
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CAIO CAMPELO FERREIRA
VITOR HUGO ALMEIDA PORTELA

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL PEDAGÓGICO DE TRILHA INTERPRETATIVA
NO ENSINO DE ECOLOGIA NA PERSPECTIVA DA APRENDIZAGEM

SIGNIFICATIVA POR PROFESSORES(AS) DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO
DISTRITO FEDERAL

Brasília
2021



Universidade de Brasília
Instituto de Ciências Biológicas

Núcleo de Educação Científica - NECBio

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CAIO CAMPELO FERREIRA
VITOR HUGO ALMEIDA PORTELA

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL PEDAGÓGICO DE TRILHA INTERPRETATIVA NO
ENSINO DE ECOLOGIA NA PERSPECTIVA DA APRENDIZAGEM

SIGNIFICATIVA POR PROFESSORES(AS) DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO
DISTRITO FEDERAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Núcleo de Educação Científica do Instituto de
Ciências Biológicas como requisito parcial para
obtenção do título de Licenciado em Ciências
Biológicas da Universidade de Brasília.

Nome da orientadora
Cristiane Rodrigues Menezes Russo

Nome da coorientadora
Luciana Carvalho Carrilho

Brasília
2021





AVALIAÇÃO DO POTENCIAL PEDAGÓGICO DE TRILHA INTERPRETATIVA NO
ENSINO DE ECOLOGIA NA PERSPECTIVA DA APRENDIZAGEM

SIGNIFICATIVA POR PROFESSORES(AS) DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO
DISTRITO FEDERAL

Caio Campelo Ferreira
Vitor Hugo Almeida Portela

BANCA EXAMINADORA

Profª Dra. Cristiane R. Menezes Russo
(Orientadora e Presidente da Banca)

NECBio/IB

Profª Dra. Luciana Carvalho Carrilho
(Coorientadora e 2º Membro)

SEEDF

Profº Dr. Pedro Henrique Brum Togni
(3º Membro)

Departamento de Ecologia/IB



AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, que me sustentou e deu forças para concluir esse

projeto, sem ele com certeza não teria chegado até o fim de minha graduação. Aos meus pais,

Camilo e Waldenira e minha irmã Camila, que são o meu alicerce em todos os momentos da

minha vida, tiveram paciência nos dias em que estava triste e chateado devido a rotina

cansativa que tive nesses últimos anos. Agradeço também a minha avó Mariana, que sempre

intercedeu por mim, estando presente em todas as fases da minha vida, saiba que sua força me

motiva a nunca desistir, o amor que tenho por vocês é imenso.

Um agradecimento especial a nossa orientadora Profª Drª Cristiane R. Menezes Russo,

por ter aceito essa missão de nos orientar quando estávamos desesperados no início do

semestre, mesmo com uma grande demanda de atividades e a nossa Co-orientadora Profª Drª

Luciana Carvalho Carrilho que nos deu uma atenção ímpar e disponibilizou horas dos seus

dias para nos auxiliar na escrita e na elaboração do roteiro. Por todo o aprendizado, carinho,

empatia e determinação que tiveram conosco, digo que foi um prazer dividir essa trajetória

com vocês, tenham certeza que vocês fizeram a diferença em nosso trabalho!

Ao meu ilustre amigo, Vitor Hugo, obrigado pela amizade acadêmica que no fim,

tornou-se em uma amizade para a vida. Gratidão por todas as madrugadas de estudos,

parceira em projetos, além da companhia voltando da universidade para a rodoviária. Apesar

de todos os percalços, conseguimos vencer e chegar aos dias de glória, rsrs!

Gratidão a todos os meus amigos e colegas que fizeram parte dessa caminhada, pelo

incentivo e força que me deram nesse período. O caminho da graduação muitas vezes é longo

e solitário, mas se tornou mais leve com a presença de todos.

Agradeço imensamente a Universidade de Brasília, por ter tido contato com grandes

professores e pesquisadores de diversas áreas, sinto que cresci de maneira profissional e

pessoal ao longo desses cinco anos, juntamente com toda a minha turma que se tornaram

marcantes em minha caminhada, me sinto honrado por essa oportunidade maravilhosa.

Por fim, dedico esse trabalho ao meu amado avô, José Soares Campelo, que

infelizmente partiu esse ano, nos deixando com muitas saudades, saiba que o seu caráter, seu

exemplo e o orgulho que tinha ao falar de mim e de minha profissão para as pessoas, ficarão

marcados em meu coração. Te amo!

Caio Campelo Ferreira



Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, pois sem ele nada disso seria possível.

Em segundo lugar, agradeço a mim por nunca ter desistido, mesmo com tantas adversidades,

desafios e noites viradas estudando para conseguir acompanhar toda demanda do curso. Não é

uma tarefa fácil estudar a vida, mas uma coisa é certa: eu amo fazer o que faço.

Agradeço também a minha família, por ser a minha base, por sempre terem acreditado

e confiado em mim e por todo suporte dado, em especial, a minha mãe Cicera Fabiana. Mãe,

nós conseguimos! Aos meus amigos pessoais toda a minha gratidão, por cada momento

vivido nesses últimos anos, obrigado por todo apoio emocional, por serem minha válvula de

escape muitas sem nem perceberem, poderia citar o nome de cada um aqui, mas vocês sabem

quem são para mim e que esse agradecimento aqui é para vocês.

Não poderia esquecer da minha turma, 1/2017, a graduação foi muito mais prazerosa,

leve e incrível graças a vocês. Obrigado Belugas e Burns, por cada competição nas matérias

de didáticas, as rodas de conversa entre uma aula e outra, os grupos de estudo e todos os

momentos de confraternização. Agradeço aos meus amigos Igor Santos, Gustavo Teles e

Lahís Lopes Luz pela parceria do nosso grupo, pelos projetos de PEC e PEB que me fizeram

chegar a ideia do projeto de TCC.

Meu agradecimento especial para minha dupla Caio Campelo, muito obrigado pela

parceria de sempre! De primeira amizade da Biologia até o último momento do curso que é o

TCC, apesar de todo o processo ao longo da graduação chegamos até aqui. Obrigado e “Vamo

time!”.

Agradeço à nossa orientadora Profª. A Dra. Cristiane R. Menezes Russo por aceitar

nosso convite mesmo com tamanha demanda que tinha neste semestre, muito obrigado Profª!

Em especial para nossa coorientadora Profª. Dra. Luciana Carvalho Carrilho por também ter

aceitado o nosso convite. Obrigado por toda generosidade, paciência e disponibilidade que

tiveram conosco, vocês foram cruciais para que este projeto desse certo, gratidão!

Por fim, agradeço à Universidade de Brasília pela oportunidade engrandecedora de

formação acadêmica, profissional e pessoal. Ao Instituto de Ciências Biológicas e a todos os

funcionários, em especial aos meus professores e orientadores ao longo da graduação que

compartilharam comigo seus conhecimentos e serviram de inspiração para o profissional que

me tornei ao longo desses anos, muito obrigado!

Vitor Hugo Almeida Portela



“É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que

se faz, até que, num dado momento, a tua fala seja a tua

prática".

- Paulo Freire.



RESUMO

O tema mudanças climáticas tornou-se evidente nas últimas décadas devido aos

impactos ambientais advindos das ações antrópicas, que levam ao aumento da emissão dos

gases de efeito estufa (GEEs). Tais mudanças intensificaram o aquecimento global e

alteraram o clima do planeta. Para compreender essas mudanças, torna-se necessário entender

o ciclo do carbono, seus mecanismos e impactos para a vida na Terra, demonstrando a

importância de se buscar novas alternativas para o ensino de ecologia na Educação Básica. A

partir de uma intervenção pedagógica, com base na pesquisa qualitativa e à luz da teoria da

aprendizagem significativa, o presente estudo avaliou o potencial pedagógico de uma trilha

interpretativa sobre o ciclo do carbono e as mudanças climáticas em ambiente não formal,

através da elaboração de um roteiro didático. Os resultados foram obtidos por meio de um

questionário do Google formulários dividido em três seções. A primeira seção teve como

finalidade averiguar a formação do participante e o tempo de atuação na Educação Básica, na

segunda seção, avaliou-se quais materiais de apoio e as estratégias metodológicas são

utilizadas pelos educadores, e a terceira seção teve o intuito de avaliar o roteiro. Com a

participação de seis professores(as) da Educação Básica do Distrito Federal formados de um a

mais de 20 anos, nota-se que os recursos mais utilizados por eles na elaboração do

planejamento das suas aulas são artigos científicos, internet e livros didáticos e as estratégias

metodológicas seguem padrões de um ensino tradicional, predominantemente com aulas

expositivas e dialogadas. O roteiro elaborado para trilha interpretativa, possui potencial para a

aprendizagem significativa, podendo ele ser utilizado antes, durante e depois da realização da

trilha. A realização de trilhas interpretativas em ambiente não formal de ensino possibilita não

só a transmissão de conhecimentos científicos, mas também a sensibilização e reflexão por

parte dos estudantes, além de contribuir para a motivação deles no processo de

ensino-aprendizagem. Há poucos estudos disponíveis na literatura sobre as mudanças

climáticas no campo educacional, entender essas mudanças atrelado ao ciclo do carbono no

ensino de ecologia se tornam fundamentais para a mitigação dos impactos ambientais.

Palavras-chave: Ambiente não formal de ensino. Ciclo do carbono. Educação ambiental.

Mudanças climáticas.



ABSTRACT

The climate change theme has become evident in recent decades due to the environmental

impacts arising from anthropic actions, which lead to an increase in the emission of

greenhouse gases (GHGs). Such changes have intensified global warming and altered the

planet's climate. To understand these changes, it is necessary to understand the carbon cycle,

its mechanisms and impacts on life on Earth, demonstrating the importance of seeking new

alternatives for teaching ecology in Basic Education. From a pedagogical intervention, based

on qualitative research and in the light of the meaningful learning theory, this study evaluated

the pedagogical potential of an interpretive trail on the carbon cycle and climate change in a

non-formal environment, through the elaboration of a didactic script. The results were

obtained through a Google forms questionnaire divided into three sections. The first section

aimed to investigate the participant's training and the length of experience in Basic Education,

in the second section, it was evaluated which support materials and methodological strategies

are used by educators, and the third section aimed to assess the road map. With the

participation of six teachers of Basic Education from the Federal District, graduated from one

to more than 20 years, it is noted that the resources most used by them in the preparation of

the planning of their classes are scientific articles, internet and textbooks and the

methodological strategies follow traditional teaching patterns, predominantly with expository

and dialogued classes. The script prepared for the interpretive trail has the potential for

significant learning, and it can be used before, during and after the completion of the trail.

