futuro desses materiais dentro 

de uma perspectiva crítica de EA, que não valorize apenas os aspectos 

biológicos e favoreça o sentimento de pertencimento do estudante em relação 

ao bioma Cerrado.	  

Dentro da perspectiva de EA Crítica defendida nesta proposta, é importante 

ir além das concepções de ambiente restritas à natureza e recurso e procurar 

realizar um trabalho de EA que consiga debater todas as múltiplas facetas da 

relação ser humano – ambiente, demonstrando a complexidade dessa relação. 

Os Livros Didáticos analisados em minha pesquisa de mestrado não costumam 

abarcar toda essa variedade e se restringem a informações de cunho biológico, 



desvinculando o ser humano desse ambiente. É preciso estar atento a essas 

questões na escolha de materiais de apoio ao trabalho docente.  

 

	  

▪ QUADRO 1. Concepções de ambiente (SAUVÉ, 2005b)	  
▪ Meio ambiente - natureza 	  

É preciso explorar o vínculo entre identidade, cultura e natureza, 

valorizando a diversidade biológica e cultural para trazer de volta o 

sentimento de pertencer à natureza, de ser um verdadeiro integrante desse 

ambiente, reencontrando nossa própria identidade humana, diminuindo a 

lacuna entre ser humano e natureza. 	  

▪ Meio ambiente – recurso 	  
A educação ambiental implica uma educação para a conservação e para 

o consumo responsável e para a solidariedade na repartição equitativa. 

Trata-se de gerir sistemas de produção e de utilização dos recursos 

comuns, integrando uma verdadeira educação econômica	  

▪ Meio ambiente – problema 	  
Faz-se necessário incentivar uma tomada de consciência da íntima 

relação dos problemas ambientais com questões éticas e políticas da 

sociedade, buscando estimular uma postura crítica sobre o diagnóstico de 

problemas que se apresentam e como agir perante a eles. O 

desenvolvimento de competências nessa área fortalecerá o sentimento de 

que se pode fazer alguma coisa, e este sentimento, por sua vez, estimulará 

o surgimento de uma vontade de agir. 	  

▪ Meio ambiente – sistema 	  
É importante nessa perspectiva para incentivar o conhecimento 

sistêmico sobre o meio ambiente, buscando entender as relações entre 

passado, presente e futuro, as esferas política, econômica e ambiental e 

demais relações existentes para que se aprenda sobre toda a diversidade, 

riqueza e complexidade do meio e busque assim identificar o seu papel 

nesse sistema. 	  



▪ Meio ambiente – biosfera 	  
Tal visão nos leva a refletir sobre o modo de vida das sociedades 

humanas, incentivando a solidariedade internacional e a consciência 

planetária. Percebendo a Terra como um macro-organismo em constante 

reequilíbrio. O local ideal para explorar a junção entre educação ambiental e 

educação para o desenvolvimento.	  

▪ Meio ambiente – lugar em que se vive 	  
A EA precisa primeiramente levar a uma reflexão sobre o ambiente em 

que se vive no cotidiano. Podem surgir projetos de aprimoramento, de modo 

a favorecer a interação social, o conforto, a segurança, a saúde, ou ainda o 

aspecto estético dos lugares.  Explorar o lugar em que se vive com um olhar 

apreciativo e crítico pode favorecer diversos aspectos socioambientais e 

contribuir para a formação de um sentimento de pertencer e favorecer o 

enraizamento, tão necessários para a formação de um sujeito ecológico. 	  

▪ Meio ambiente – projeto comunitário 	  
Encarar o meio ambiente como um objeto compartilhado onde as ações 

dependem de uma coletividade favorece uma melhor compreensão e uma 

intervenção mais eficaz. Institui-se uma educação para a democracia, onde 

os aspectos políticos das questões socioambientais são imprescindíveis. A 

EA introduz aqui a ideia de práxis: a ação está associada a um processo 

constante de reflexão crítica. 	  

	  

▪ QUADRO 2 Diretrizes para materiais de Educação Ambiental 
(TRABJER; MANZOCHI, 1996) 	  

▪ Definir melhor qual é o foco e o público-alvo, permitindo com isso eleger 

temáticas, linguagem e habilidades a serem trabalhadas tendo em vista 

um interlocutor “real”;	  

▪ Definir os conceitos básicos, pois quando eles aparecem no texto 

precisam ser explicados para integrar o leitor no discurso;	  

▪ Usar linguagem acessível, cuidando para que isso não resulte em 

simplificação ou noções errôneas dos conceitos.	  