Conducting interpretive trails in a non-formal teaching environment not only enables the

transmission of scientific knowledge, but also awareness and reflection on the part of

students, in addition to contributing to their motivation in the teaching-learning process.

There are few studies available in the literature on climate change in the educational field,

understanding these changes linked to the carbon cycle in ecology education becomes

fundamental for the mitigation of environmental impacts.

Keywords: Carbon cycle. Climate changes. Environmental education. Non-formal teaching

environment.
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1. INTRODUÇÃO

Um dos grandes desafios enfrentados pela humanidade e por todos os seres vivos

existentes no planeta Terra atualmente são as mudanças climáticas globais e as ações para

mitigar os efeitos nocivos decorrentes destas mudanças ocorrem de maneira discreta, não

acompanhando as emergências associadas à crise ambiental (ROMERO, 2019). Neste

momento, o ensino de ecologia voltado à Educação Ambiental se torna uma ferramenta

fundamental para que os estudantes compreendam as modificações que estão impactando de

forma direta e indireta os ecossistemas e os ciclos biogeoquímicos existentes, como o ciclo do

carbono.

O aumento dos efeitos ocasionados pelo aquecimento global deve-se ao aumento da

concentração dos gases que provocam o "efeito estufa", coincidindo com a queima de

combustíveis fósseis que se intensificou após a Revolução Industrial. Conforme apresenta os

autores do trabalho “Mudanças Climáticas Globais: a resposta da educação”, as mudanças

climáticas não se tratam apenas de emissões de gases para a atmosfera que provocam o efeito

estufa, mas também do que consumimos, onde residimos (área urbana ou rural), ao tipo de

energia que utilizamos, a nossa idade, qual o nosso país e até mesmo o gênero (JACOBI et al.

2011).

O relatório Planeta vivo (WWF, 2020) aborda a ideia de que a variação nos níveis de

pegada ecológica espelha os diferentes estilos de vida e padrões de consumo, como a

quantidade de alimentos, serviços e bens consumidos por nossa sociedade, além da quantidade

de dióxido de carbono (CO₂) emitido para a utilização dos recursos naturais. Logo, os efeitos

das mudanças climáticas destroem ecossistemas, alteram a economia global, afetam o

desenvolvimento e aumentam as desigualdades entre os sexos.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (International Panel on

Climate Change, sigla em inglês IPCC), iniciado em 1988 é uma associação entre a

Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o Programa das Nações Unidas para o Meio

Ambiente (ONU Meio Ambiente), ambas ligadas à Organização das Nações Unidas (ONU).

Atualmente, contando com a colaboração de 195 países membros, o IPCC é uma organização

que reúne conhecimento científico sobre o clima e as mudanças climáticas, e periodicamente



publica Relatórios de Avaliação sobre esses estudos divididos em três Grupos de Trabalho e

um Relatório Síntese (BRASIL, MCTI, 2019). Esses relatórios publicados por grupos de

trabalho são divididos em: 1- a base da ciência física; 2- impacto, adaptação e vulnerabilidade

e, 3 - mitigação da mudança climática (LEITE, 2015).

Os relatórios do IPCC apresentam dados importantes sobre os impactos antrópicos ao

meio ambiente frente às mudanças climáticas. Porém, essas informações ainda não se

encontram difundidas na opinião pública, gerando uma preocupação, pois a sociedade precisa

entender as ações que levam às modificações nos ecossistemas para então diminuir as

consequências delas. No dia 09 de agosto de 2021, o IPCC publicou o sexto relatório do

grupo de trabalho 1- a base da ciência física, ele alerta para o aquecimento de 1,5ºC a 2,0ºC

ainda nas próximas décadas, podendo esse aumento ultrapassar 1,5ºC antes do meio do século

caso não haja uma intensa redução da emissão de gás carbônico e dos demais gases de efeito

estufa. O relatório também aponta que é inequívoco as causas do aquecimento global por

ações antrópicas e a cada 0,5ºC de aumento da temperatura, intensifica a frequência das ondas

de calor gerando impactos irreversíveis e significativos aos ecossistemas, como secas e

tempestades, afetando diretamente a agricultura (ALVES, 2021). Esse relatório é o primeiro

dos três grupos de trabalho do IPCC, logo, outros relatórios estão próximos de serem

publicados.

Diante desse cenário, o Brasil é o quarto emissor global de gases do efeito estufa, com

mais de dois terços das emissões vindas do desmatamento (BRASIL, 2009). Os cientistas do

IPCC explicaram de forma clara que alguns dos impactos resultantes das mudanças climáticas

são inevitáveis, mas ainda existe tempo para proteger a humanidade de algumas das

consequências mais desastrosas. Essa reação deve vir como parte de uma rápida mudança nas

estratégias globais visando evitar emissões significativas de CO₂.

No campo educacional, Jacobi et al. (2009, p. 139) destaca que o relatório “Mudança

Climática e Desenvolvimento Sustentável: a resposta da educação”, elaborado entre 2008 e

2009 com a participação de 10 países incluindo o Brasil, segue “sendo um tema periférico na

área da educação, tanto no âmbito das pesquisas acadêmicas quanto na prática cotidiana

escolar”. Os autores ainda ressaltam a importância da abordagem de outras áreas do



conhecimento para o enfrentamento das mudanças climáticas sem privilegiar somente o

caráter cientificista do tema.

Atrelado ao tema, as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecem alguns objetivos

para a Educação Ambiental que devem ser atingidos pelas instituições de ensino em todos os

níveis. Dentre eles, destacam-se a reflexão crítica da relação do ser humano com a natureza e

com os outros seres humanos, que visa desenvolver atitudes e valores sociais pautados na

formação cidadã e na ética ambiental. Esse objetivos estimulam o engajamento com a

preservação do meio ambiente, principalmente diante das atuais preocupações referentes aos

impactos ambientais, tais como as mudanças climáticas, a redução da biodiversidade e a

degradação da natureza em suas diversas perspectivas, e isso em todos os contextos de

inserção ambiental, seja ele local, regional e consequentemente a nível mundial (BRASIL,

2012).

Desse modo, o Ensino de Ciências demanda estratégias por parte dos educadores para

que se torne mais proveitoso e significativo para os educandos, aspirando neles um

desenvolvimento cognitivo e que se tornem ativos no processo de ensino aprendizagem, não o

resumindo apenas na transmissão de conhecimentos em aulas expositivas. Antloga e Slongo

(2012) evidenciam que a educação científica escolar precisa transgredir a mera transmissão

de conhecimentos, condição historicamente vivenciada nesta área. De fato, é corriqueiro

encontrarmos o estudante em um papel passivo na educação tradicional, devido ao sistema

em que está inserido, tendo apenas que acompanhar o raciocínio do educador, muitas vezes

sem estabelecer novas conexões com suas vivências.

Possuímos em nosso país uma quantidade considerável de culturas, expressões

artísticas e crenças fazendo com que cada ser se torne único. O processo educacional deve

levar em consideração toda essa diversidade que os estudantes trazem para sala de aula. Por

isso, a escola deve ser “o local de mediação entre a teoria e a prática, o ideal e o real, o

científico e o cotidiano” (GONDIM; MÓL, 2009, p. 2).

Segundo Freire (1974), existe uma sabedoria popular, que indica que os estudantes

possuem uma bagagem, com sentimentos, vivências e conhecimentos prévios que precisam

ser levados em consideração no ensino-aprendizagem para que ocorra uma transformação

social a partir daquele indivíduo. A educação tradicional é duramente criticada por Paulo



Freire, pois o educando é objeto e não sujeito do seu processo de alfabetização científica,

assumindo assim, um papel passivo, pois absorve conhecimentos vindos do educador sem

levar em consideração a sua realidade.

Sobre o ensino de ecologia, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017)

orienta a elaboração dos currículos de Ciências, para que as aprendizagens consideradas

essenciais se tornem garantidas. O ensino deste componente curricular está organizado no

documento em três unidades temáticas que estão presentes em todo o Ensino Fundamental,

sendo Vida e evolução a unidade temática que propõe o estudo desses temas. Segundo a

BNCC, o Ensino de Ciências tem como intenção garantir a manutenção da vida, a otimização

dos recursos naturais e suas transformações, e a aplicação de conhecimentos em várias

categorias da vida humana, permitindo ao estudante explicar o mundo que vive, podendo

realizar intervenções de forma sustentável neste.

O ciclo do carbono é essencial para a vida na Terra, sendo encontrado na BNCC em

Vida, Terra e Cosmos, decorrente da articulação das unidades temáticas Vida e Evolução e

Terra e Universo, no qual é possível relacionar esse ciclo com o objeto de conhecimento

“efeito estufa”, que devido aos impactos antrópicos vêm sendo intensificados no último

século. A queima de combustíveis fósseis e a mudança de uso ou cobertura do solo,

associadas ao crescimento populacional, vêm agravando esse efeito, contribuindo para as

mudanças do clima no planeta (JUWARKAR et al., 2010; CARVALHO et al., 2010), pois o

carbono que estava aprisionado é lançado para atmosfera ao suprir necessidades humanas,

acumulando-se onde não deveria, levando a mudanças significativas no ecossistema global,

causando danos ambientais irreversíveis no planeta e fazendo com que essas mudanças sejam

percebidas por toda a população.

O carbono é base para todas as moléculas orgânicas, está presente em todos os seres

vivos e em boa parte dos componentes do planeta, como rochas e constituintes do solo.

Somos feitos de carbono, a sociedade, a economia, os meios de transporte são constituídos em

carbono (WHITE, 2016). O gás carbônico é um dos gases responsáveis pelo aquecimento

global e também uma das formas mais simples de carbono que encontramos na atmosfera.

Entretanto, após o período industrial, tem ocorrido um desequilíbrio nesse ciclo, o qual vem



promovendo um dos mais sérios problemas que enfrentamos hoje: às mudanças climáticas

globais (BERNER; LASAGA, 1989; STEPHENSON et al., 2014; FISCHER, 2018).

Com isso, é necessário tornar o ensino interessante para o estudante, que ele reflita

sobre o seu papel dentro desse ciclo e perceba a sua capacidade de transformar o lugar em que

vive. Trabalhos recentes com a temática de Educação Ambiental sugerem a realização desta

em ambientes não formais de ensino, abordando a necessidade de se trabalhar esse tema

transversal fora do ambiente formal (LOPES, 2017; NASCIMENTO, SGARBI, 2015). Esses

ambientes podem contribuir para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa.

Para Ausubel (1983), a aprendizagem significativa é um processo em que uma nova

informação se associa de forma não obrigatória e substantiva a um conceito relevante

existente na estrutura cognitiva do estudante, dando significado a outra informação, por meio

da associação entre a motivação deste e a utilização de materiais potencialmente

significativos por parte dos educadores. Devido a essa pertinência do ciclo do carbono, e por

ser um conteúdo que está intrínseco à natureza, torna-se necessário procurar novas práticas

que facilitem uma aprendizagem significativa para o estudante.

Bianconi e Caruso (2005) refletem que o ambiente não formal é uma das diferentes

formas de ensino classificadas na literatura, resumida a qualquer experimento ligado a área

educacional organizada e sistematizada, que ocorre fora do sistema formal de ensino, ou seja,

fora do ambiente escolar. As trilhas interpretativas surgem como uma estratégia para o ensino

de ecologia nesses ambientes, pois estimulam o interesse dos educandos no processo de

ensino-aprendizagem, despertando a curiosidade neles ao interpretarem o ambiente e com

isso descobrir significados e sentidos relacionados ao tema abordado (ZANIN, 2006).

A partir disso, buscou-se realizar uma breve revisão de literatura sistematizada. Na

sistematizada, utilizaram-se oito revistas na área de Ensino de Ciências e Educação

Ambiental, classificadas na Qualis A-B2, com as palavras-chaves “Trilhas interpretativas e

aprendizagem significativa”, a variação do termo “trilha ecológica e aprendizagem

significativa”, mas sem resultados restringindo a busca somente com os termos trilha

interpretativa e trilha ecológica.



Ao total, obtivemos 12 artigos. Conclui-se que diversas pesquisas têm sido realizadas

nas áreas de Ensino de Ciências e Educação Ambiental referentes às trilhas interpretativas

e/ou ecológicas como instrumento de sensibilização, comunicação e conservação com o

objetivo de avaliar o percurso (ARRUDA; SANTOS, 2017; BRITO; PAIVA, 2020), avaliar a

percepção dos estudantes (METTE et al., 2010; RISSO; PASCOETO, 2016; ALVES et al.,

2018; REPOLHO et al., 2018), construção de trilha (COSTA, 2017), desenvolvimento de

aplicativo (SOUZA, SANTANA, 2021), prática pedagógica (SANTOS; VASCONCELOS,

2018; ROSSO et al., 2021) e sensibilização em relação ao meio ambiente (Ambrósio et al.,

2011; GEBAUER, 2014; SOUZA, 2014; NASCIMENTO et al., 2017). Destes artigos

somente os trabalhos de Araújo et al. (2011), Alves et al. (2018) e Santos e Vasconcelos

(2018) abordam sobre o ensino e aprendizagem sendo que nenhum deles apresenta a temática

ciclo do carbono e mudanças climáticas. E ainda, Risso e Pascoeto (2016) constitui-se no

estudo que mais se aproxima da proposta a ser apresentada por sugerir a elaboração de um

roteiro interpretativo, mas tendo como referência o bioma Mata Atlântica. Percebeu-se na

revisão de literatura que existem poucos trabalhos avaliando trilhas interpretativas por

professores com a temática do ciclo do carbono.

Além disso, autores como Jacobi et al. (2011) e Tamaio (2013) ressaltam a

importância de aprofundar o tema para a compreensão dos conceitos que envolvem ciclo do

carbono, composição da atmosfera, efeito estufa e o uso de diferentes estratégias que inclui a

elaboração de materiais didáticos específicos, assim como o envolvimento da sociedade no

enfrentamento e mitigação das mudanças climáticas.

Por essa razão, nossa questão norteadora visa analisar como um roteiro de trilha

interpretativa elaborado para ser utilizado na trilha ecológica do Sítio Geranium pode

contribuir para o planejamento do professor na perspectiva de uma aprendizagem

significativa em ambiente não formal de ensino. A seguir apresentamos os seguintes objetivos

do presente estudo:

1.1 Objetivos

Objetivo Geral:



Propor e avaliar o potencial pedagógico de um roteiro para trilha interpretativa sobre o

as mudanças climáticas com enfoque no ciclo do carbono, por meio da avaliação de

professores(as) da Educação Básica do Distrito Federal.

Objetivos específicos:

1. Investigar os recursos didáticos e as estratégias metodológicas utilizados pelos

professores da Educação Básica do Distrito Federal no ensino de ecologia;

2. Elaborar um roteiro didático para trilha interpretativa sobre o ciclo do carbono

e as mudanças climáticas.

3. Avaliar a trilha interpretativa sobre o ciclo do carbono e mudanças climáticas

em um ambiente não formal de ensino por meio de um roteiro didático.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968, 1978, 1980, 2000

apud MOREIRA, 2011), os conceitos específicos e relevantes que já estão presentes na

estrutura cognitiva do estudante, chamados de “subsunçores”, servem como um alicerce para

novas informações, de maneira que estas adquiram significado para o indivíduo e então se

associam a estrutura cognitiva do mesmo. Para Ausubel, “aprendizagem significa organização

e integração do material na estrutura cognitiva” (MOREIRA, 2011, p. 160), sendo essa

estrutura cognitiva a totalidade dos conhecimentos que um indivíduo adquire, processa e

armazena. Então, a aprendizagem significativa é um processo que acontece quando novos

conhecimentos se ancoram em conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do

estudante.

Esse processo é facilitado através da interação entre o conhecimento novo a ser

aprendido com o que já se tem de informação prévia. Essa interação é feita por meio da

utilização de materiais potencialmente significativos. Sobre os materiais, o autor discute que:

Uma das condições para a ocorrência da aprendizagem significativa, portanto, é que
o material a ser aprendido seja relacionável (ou incorporável) à estrutura cognitiva
do aprendiz, de maneira não arbitrária e não literal. Um material com essa
característica é dito potencialmente significativo. Esta condição implica não só que
o material seja suficientemente não arbitrário em si, de modo que possa ser
aprendido, mas também que o aprendiz tenha disponível em sua estrutura cognitiva



os subsunçores adequados. (AUSUBEL 1968, 1978, 1980, 2000 apud MOREIRA,
2011, p. 164, grifo do autor).

Para que o material se torne potencialmente significativo, este deve possuir uma

clareza de ideias, comunicação eficaz e presença de ideias explanatórias e integrativas. Então

o educador deve usar de maneira intencional esses materiais potencialmente significativos

para que o educando possa de maneira não arbitrária e substancial acrescentar novas

informações e significados aos seus subsunçores, ou seja, aos seus conceitos, ideias e

conhecimentos preexistentes, permitindo assim, uma melhor orientação do trabalho

educativo.

Ainda sobre esses materiais, Ausubel discute que os materiais impressos são o método

de escolha mais utilizado em sala de aula, pois muitas informações podem ser

disponibilizadas em um período curto de tempo e o estudante possui controle do seu ritmo de

leitura de acordo com sua habilidade e propriedade no assunto abordado (AUSUBEL et al.,

1980). Todavia, há deficiências presentes em materiais impressos que revelam falhas a todos

os materiais de ensino que são preparados de maneira inadequada, sendo que poucos possuem

harmonia, continuidade do conteúdo tratado e uma diferenciação progressiva. Essa

diferenciação consiste em iniciar com ideias mais amplas e inclusivas do assunto a serem

apresentadas e, de forma gradual, introduzir progressivamente pontos específicos necessários

para o aprendizado.

Para Abílio (2010, p. 35), “A integração de conteúdos no Ensino Fundamental

depende da natureza da própria disciplina, das características dos alunos e das condições onde

o processo ensino-aprendizagem deve transcorrer”. Com isso, o autor expõe a Educação

Ambiental como um segmento multidisciplinar que faz parte da área educacional, de modo a

alcançar todos os cidadãos, por meio de processos pedagógicos aptos à sensibilização, com o

intuito de conseguir por meio de uma consciência crítica a respeito das problemáticas

ambientais contribuir de maneira positiva em relação à natureza, na perspectiva de promover

um padrão de desenvolvimento sustentável almejando à qualidade de vida para todos os seres

vivos.

O papel da Educação Ambiental entra em cena como uma área do conhecimento

essencial para a comunidade escolar, pois como afirma a Constituição Federal de 1988, em

seu artigo 255:



Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras
gerações. (BRASIL, 1988).

E este direito garantido em lei só será alcançado, se o inciso VI do mesmo artigo da

Constituição, for cumprido: “Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino

e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”. O problema é que a

forma que as instituições de ensino estão ajustadas faz com que ocorra um grande

afastamento na obtenção deste direito garantido pela nossa carta magna.

A BNCC está ligada fortemente aos currículos, para que possam juntamente garantir

uma aprendizagem satisfatória em cada etapa. Entretanto, essa aprendizagem só se torna

satisfatória quando está ligada às decisões que caracterizam os currículos em ação. E é por

meio delas que a BNCC se adequa a realidade em que o estudante está inserido, levando em

consideração a autonomia das redes de ensino. Entretanto, os objetos de conhecimento dentro

das unidades temáticas da BNCC para o Ensino de Ciências são propostas que podem ser

utilizadas nos currículos, mas não de maneira obrigatória, o que torna preocupante essa

emancipação no momento de preparação dos currículos escolares para o ensino de ecologia.