▪ Dar mais espaço para as dimensões de valores, habilidades e atitudes 

que, comparando-se ao espaço dedicado à dimensão informativa é 

pequeno.	  

▪ Valorizar o lúdico e o estético, pois eles facilitam a ampliação do diálogo, 

da participação, da integração e da criatividade.	  

▪ Promover uma visão do ser humano inserido na natureza, e não um ser 

separado, dominador ou destruidor. Isso deve ser acompanhado por um 

enfoque mais real e menos idealizado da natureza. 	  

▪ Contextualizar histórica, social e politicamente as questões ambientais, 

evitando uma visão parcial e fragmentada da realidade. 	  

▪ Estimular a reflexão individual, a organização coletiva e a articulação 

com o poder público na busca de soluções para problemas ambientais. 	  

▪ Valorizar a experiência, como forma de aprendizagem e construção do 

conhecimento. 	  

▪ Abrir maior espaço para a reflexão e a argumentação em torno das 

questões ambientais, fugindo da “conscientização” por imposição de 

ideias prontas e favorecendo a incorporação de mudanças de 

comportamento cotidiano.	  

▪ Trabalhar mais os temas ligados a medidas de preservação e problemas 

de degradação ambiental, pois parece haver maior ênfase nos conceitos 

biológicos e ecológicos, o que pode ser chamado de abordagem 

“naturalística” em educação ambiental. 	  

▪ Apontar para possibilidades concretas de integração entre preservação 

e desenvolvimento, sem excluir experiências e as dificuldades 

existentes. 	  

▪ Tornar mais presentes alguns temas importantes que são pouco 

trabalhados. Por exemplo, os temas globais como efeito estufa, camada 

de ozônio; os problemas urbanos, como lixo tóxico/ hospitalar; alguns 

ecossistemas de pouco apelo na mídia, como oceanos, zonas costeiras, 

cerrados, outros ecossistemas não florestais; e os instrumentos para 

gestão ativa do ambiente, como o monitoramento, manejo, gestão 

ambiental, zoneamento econômico-ecológico, uso racional das terras. 	  

▪ Aprofundar a reflexão e trazer dados consistentes sobre temas com 

grande destaque na mídia, o que são, muitas vezes, tratados de maneira 



superficial. Por exemplo: coleta seletiva e reciclagem de lixo, 

saneamento, preservação da natureza, sustentabilidade, biodiversidade, 

entre outros. 	  
	  

As atividades propostas para este segundo encontro compreendem a leitura 

e discussão iniciais sobre as diretrizes e concepções de ambiente 

apresentadas nos quadros 1 e 2, buscando aplicar a compreensão dessa 

leitura na análise de materiais trazidos pelos participantes, bem como orientar a 

futura escolha de materiais a serem utilizados em práticas educativas sobre o 

cerrado no ambiente escolar.	  

Após esse primeiro momento, é aberto um espaço de discussão para que 

os participantes possam expor suas críticas aos materiais trazidos. 

Apresentamos alguns materiais que podem ser levados pelo mediador como 

sugestão para o trabalho: 	  

▪ ‘Conhecendo o Cerrado e Aprendendo com ele’ (BIZERRIL, 2004); Livro 

de autoria do professor Marcelo Bizerril que fez diversos trabalhos sobre 

a percepção da população sobre o Cerrado e o ensino desse bioma. A 

obra reúne uma série de conhecimentos sobre o Cerrado resgatando 

aspectos sócio-históricos que não são comumente mencionados. 	  

▪ Material do PROBIO-EA desenvolvido em parceria com o Ministério do 

Meio Ambiente (disponível no link: http://www.ecoa.unb.br/probioea/); 

Esse material é organizado na forma de portfólios para todos os biomas 

brasileiros e aborda, para cada um deles, seis temas principais: bioma, 

biodiversidade, fragmentação de ecossistemas, Unidades de 

Conservação, fauna ameaçada de extinção e espécies invasoras. 

Acompanha também um jogo que pode ser utilizado em sala e um livro 

com instruções para o professor. 	  