Logo, é possível perceber que o tema “educação ambiental” é transversal aos

componentes curriculares e está pautado na BNCC, porém não é encontrado nas unidades

temáticas, nem nos objetos de conhecimento, nem nas habilidades e competências, o que

demonstra que apesar de presente na base, os caminhos para desenvolvê-lo ainda não existem.

Neste sentido, há uma exclusão do conceito de Educação Ambiental, que deixa de fora todo o

avanço político e social para o desenvolvimento de políticas públicas no combate às ações

prejudiciais ao meio ambiente. Na presença da crise socioambiental que atormenta o nosso

país, a Educação Ambiental se torna um gerador de pensamentos críticos e sensibilização,

sendo a Educação Básica campo de possibilidades para a reflexão dos educandos frente aos

impactos ambientais.

Corroborando com essa ideia, Nogueira et al. (2018) na perspectiva da modernização

reflexiva, apresenta a Educação Ambiental com capacidade em desenvolver uma abordagem

crítica e reflexiva, como também política para que se tenha uma mudança de postura frente à

degradação ambiental que ocorre na idade moderna.



Com a crescente crise ambiental no final do século XX, a Educação Ambiental surgiu

como uma área do conhecimento e uma necessidade de mudança prática essencialmente

conservacionista na relação do homem com a natureza, "desenvolvendo-se a lógica do

‘conhecer para amar, amar para preservar’, orientada pela conscientização ‘ecológica’ e tendo

por base a ciência ecológica" (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 27), no intuito de minimizar

os impactos ambientais. O trabalho ainda traz uma reflexão sobre a Educação Ambiental

brasileira ter tido sua identidade inicial advinda do campo ambiental e não do educacional.

Consequentemente, com o passar do tempo a Educação Ambiental que iniciou com

conceitos conservacionistas, ganhou diferentes concepções, tendo em vista as inúmeras

possibilidades de se desenvolver práticas pedagógicas entre a educação e o meio ambiente. A

Lei nº 9.795/1999, trata da Política Nacional de Educação Ambiental, em seu artigo 1º define

a Educação Ambiental da seguinte forma:

Entendem-se por educação ambiental os 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. (BRASIL, 1999).

Essa lei deu notabilidade ao tema pois por meio dela, ficou firmada a obrigatoriedade

da Educação Ambiental em todos os níveis do ensino formal da educação brasileira.

Moreira (2011) apud Aviles e Galembeck (2017), discute que a aprendizagem é

significativa quando o estudante dá significado aos conhecimentos e signos que aprendeu,

conseguindo explicar com suas próprias palavras e então mudar sua perspectiva de maneira

crítica para que agregue conhecimentos e valores para “formar parte da sua cultura e ao

mesmo tempo não ser subjugado por ela, por seus mitos e ideologias”. Neste sentido, a

perspectiva crítica da aprendizagem significativa é importante para desmistificar diversos

saberes populares não científicos. Todavia, os conhecimentos tradicionais, tão importantes

quanto os científicos, são valorizados, principalmente na abordagem de Educação Ambiental.

Ademais, para Ausubel, é necessária a predisposição dos estudantes em aprender, e a

escolha do material didático contribui para a motivação deles no processo de

ensino-aprendizagem (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). Para que a aprendizagem

seja significativa, além do material, o autor aponta que:

A outra condição é que o aprendiz manifeste uma disposição para relacionar de
maneira substantiva e não arbitrária o novo material, potencialmente significativo, à



sua estrutura cognitiva. Esta condição implica que, independentemente de quão
potencialmente significativo seja o material a ser aprendido, se a intenção do
aprendiz for simplesmente a de memorizá-lo, arbitrária e literalmente, tanto o
processo de aprendizagem como seu produto serão mecânicos (ou automáticos). De
maneira recíproca, independentemente de quão disposto para aprender estiver o
indivíduo, nem o processo nem o produto da aprendizagem serão significativos, se o
material não for potencialmente significativo. (AUSUBEL 1968, 1978, 1980, 2000
apud MOREIRA, 2011, p.164).

De encontro com a obra Psicologia Educacional, os autores relatam que para que

aconteça a aprendizagem significativa, infere-se que o estudante esteja disposto em relacionar

o material a sua estrutura cognitiva, sendo esta formada por conhecimentos relevantes

(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). Deste modo, de acordo com Nascimento e Sgarbi

(2015), a utilização de ambientes não formais de ensino é uma metodologia promissora para

despertar o interesse e a motivação dos educandos em participarem de atividades educativas.

Para Bianconi e Vieira, educação formal, não formal e educação informal consiste em:

A educação formal é aquela a qual todo cidadão tem direito garantido pelo estado e
ocorre em instituições formais de ensino, a educação informal ocorre "ao acaso",
decorrente de processos espontâneos, ou seja, é aquela transmitida pelos pais,
adquirida no convívio com amigos ou mesmo através de leituras, em clubes, teatros,
enfim, locais e em circunstâncias não planejadas. Não há como
sistematizar/uniformizar esse tipo de educação. Pois depende de fatores inerentes da
vida de cada cidadão e de suas experiências pessoais. Por outro lado, a chamada
educação não formal tem característica de ambas, formal e informal, pois é
sistemática e organizada, mas ocorre fora do ambiente formal de ensino. Esta é a
forma de ensino que pode ser desenvolvida em museus e centros de ciências.
(BIANCONI; VIEIRA, 2007, p. 22).

As autoras trazem a possibilidade de desenvolver o ensino em ambiente não formal

como museus e centros de ciências, mas abre espaço para outros locais que também podem

ser utilizados, como as trilhas interpretativas, pois não se deve ater somente à educação nas

escolas.

Jacobucci (2008) apresenta o ambiente não-formal de ensino como qualquer espaço

diferente da escola em que pode ocorrer uma ação educativa, desenvolvidas de forma

direcionada e com objetivos estipulados, utilizando-o para auxiliar no processo de

ensino-aprendizagem, agregando ao estudante, um grande conhecimento prático sobre a

ciência. No entanto, Seniciato e Cavassan (2004) apresentam em seu trabalho a contribuição

desses espaços focando em ecossistemas naturais, nas aulas de Ciências e Biologia,

desenvolvendo sensações e emoções nos estudantes que muito provavelmente não seriam

estimulados em aulas teóricas, como:



Dentre as relações surgidas durante a aula de campo, houve as relacionadas às
condições abióticas do ambiente – como o frescor e o calor – e aquelas ligadas aos
fatores bióticos, como o reconhecimento de sons, odores, cores, formas e texturas.
Nesse sentido, o estímulo dos sentidos esteve, na maioria das vezes, associado a
sensações positivas, como o bem-estar, a tranquilidade, a liberdade, a calma e o
conforto. (SENICIATO; CAVASSAN, 2004, p. 145).

Sobre essas diferentes percepções, Wallon (1995a) constitui a vida afetiva por meio de

um processo acentuado de sensibilização, em que uma criança se torna sensível a pequenos

indícios de atenção daqueles que a cercam e as estratégias de ensino utilizadas em

ecossistemas naturais pelo educador pode despertar sentimentos e sensações, que irão

influenciar a aprendizagem, pois a forma que ele verá o conteúdo abordado será relevante

para si.

Para reforçar a potencialidade das práticas em ambiente não-formal de ensino, a Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, no artigo 1º, mostra que "a

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na

convivência humana, no trabalho, nas instituições de pesquisa e ensino, nos movimentos

sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais" (BRASIL, art.1°,

1996). O ser humano vive em sociedade e possui uma vivência carregada de significados,

estes devem ser levados em consideração no momento de sua aprendizagem, possibilitando

que o conteúdo abordado tenha sentido para o indivíduo, incluindo e motivando o estudante

no seu processo de ensino-aprendizagem.

Para Ricklefs e Relyea (2016) quando falamos em ecologia, nos referimos aos

conhecimentos referente à economia da natureza, ou seja, a análise das relações dos seres

vivos com o seu ambiente orgânico e inorgânico, sendo essas relações complexas

denominadas por Darwin como as condições da luta pela existência. Por isso, é importante o

educador em sua docência, permitir ao educando compreender as relações que os organismos

possuem e suas atribuições para que possa se sentir como parte do ecossistema. Silva (2008)

esclarece que é necessário o uso de estratégias metodológicas diversas ao contrário de focar

apenas em livros didáticos dentro de sala de aula no ensino de ecologia. As aulas em

ambiente não formal aparecem como um acréscimo para o planejamento dos educadores, em

que os estudantes consigam desenvolver os conceitos de forma organizada e passível de

problematizações.



Para Pivelli (2006, p. 79), “[...] atualmente a natureza compartimentada do currículo

da maioria das escolas não favorece a construção de uma visão ecológica do mundo”. As

práticas em ambiente não formal podem contextualizar com os conteúdos teóricos

desenvolvidos em sala, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, e aspectos subjetivos

como sensações que interagem com o raciocínio do estudante, levando a uma maior

motivação do mesmo em sua aprendizagem. Guimarães e Vasconcellos (2006) abordam em

seu trabalho, a interação entre o ambiente formal e não formal que por meio da correlação

entre esses dois espaços, aumente as possibilidades educativas:

Desta forma, a interação entre espaços educacionais (formal e não formal)
podem potencializar a adoção de uma abordagem relacional no processo
educativo - uma abordagem capaz de propiciar a necessária contextualização do
conhecimento científico, que contemple a dimensão ambiental. Deste modo, fica
mais fácil a sociedade compreender o passado, e o presente, ajudando-o na
construção de um futuro melhor. (GUIMARÃES; VASCONCELLOS, 2006, p.
156).

Para os autores, o espaço não formal surge como um complemento para as aulas em

ambientes formais, levando o estudante a relacionar os conhecimentos obtidos em sala de

aula com a dimensão ambiental, agregando na mudança da relação desses com o meio

ambiente.

Dentre as práticas realizadas em ambiente não formal de ensino, destacam-se as trilhas

interpretativas. De acordo com Guilhaumon et al. (1977):

Uma trilha interpretativa é um percurso em um sítio natural que propicia

explicações sobre o meio ambiente (flora, fauna, geologia, história local, relações

ecológicas, proteção do ambiente) e constitui-se em instrumento pedagógico que

proporciona ao público, de modo especial, às crianças e adolescentes, uma

aproximação com a realidade desses assuntos. (GUILHAUMON et al., 1977 apud

VASCONCELLOS, 1998, p. 26).

As trilhas interpretativas tem como propósito a estimulação dos grupos que dela

participam, a novas percepções, com o intuito de levá-los a observar, questionar, experimentar

e descobrir significados e sentidos relacionados ao tema abordado (VASCONCELLOS;

OTTA, 2000). Essas trilhas podem ser realizadas em espaços naturais, levando o indivíduo a

questionar e interagir ao interpretar o ambiente e suas características, sendo os seus recursos

traduzidos para os educandos por meio de guias, roteiros, entre outros (ZANIN, 2006).



Outra definição utilizada na literatura sobre a utilização desses espaços são as trilhas

ecológicas. Rachwal, Carvalho e Whiters (2007) destacam que antes elas eram apenas um

meio de ligação entre dois espaços físicos para o deslocamento de pessoas entre um ponto e

outro, e atualmente, são utilizadas para possibilitar uma interpretação ambiental e não só

instrui, como também provoca e desperta uma consciência ecológica. Estas possuem

potencial não apenas para entretenimento ou válvula de escape das concentrações urbanas,

mas também como uma estratégia de ensino, empregada para propiciar uma sensibilização

ecológica, aproximando o estudante dos ciclos biogeoquímicos, especialmente o ciclo do

carbono, para compreender os impactos humanos associados ao mesmo.

Com a interpretação de trilhas ecológicas, Souza et al. (2012) discorre que pode-se

firmar conhecimentos, estimular a captação e tradução de novos significados sobre o meio

através da interpretação ambiental. Além de propiciar uma diversidade na prática docente,

sobre as trilhas ecológicas, as autoras acrescentam que:

[...] as trilhas ecológicas constituem um instrumento pedagógico relevante, por nos
permitir que em áreas naturais sejam criadas verdadeiras salas de aula ao ar livre e
verdadeiros laboratórios vivos, suscitando o interesse, a curiosidade, a descoberta e
possibilitando formas diferenciadas de aprendizado. As trilhas possibilitam também
uma grande diversidade de eixos temáticos e abordagens ecológicas tanto com
finalidades acadêmicas quanto para utilização no ensino fundamental, médio e
superior, bem como em atividades de pesquisa e investigação científica com
finalidades de fornecer conhecimento e esclarecimento lúdico à comunidade em
geral. (SOUZA et al., 2012, p. 3).

Tendo em vista a importância das trilhas ecológicas, a trilha interpretativa nesse

ambiente não formal na perspectiva da aprendizagem significativa, pode contribuir para uma

ampliação da visão do educador no momento do planejamento de suas aulas, na busca da

sensibilização e mudança de comportamentos que impactam relações ecológicas existentes

entre os educandos e o meio ambiente.

Com base nisso, o presente estudo optou pela elaboração de um roteiro para trilha

interpretativa na trilha ecológica do Sítio Geranium como estratégia de Ensino de Ciências.

Os elementos presentes na trilha e no roteiro elaborado permitem a interpretação do ambiente

com o tema ciclo do carbono e a reflexão sobre as mudanças climáticas, em uma abordagem

de Educação Ambiental.

3. METODOLOGIA



3.1 Caracterização do local de estudo

O Sítio Geranium está localizado no Núcleo Rural Taguatinga, chácara 29, dentro da

Área de Relevante Interesse Ecológico Juscelino Kubistchek (ARIE JK), criada pela Lei n.

1.002/1996, situado entre as cidades de Samambaia, Ceilândia e Taguatinga. O Sítio

Geranium (Figura 1) é uma área particular, que promove atividades de agroecologia, locação

para eventos, e sobretudo, é referência em produção de alimentos orgânicos, Educação

Socioambiental e sustentabilidade. Um Santuário Ecológico com amplo espaço de vegetação

natural preservada, funciona como uma sala de aula ao ar livre onde oferece atividades de

ecopedagogia com visitas e oficinas, bem estar e lazer realizados na trilha intitulada pelo local

como “Trilha ecológica do Sítio Geranium” (SÍTIO GERANIUM, 2016).

Figura 1. Mapa dos pontos da trilha do Sítio Geranium visto de cima.

Fonte: Google Earth.

A trilha é realizada em um turno (manhã ou tarde) e tem duração de quatro horas, com

30 minutos de intervalo para o lanche. Os visitantes conhecem tecnologias sustentáveis nas

áreas de Permacultura, Agroecologia e Meliponicultura (abelhas nativas sem ferrão), em

pontos como o Meliponário, Minhocário, Tanque de Evapotranspiração (TEvap), Estufa de



plantas, Horta orgânica, Agrofloresta (Figura 2), dentre outros. A trilha é cíclica, ou seja,

pode-se começar de qualquer um dos pontos, que ao final, eles se conectam fechando a

atividade proposta. Isso possibilita a realização com vários grupos ou turmas de estudantes ao

mesmo tempo. O sítio dispõe de educadores ambientais para auxiliar na troca de

conhecimentos durante a trilha, mas a programação e atividades podem ser organizadas de

acordo com conteúdos solicitados pela escola dentro das estruturas disponíveis do sítio.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a quantidade mínima é de 30, e no máximo, 50

visitantes, por período, divididos em dois grupos, com regras de mitigação à COVID-19 que

devem ser cuidadas durante toda a atividade.

Figura 2. Pontos da trilha do Sítio Geranium utilizados para elaboração do roteiro sobre ciclo
do carbono e as mudanças climáticas. Ponto A: Minhocário; B: TEvap; C: Horta orgânica; D:

Meliponário; E: Agrofloresta; F: Estufa.

Fonte: Acervo pessoal.

3.2 Ciclo do carbono, Mudanças climáticas e currículo

3.2.1 A escolha do tema



O tema mudanças climáticas tornou-se notório nas últimas décadas devido aos

impactos ambientais decorrentes das ações humanas, que causam o esgotamento dos recursos

naturais, aumento dos gases do efeito estufa (GEEs), a destruição de ecossistemas, entre

outros. Para compreender as mudanças climáticas é preciso entender o ciclo do carbono, seus

mecanismos e impactos para a vida na Terra, evidenciando a importância do conteúdo para o

ensino de ecologia.

Tendo em vista os pontos existentes na trilha do Sítio Geranium, com base na pesquisa

qualitativa, o presente estudo consiste em propor e avaliar o potencial pedagógico de um

roteiro para trilha interpretativa com o tema ciclo do carbono e as mudanças climáticas

(APÊNDICE A) para o ensino de ecologia na Educação Básica do Ensino Fundamental II.

Utilizando como referência a BNCC e o Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de

Educação do Distrito Federal para sua elaboração e aliando conteúdos teóricos com uma

prática diferenciada em ambiente não formal. O estudo almeja contribuir para o ensino de

ecologia ao disponibilizar para professores(as) da Educação Básica um material de apoio para

planejar e realizar saídas de campo, despertando no educando o interesse no processo de

ensino-aprendizagem, podendo tornar essa aprendizagem significativa.

3.2.2 Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

A BNCC é um documento de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo

das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com os preceitos do Plano

Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2017).

Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a

define o §1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº

9.394/1996) e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos, que visam à

formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva,

como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN).

O documento busca abordar temáticas atuais que compõem as orientações encontradas

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), desenvolvidos por meio do Plano Nacional



de Educação (PNE), elaborado em 1999. Essas temáticas estão ligadas às situações

corriqueiras presentes na vida dos estudantes, além das problemáticas vivenciadas por eles. A

BNCC destaca os seguintes temas:

[...] direitos da criança e do adolescente (Lei nº 8.069/199016), educação para o
trânsito (Lei nº 9.503/199717), educação ambiental (Lei nº 9.795/1999,
Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução CNE/CP nº 2/201218), educação
alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/200919), [...] bem como saúde, vida
familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal,
trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural (Parecer CNE/CEB nº
11/2010   e   Resolução CNE/CEB nº 7/201023). (BRASIL, BNCC, 2017, p. 19-20).

O Quadro 1 apresenta as habilidades utilizadas na elaboração do roteiro, que podem

ser contempladas nos pontos da trilha presentes no roteiro para a aplicação dos objetos de

conhecimento, dispostos em unidades temáticas contidas na BNCC.

Quadro 1. Habilidades de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental - anos finais
presentes no roteiro.

Habilidades da BNCC

(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio
termodinâmico cotidianas.

(EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e discutir fenômenos
naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição.

(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento
da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos
combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e implementar propostas para a reversão ou
controle desse quadro.

(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de energia
utilizados em residências, comunidades ou cidades.

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da
comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem sucedidas.

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017).

3.2.3 Currículo em Movimento do Distrito Federal

O Currículo em Movimento do Distrito Federal em sua segunda edição, fornece as

alterações após a homologação da BNCC em dezembro de 2017 (Resolução CNE/CP nº 2),

seguida de adesão da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) ao

Programa de Apoio à Implementação da BNCC, previsto na Portaria nº 331, do Ministério da

Educação, pois se tornou necessário à alteração das matrizes curriculares para contemplar os



conhecimentos essenciais presentes na BNCC, garantindo aos estudantes do Distrito Federal

os mesmos direitos de aprendizagem resguardados a todos os outros estudantes brasileiros

(BRASIL, 2017).

O Quadro 2, abaixo, apresenta os conteúdos abordados nos anos finais do Ensino

Fundamental em Ciências da Natureza, no ensino de ecologia, estando presentes nas três

unidades temáticas que foram estruturadas e articuladas visando uma organização lógica dos

conteúdos, permitindo ao estudante perpassar por objetivos e intencionalidades diferentes.