▪ DVD ABCerrado disponível através da professora da UnB Rosângela 

Corrêa (mais informações sobre o projeto, assim como alguns materiais 

do DVD estão disponíveis no link: http://www.cerrado-

flores.org/Documentations/alfabeto.php?lang=pt). O DVD apresenta 

inúmeros materiais sobre o Cerrado como vídeos, textos, sites e 

sugestões de atividades, fruto da compilação do projeto de extensão 



intitulado ABCerrado – alfabetização ecológica, coordenado pela 

professora Rosângela.	  

As principais críticas aos materiais podem ser sistematizadas no formato de 
cartazes ou outro tipo de produção que facilite a visualização por todos os 
participantes, de modo a facilitar, ao final da discussão sobre os diferentes 
materiais, uma reflexão sobre os principais critérios de escolha, orientando 
assim o uso futuro desses e de outros materiais.	   	  



4. TERCEIRO ENCONTRO 

O objetivo deste encontro é trazer à tona as experiências de todos os 

participantes no que diz respeito ao ensino formal do bioma Cerrado, buscando 

promover uma troca coletiva sobre os principais obstáculos encontrados e as 

diversas maneiras de contorná-los.	  

A atividade proposta consiste em entregar uma folha de papel 

pardo/cartolina ou outro similar, com vários pincéis atômicos disponíveis, para 

cada participante e solicitar que escreva as principais dificuldades sentidas no 

ensino do bioma Cerrado e no desenvolvimento de atividades de EA, bem 

como os caminhos encontrados para superar esses percalços. É importante 

que o clima seja amistoso. Esse não é um momento para julgamentos e sim 

para uma partilha de experiências.	  

Forneça o tempo adequado para a produção dos cartazes e, ao final, fixe-os 

na parede de modo que todos visualizem,  sugerindo uma pequena 

apresentação dos pontos trazidos por cada participante. Participantes que 

ainda não tiveram contato com o planejamento e execução de atividades de 

EA, associadas ou não ao Cerrado, podem supor as dificuldades que 

encontrarão nesse novo caminho e pensar nas formas de superação já 

incorporando a ótica de EA Crítica apresentada nesta proposta.	  

Ao final das apresentações, é interessante promover uma discussão 

construtiva sobre as principais dificuldades e um levantamento sobre variadas 

maneiras de superar esses obstáculos. Cabe lembrar que os três eixos 

norteadores estão presentes em todas as atividades realizadas no minicurso e 

aqui também devem orientar a discussão e a procura por soluções.	  

	   	  



5. QUARTO ENCONTRO 

Este quarto e último encontro consiste em uma avaliação final do minicurso 

e no levantamento das principais percepções e contribuições das atividades 

desenvolvidas.	  

Comece retomando os principais pontos trabalhados ao longo dos 

encontros anteriores. Comente sobre o vídeo ‘Pau-Pereiro’ e a importância do 

professor nesse caminho da EA. Relembre os textos debatidos e os três eixos 

escolhidos para orientar o minicurso, destacando a relação deles com os 

futuros trabalhos de EA, numa perspectiva Crítica, e com o ensino sobre o 

bioma Cerrado.	  

Retome as diretrizes apontadas por Trajber e Manzochi (1996) e as 

concepções de ambiente propostas por Sauvé (2005b) relacionando-as com a 

escolha de materiais de apoio. Traga também os critérios estabelecidos pelos 

participantes no segundo encontro para orientar a escolha futura de materiais 

sobre o Cerrado. Com essa atividade será possível perceber que as críticas 

são muitas, mas existem diversos materiais interessantes para a proposta de 

trabalho aqui defendida e que auxiliarão no desenvolvimento das atividades.	  

Lembre-os que o caminho para desenvolver atividades de EA na 

perspectiva proposta por esse minicurso será árduo, comente as principais 

dificuldades levantadas por eles, mas ressalte que os obstáculos podem ser 

contornados, como vimos no vídeo inicial e nas diversas soluções apontadas 

pelos participantes.	  

Levante a concepção de sujeito ecológico proposta por Isabel Carvalho 

(2011) e retome também os principais objetivos da EA Crítica e da educação 

numa perspectiva freireana, problematizadora, destacando, mais uma vez, o 

papel fundamental desempenhado pelo educador.	  

Após esse momento de conclusão, abra espaço para os participantes 

fazerem sua avaliação do curso, sugerindo melhorias e mudanças e também 

tecendo elogios, quando conveniente.	  
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