Quadro 2. Conteúdos e Objetivos do componente curricular Ciências da Natureza do
Currículo em Movimento da Secretária de Educação do Distrito Federal contemplados no
roteiro didático.

Conteúdos Objetivos

Temperatura, calor e sensação térmica
(Matéria e energia);

Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica
acompanhando como a temperatura de um corpo
varia em diferentes situações cotidianas.

Fatores que influenciam na umidade,
temperatura e sensação térmica do
ambiente;

Reconhecer o Sol como a fonte de energia para
manutenção da vida na Terra.

Impactos ambientais do uso de
combustíveis fósseis;

Discutir os impactos do uso de combustíveis fósseis
nas mudanças climáticas e na saúde da população.

Alternativas energéticas renováveis; Apontar e discutir os impactos ambientais do
crescente uso das máquinas térmicas e propor
alternativas ambientalmente mais viáveis.

Desequilíbrios ambientais; Identificar possíveis desequilíbrios nos ecossistemas
que podem ameaçar a sobrevivência de espécies
locais.

Atmosfera Terrestre; Examinar a composição do ar e a influência de
fatores antrópicos que podem alterar essa
composição.

Composição do Ar; Examinar a composição do ar e a influência de
fatores antrópicos que podem alterar essa
composição.

Efeito estufa; Explicar o mecanismo natural do efeito estufa,
relacionando-o com o desenvolvimento da vida na
Terra.

Poluição do ar; Discutir as ações humanas responsáveis pela
poluição do ar e o aumento artificial do efeito estufa.

Camada de Ozônio; Justificar a importância da camada de ozônio para a
vida na Terra.



Energia renovável e não renovável; Classificar as fontes de energia em renováveis e não
renováveis.

Polinizadores; Identificar fatores ambientais e biológicos que
influenciam a modificação das espécies em termos de
estruturas e estratégias reprodutivas.

Meio ambiente e sustentabilidade; Compreender que as Unidades de Conservação são
estabelecidas com os objetivos de preservar e/ou
conservar determinadas regiões, e estipulam
legalmente as atividades que poderão ser realizadas
em suas áreas para garantir a preservação e
conservação da biodiversidade e do patrimônio e
recursos naturais.

Mitigação de problemas e riscos
ambientais;

Elencar iniciativas individuais e coletivas para
minimizar os problemas ambientais identificados no
contexto local.

Atores e fatores envolvidos em
desequilíbrios ambientais.

Identificar problemas ambientais que afetam a
sociedade local, como a escola ou a comunidade do
entorno, e examinar suas causas, apontando os atores
que podem colaborar com o enfrentamento
dos problemas.

Fonte: Currículo em Movimento da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal (DISTRITO
FEDERAL, 2018, p. 231-250).

3.3 Tipo de pesquisa

O presente trabalho fundamenta-se na pesquisa qualitativa que possui como uma de

suas características a fonte direta de dados e o investigador como seu instrumento principal. A

pesquisa qualitativa caracteriza-se também pela observação participante, em que o autor da

pesquisa precisa conhecer e tomar nota sobre o ambiente que está observando e pela

importância do significado atribuído pelos sujeitos (BOGDAN; BIKLEN, 1994).

O delineamento desta pesquisa é do tipo intervenção pedagógica, que segundo

Damiani et al. (2013, p. 60) “nas pesquisas interventivas, é o pesquisador quem identifica o

problema e decide como fará para resolvê-lo, embora permaneça aberto a críticas e sugestões,

levando em consideração as eventuais contribuições dos sujeitos-alvo da intervenção, para o

aprimoramento do trabalho”. O tema deste estudo surgiu da realização ao longo da graduação

de trabalhos em grupo nas disciplinas de Projetos no Ensino de Ciências (PEC 1 e 2) e

Projetos no Ensino de Biologia (PEB 1 e 2), em que ambas foram desenvolvidos projetos

utilizando como referência a trilha do Sítio Geranium. Durante essas práticas, observaram-se

que os pontos da trilha possuem potencial para a elaboração de um roteiro propondo uma



nova interpretação para a trilha guiada com o tema ciclo do carbono e mudanças climáticas,

conteúdos abordados no Ensino Fundamental II.

3.4 Roteiro da Trilha Interpretativa

O roteiro para Trilha Interpretativa foi elaborado na plataforma de design gráfico

Canva, iniciando-se com uma contextualização e apresentação sobre o material e o Sítio

Geranium. Em seguida, dispõe de orientações para o(a) professor(a) sobre as habilidades da

BNCC e os conteúdos e objetivos de Ciências da Natureza do Currículo em Movimento do

Distrito Federal utilizados para construção do material e possíveis de serem abordados na

trilha, para que possa orientar o planejamento do educador. E ainda, encontram-se

informações sobre a utilização do ambiente não formal de ensino e recomendações a serem

transmitidas aos estudantes para a realização do percurso.

Após isso, os pontos da trilha foram divididos por capítulos, numerados de acordo

com a ordem proposta, com conteúdos e informações pertinentes ao tema que podem ser

abordados em cada um deles.

Ao longo do roteiro, criou-se uma identidade visual onde os capítulos apresentam

fotos dos pontos da trilha e caixas de diálogos com dicas, lembretes, “você sabia?” e

conceitos de Biologia, conforme ícones da Figura 3, relevantes para a compreensão dos

temas, que podem mobilizar os conhecimentos antes, durante e depois do percurso no

planejamento do(a) professor(a) e assim, enriquecer o processo de ensino-aprendizagem dos

estudantes.



Figura 3. Definição das caixas de diálogo apresentadas ao longo do Roteiro para Trilha
Interpretativa sobre o ciclo do carbono e as mudanças climáticas.

Fonte: Autoria própria.

O roteiro possui o propósito de contribuir para a formação de uma atividade utilizando

o ambiente não formal de ensino, abordando conceitos para uma melhor compreensão do

ciclo do carbono promovendo no educando uma sensibilização mediante as mudanças

climáticas que ocorrem em todo o globo em uma abordagem de Educação Ambiental, com

base na BNCC e no Currículo em Movimento do Distrito Federal, com os conteúdos

contemplados no roteiro presentes em seus eixos integradores.

3.5 Instrumento de Avaliação

O roteiro foi avaliado através de um questionário elaborado na plataforma Google

Formulários (APÊNDICE B), disponibilizado por meio de link para respostas dos(as)

professores(as) participantes durante os dias 23 a 25 de setembro de 2021. Devido à grande



quantidade de questões e para atender aos objetivos específicos, optou-se por dividir o

questionário organizado em três seções, sendo elas:

1- Perfil do(a) professor(a) participante da pesquisa;

2- Planejamento de aula;

3- Avaliação do roteiro.

Na primeira seção, buscou-se averiguar a formação do participante e o tempo de

atuação na Educação Básica, a fim de identificar se na formação deles tinha a Educação

Ambiental como disciplina (obrigatória ou optativa) ou de que forma o educador teve acesso

a esses conhecimentos. Na segunda seção, as questões tiveram a finalidade de investigar quais

os materiais de apoio e as estratégias metodológicas utilizadas pelos professores participantes

para o ensino de ecologia no planejamento de suas aulas, com o intuito de analisar a

diversidade de atividades práticas realizadas por eles. Na terceira seção, as questões

apresentadas tiveram o intuito de avaliar o potencial pedagógico do roteiro, relacionado ao

seu planejamento, estruturação, organização dos conceitos, coerência dos pontos selecionados

com o tema abordado e o aprofundamento dos conteúdos presentes nos documentos oficiais

para o Ensino Fundamental II (anos finais).

Após o questionário respondido pelos participantes, o Google formulários gera

gráficos automaticamente, permitindo analisar os dados obtidos e discutir os resultados.

3.6 Atores da pesquisa

O material didático, em questão, foi avaliado por professores(as) de Ciências e

Biologia da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

(SEEDF), licenciados em Biologia, docentes no Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Pelo

fato de a Educação Ambiental ser transversal, a pesquisa poderia ter sido feita com

professores(as) de todos os componentes curriculares. Porém, a área de formação em Biologia

está diretamente ligada ao ensino de ecologia, referente ao ciclo do carbono e as mudanças

climáticas e por isso, foram delimitados como atores da nossa pesquisa.



Para a publicação das respostas da referida pesquisa, o Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido (TCLE) foi disponibilizado no início do questionário, no qual o(a) professor(a)

ao clicar em aceitar, iniciava o formulário de avaliação do roteiro.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Análise dos dados

A pesquisa foi realizada com a participação de seis professores(as) da Educação

Básica do Distrito Federal, identificados com um código composto pela letra P (participante)

e o número sequencial em que o questionário foi respondido (1 a 6). A análise dos dados

seguiu a mesma organização em 3 seções do formulário na perspectiva da análise do conteúdo

sugerida por Laurence Bardin:

[...] em análise de conteúdo, a mensagem pode ser submetida a uma ou várias

dimensões de análise. Classificar elementos em categorias, impõe a investigação do

que cada um deles tem em comum com outros. O que vai permitir seu agrupamento,

é a parte comum existente entre eles.” (BARDIN, 2011, p. 118).

Com base nesta abordagem teórica, os dados foram analisados a partir da

categorização das respostas obtidas, agrupadas de acordo com as características em comum

entre elas a fim de analisar se os objetivos da pesquisa foram atingidos.

4.2 Seção 1- Perfil do(a) professor(a) participante da pesquisa

Em relação ao período de tempo de atuação na Educação Básica dos(as)

professores(as) participantes, constatou-se que dois possuem de 16 a 20 anos, dois possuem

de 11 a 15 anos, um possui de 1 a 5 anos e um possui o período de tempo de um ano. No

Figura 4, é possível observar o tempo de formação inicial dos participantes.



Figura 4. Tempo de formação dos(as) professores(as) participantes.

Fonte: Autoria própria.

Quando questionados sobre o acesso a conhecimentos relacionados à Educação

Ambiental (os participantes podiam marcar mais de uma opção), notou-se que os(as)

professores(as) formados(as) no período entre 1 a 20 anos (83,3%) tiveram acessos a esses

conteúdos na graduação como matéria obrigatória, 60% deles também tiveram acesso por

meio de disciplinas optativas, cursos de extensão e oficinas, 40% deles participaram de cursos

livres e eventos científicos e um deles adicionou a opção participação em projetos de

iniciação científica.

Apenas um participante é formado há mais de 20 anos e o mesmo relatou não ter

acesso a disciplinas de Educação Ambiental na graduação, podendo inferir que houveram

mudanças no currículo da Licenciatura em Ciências Biológicas contribuindo de alguma forma

para o acesso aos conhecimentos relacionados a essa abordagem.

Também sobre a formação inicial dos educadores e o currículo da Licenciatura em

Ciências Biológicas, Barzano (2008) acrescenta que os espaços educativos não formais

devem ser contemplados nas disciplinas de práticas educativas como as didáticas e os estágios

supervisionados, pois estes espaços, assim como o ambiente escolar (formal), contribuem

para ampliar e atualizar a formação dos futuros educadores.

Tardif (2002) comenta sobre a relevância do conjunto de saberes quando se pensa na

formação da prática docente, que envolve diversas questões escolares, mas também sociais e

curriculares levando em consideração as suas experiências vivenciadas. Cabe destacar a



importância das disciplinas presentes na formação inicial para o contato de conteúdos

relacionados ao ensino de ecologia com abordagem em Educação Ambiental, pois o professor

que não teve acesso a eles, encontrará mais dificuldade em desenvolver essa temática na sala

de aula ou planejar atividades utilizando o ambiente não formal de ensino. Destacando a

relevância da formação continuada, Wengzynski e Tozetto (2012) apresenta a formação como

parte do desenvolvimento que acontece ao longo da atuação docente, possibilitando um novo

sentido à prática pedagógica, contextualizando novos cenários e ressignificando a atuação do

educador.

4.3 Seção 2  – Recursos e estratégias utilizadas no ensino de ecologia

Nessa seção, as perguntas foram voltadas para a investigação dos recursos e as

estratégias utilizadas pelos educadores no planejamento das suas aulas de ecologia. Quando

questionados sobre quais os materiais de apoio os participantes utilizam (Figura 5),

percebe-se que 83,3% utilizam artigos científicos, internet ou livros didáticos como recursos,

evidenciando a variedade e constância da produção desses materiais devido a tradicionalidade

deles no ensino.

Figura 5. Materiais de apoio utilizados por professores(as) da Educação Básica para
planejar suas aulas de ecologia.

Fonte: Autoria própria.

Entretanto, nem todos os professores utilizam de roteiros ou ebooks como material de

apoio. Dois deles marcaram que utilizam ebook, dois marcaram que utilizam roteiros e apenas

um marcou que utiliza ambos, indicando a importância da elaboração e/ou divulgação de

novos materiais didáticos nesses segmentos, tendo em vista que ambos podem ser elaborados

de acordo com a demanda do educador e a realidade da comunidade escolar que os educandos



estão inseridos. E também, podem ser disponibilizados no formato virtual, alcançando novos

educadores, principalmente em uma realidade remota, democratizando o acesso à informação

e aumentando a diversidade de materiais com atividades e conteúdos atualizados para o

ensino de ecologia.

Sobre a elaboração desses materiais, concordamos com as autoras Antloga e Slongo

(2012) que o entendimento da ciência enquanto modo de explicar e compreender o mundo

deve ser incentivado mediante atividades diversificadas por meio da escolha de materiais

didáticos que desenvolvam a construção do conhecimento em que o educando se torne a parte

ativa do processo de aprendizagem.

Associados aos materiais mais utilizados pelos participantes, é perceptível que as

estratégias metodológicas utilizadas por eles, ainda seguem padrões de um ensino tradicional,

com as aulas expositivas e dialogadas representando 66,7% em cada uma das respostas

obtidas (Figura 6), sendo que dois participantes marcaram aula expositiva, dois marcaram

aula dialogada e dois marcaram que utilizam ambas, ou seja, todos os participantes marcaram

pelo menos uma das duas estratégias.

Figura 6. Estratégias metodológicas utilizadas nas aulas de ecologia dos(as)
professores(as) participantes.

Fonte: Autoria própria.

Isso vai de encontro com a fala de Freire (1974) em seu livro Pedagogia do Oprimido,

em que o termo “Educação Bancária” apresentado por ele, traz a concepção que por meio

dessa educação expositiva, o conhecimento é imposto sobre o estudante, visto que o professor

já adquiriu esses conhecimentos e possui o domínio destes, possibilitando a ação de depositar

esses conhecimento nos educandos. O pensamento de Freire traz a ideia de alteração da



simples conquista de conhecimento em uma aprendizagem significativa que tenha um caráter

crítico. Moreira (2011) reforça esse pensamento, pois os ensinamentos estão conectados com

a cultura presente no ambiente em que o estudante se encontra e que servirá como base para

novos conhecimentos.

Todavia, pelo menos quatro dos seis participantes sinalizaram que utilizam a estratégia

de seminários e cinco a realização de dinâmicas nas suas aulas, demonstrando uma

diversidade de estratégias no ensino de ecologia levando o estudante a ter um papel ativo no

processo de ensino-aprendizagem. Ainda nessa questão, apenas um participante adicionou

outra estratégia, sendo ela “aula de campo” (P4), importante para o desenvolvimento do

ensino em ambiente não formal e também para a avaliação pretendida por esta pesquisa,

porém não estava presente com uma das alternativas dessa questão, evidenciando uma lacuna

na elaboração do formulário.

Sobre os ambientes não formais de ensino (Figura 7), quatro dos participantes

responderam que já realizaram alguma saída, excursão ou atividade fora da escola para

ensinar ecologia, sendo que 100% desses utilizaram parques ecológicos ao menos uma vez

para a realização dessas atividades. Segundo o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM):

Parque Ecológico é uma Unidade de Conservação (UC) de uso sustentável que tem
como objetivo conservar amostras dos ecossistemas naturais, propiciar a
recuperação dos recursos hídricos e recuperar áreas degradadas, promovendo sua
revegetação com espécies nativas. [...] Um parque ecológico deve possuir, no
mínimo, trinta por cento de sua área total composta por áreas de preservação
permanente, veredas, campos de murundus ou mancha representativa de qualquer
fitofisionomia do Cerrado. (IBRAM, 2021).

São áreas de posse e domínio público, passíveis da realização de atividades

educativas, estimulam a visitação e a educação ambiental, proporcionando contato direto dos

visitantes com a natureza, desde que os impactos ambientais sejam mínimos.



Figura 7. Ambientes não formais utilizados pelos(as) professores(as) participantes.

Fonte: Autoria própria.

Ainda sobre os ambientes não formais utilizados pelos participantes, foram apontados

zoológico e parques urbanos como os segundos mais utilizados, em contraste com os demais.

Em comparação com os parques ecológicos, os parques urbanos são definidos pelo IBRAM

como:

[...] áreas urbanas protegidas com potencial de contemplação, uso público para o
lazer, prática de esportes, recreação em contato harmônico com a natureza,
desenvolvimento de manifestações e atividades culturais, educacionais, de
socialização e convívio das comunidades. Além disso, os parques urbanos
promovem a melhoria da qualidade do ar, do microclima local, permeabilidade do
solo, promovem arborização e conservam a escala bucólica da cidade. (IBRAM,
2021).

De acordo com a Lei Complementar 961, institui a criação, implantação e gestão de

parques urbanos, sendo um dos seus objetivos “estimular o desenvolvimento de

manifestações e atividades culturais, educacionais, de socialização e convívio das

comunidades” (DISTRITO FEDERAL, 2021). Esses parques exercem nas cidades diversas

aplicabilidades, possibilitando inclusive a realização de atividades práticas educacionais.

Assim como as áreas verdes ao redor da escola, são importantes para despertar a reflexão dos

estudantes sobre a conservação ambiental, pois contextualiza o estudante com o local em que

vive, aproximando os conhecimentos adquiridos no Ensino de Ciências com o seu cotidiano,

diminuindo e desmistificando a distância imaginária que existe entre a cidade e a natureza.

Na opção “outros” não foi adicionado nenhum ambiente, evidenciando a falta de

conhecimento, divulgação ou procura por esses espaços por parte dos participantes. Apenas

dois deles responderam que utilizaram áreas verdes ao redor da escola, o que sugere uma

investigação mais aprofundada sobre os motivos para a falta de atividades práticas realizadas



nesses ambientes, pois além de diversos, os ambientes não formais possuem potencial para o

planejamento de várias atividades.

Todavia, o educador tem um papel pedagógico fundamental na hora de pesquisar por

esses ambientes não formais para planejar suas atividades, pois eles precisam conhecer

previamente os recursos disponíveis no local para utilizar de maneira intencional esses

espaços para enriquecer a interação entre teoria e prática das aulas (LOPES, 2017). Esse

exercício ajuda o professor a responder questões inconsistentes, fornecendo oportunidades de

gerar soluções e novas atitudes em relação à forma de se comportar e compreender o mundo,

refletindo sobre sua prática docente (TARDIF, 2002).

Além disso, em contraste com a teoria da aprendizagem significativa e o papel do

professor, para Ausubel, “o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é

aquilo que o aluno já sabe; descubra isso e ensine-o de acordo.” (Ausubel, 1968, 1978, 1980,

2000 apud MOREIRA, 2011, p. 160). Logo, o educador deve identificar os conhecimentos

prévios dos seus estudantes para então preparar sua aula ou escolher seu material de acordo

com esse diagnóstico prévio.

Sobre o tema desenvolvido nas práticas, 100% dos participantes que realizaram uma

saída, excursão ou atividade em ambiente não formal, abordaram sobre Biodiversidade e

Relações ecológicas e 75% sobre Ciclos biogeoquímicos, Pirâmides ecológicas e Sucessão

ecológica. Alguns deles descreveram sucintamente como abordaram os temas nas suas

práticas, podendo ser observadas no quadro abaixo:

P1- “Para não me alongar muito, comentarei sobre uma ida ao zoológico para tratar sobre

os diferentes exemplares pertencentes ao Reino Animalia. Os alunos classificaram os

animais, tiraram fotos, e escreveram corretamente seus respectivos nomes científicos. Na

hora do lanche foi tratado sobre as relações ecológicas através da ludicidade.”.

P2- “Criação de um roteiro para aula prática na horta escolar, em outras áreas da escola,

parque ecológicos, Embrapa, zoológico e outros.”.

P4- “Visitas guiadas e oficinas na FAU - Fazenda da UnB , que envolvem o reuso da água

dos tanques de tilápias para aquaponia, reuso da água dos banheiros em fossas sépticas para

adubo de plantas ornamentais e aquáticas; Zoológico - relações ecológicas, enriquecimento

e conservação animal; Jardim Botânico - visitação, elaboração de exsicatas e portfólio



botânico, dentre outros.”.

P5- “Em um sítio os estudantes aprenderam sobre horta orgânica e compostagem depois

foram convidados a elaborar um projeto para construção de uma horta na escola com uma

composteira para aproveitar o lixo orgânico e cultivar hortaliças para melhoria do lanche da

escola.”.

Os participantes (P2) e (P5), relataram práticas relacionadas à formação de hortas

orgânicas e composteira, atividades essas encontradas nos pontos presentes no roteiro

construído para a trilha interpretativa no Sítio Geranium, indicando que essas práticas são

corriqueiras no ensino de ecologia e possíveis de serem realizadas no ambiente escolar,

despertando um interesse por parte dos estudantes em atividades com ênfase na

sustentabilidade.

O participante (P2), comentou ainda que criou roteiros para diversos ambientes. Isso

pode ter resultado em um desenvolvimento na sua formação, pois segundo Afonso (2015, p.

165), a “experiência de planejar, montar roteiros, prever paradas ou pontos de maior interesse

é algo importante na formação do professor”.

Dois dos participantes responderam que nunca realizaram alguma saída, excursão ou

atividade fora da escola. Quando perguntados o que impossibilitou essa prática, ambos

responderam a falta de oportunidades, sendo que um deles não realizou a saída devido a

burocracia por parte da direção e falta de recursos financeiros e o outro relatou que “Nunca

tive problemas nas escolas onde trabalhei nesse sentido, muito pelo contrário. Só nunca

procurei os ambientes formais para o ensino de ecologia, pois nunca trabalhei com turmas

onde esse conteúdo é ensinado.” (P6).

Quando questionados sobre como a escola poderia ajudar os participantes a realizar

práticas em ambientes não formais, obtiveram-se as seguintes respostas:

P1- “Dispondo de mais professores para acompanhar as turmas e com transporte.”.

P2- “Esclarecer a importância da prática para comunidade escolar e incluir no PPP.

Incentivar os professores para tais práticas e se informarem. Estarem abertos a sugestões

dos docentes nas suas práticas e ideias.”.

P3- “Disponibilizando verba.”.



P4- “A escola que trabalho oferece apoio às aulas de campo, desde que tenham propósito

pedagógico, sejam bem planejadas e inspirem segurança aos envolvidos.”.

P5- “Incentivando professores a participarem de cursos de formação teórica e prática (com

elaboração de projetos com os estudantes, em parques ou outros locais que fornecem esse

tipo de formação.”.

P6- “Nunca tive problemas nas escolas onde trabalhei nesse sentido; muito pelo contrário.

Só nunca procurei os ambientes formais para o ensino de ecologia, pois nunca trabalhei

com turmas onde esse conteúdo é ensinado.”.

As respostas do (P1), (P3) e (P5) corroboram com as ideias de Krasilchik (2004), que

aponta sobre as principais dificuldades enfrentadas mesmo por educadores que consideram

importantes realizar saídas práticas, sendo elas a obtenção de autorização dos pais e da

direção escolar, a cooperação dos demais professores em ajudar na saída ou ceder suas aulas

daquele dia, como também problemas de logística como transporte e a própria organização da

saída.

Os participantes (P4) e (P6) relataram ter o apoio da direção escolar para realizar

práticas em ambiente não formal. O participante (P4) expõe ainda em sua resposta a

importância do papel do docente no planejamento, na intencionalidade e na proposta da

prática a ser realizada nesses ambientes, pois além do potencial para a aprendizagem

significativa, pode-se trabalhar a interdisciplinaridade, conseguindo a colaboração de outros

professores e consequentemente o apoio da direção e da comunidade escolar.

A resposta do (P2) é relevante no sentido de visibilidade, uma vez incluído no Projeto

Político Pedagógico (PPP), toda a comunidade escolar terá acesso aos projetos e ações em

ambientes não formais no Ensino de Ciências, sendo construídos de acordo com as

particularidades da escola que estarão presentes no PPP.

4.4 Seção 3- Avaliação do roteiro

Indagados quanto a utilização das trilhas interpretativas como estratégia de ensino,

100% dos participantes afirmaram que a utilizariam com seus estudantes. Abaixo,

apresentamos os comentários de alguns participantes que apontaram os benefícios das trilhas

no ensino de ecologia:



P1- “Quanto maior e mais diferenciada a experiência, melhor o aprendizado.”.

P2- “A trilha interpretativa complementa de forma lúdica os temas abordados em sala.

Tornando a experiência extra classe rica, com questionamentos investigativos por parte dos

alunos.”.

P3- “Para ajudar no ensino aprendizagem de forma mais lúdica.”.

P4- “A estratégia de envolver o aluno na construção do seu conhecimento em ambientes

não-formais, estimulando a ludicidade e o protagonismo, proporcionam significado à teoria

dos livros e às aulas expositivas.”.

P5- “O roteiro apresenta uma ampla abordagem nos assuntos de educação ambiental que

podem ajudar no desenvolvimento integral do estudante por meio do estímulo dos sentidos

sensoriais, bem como desenvolvimento do senso crítico, solução de problemas, e da

cidadania e consciência ambiental.”.

P6- “Precisamos diversificar as metodologias de ensino para obtermos melhores resultados

no processo de ensino e aprendizagem.”.

Destaca-se nos comentários acima a questão da ludicidade que por vezes é atrelada a

essas práticas realizadas fora da escola, contudo, as trilhas interpretativas além da transmissão

de conhecimentos, pretende trabalhar com atividades que revelam significados, dado que se

constituem como uma estratégia para a aplicação da Educação Ambiental, que proporciona a

sensibilização e reflexão, permitindo a interdisciplinaridade devido aos vários conceitos

presentes, contribuindo na interpretação do ambiente, revelando os significados observados

na paisagem (BUZATTOL; KUHNENL, 2020).

Os participantes (P4), (P5) e (P6) expõem em seus comentários a importância de

diversificar as estratégias metodológicas e que a abordagem em Educação Ambiental presente

na proposta da trilha, possibilita o protagonismo do educando, a estimulação dos sentidos

sensoriais, o desenvolvimento crítico e a consciência ambiental. Sobre essa estratégia,

FEINSINGER et al. (1997) argumenta que:

Uma trilha interpretativa é um meio e não um fim. E por isso, deve ser planejada de

acordo com os objetivos do programa interpretativo e as características e valores

intrínsecos que o local oferece, de forma a estimular as pessoas a observar



objetivamente, pensar criticamente e decidir conscientemente (FEINSINGER et al.,

1997, apud VASCONCELLOS, 1998, p. 27).

Carvalho (1998), vai de encontro com essa ideia, onde o contato dos estudantes com o

ambiente natural permite uma sensibilização para as questões ambientais, possibilitando uma

reflexão em relação a suas condutas sendo que as trilhas interpretativas possuem potencial

para a otimização do Ensino de Ciências nesses ambientes.

É acrescentado pelos participantes (P1) e (P6) respectivamente, “Quanto maior e mais

diferenciada a experiência, melhor o aprendizado” e “Precisamos diversificar as metodologias

de ensino para obtermos melhores resultados no processo de ensino e aprendizagem”,

corroborando com as ideias de Nascimento e Sgarbi (2015), pois o foco está no processo e

não no resultado final da aprendizagem, contribuindo assim para a contextualização do

conhecimento e envolvimento dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem.

A trilha tem como tema o ciclo do carbono e as mudanças climáticas, todavia perpassa

por diversos pontos, com diversos elementos interpretativos, podendo assim atingir diversos

estudantes com as mais diversas possibilidades de assimilação, sensações e estímulos, ou seja,

o mesmo tema possui diferentes abordagens.

Sobre a avaliação do potencial pedagógico da trilha interpretativa, 100% dos

participantes acreditam que o roteiro didático possui potencial para uma aprendizagem

significativa, e assim acrescentaram:

P1- “Sim, pois direciona o aluno sem engessá-lo.”

P2- “Com certeza! O Roteiro norteia a condução da prática, ajudando no processo ensino

aprendizagem do tema abordado.”.

P3- “Sim, pois possibilitaria aos estudantes maior aprendizagem de maneira bem mais

dinâmica.”.

P4- “Sim. Planejar as aulas elaborando um roteiro promove o aprendizado progressivo e

significativo. O educando percebe esse progresso a partir da organização das etapas a serem

seguidas.”.



P5- “Sim, pois o roteiro apresenta assuntos com diversos subsunçores que podemos ligá-los

aos conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Por exemplo, motivar

os estudantes a cultivarem alimentos em hortas caseiras devido aos altos custos desses

produtos nos mercados.”.

P6- “Sim. Partindo do conhecimento prévio dos alunos, podemos relacionar os conceitos

no roteiro com o objetivo de ampliar e atualizar as informações, atribuindo novos

significados a seus conhecimentos.”.

As respostas dos participantes (P5) e (P6) acima, corroboram com a teoria da

aprendizagem significativa de Ausubel (1983), afirmando que os estudantes possuem

conhecimentos prévios na sua estrutura cognitiva e devem ser valorizados, pois isso beneficia

o processo de ensino-aprendizagem e permite uma melhor orientação do trabalho educativo,

visto que este não será realizado com “mentes em branco”.

Para Ausubel, uma característica fundamental para essa aprendizagem é a promoção

da interação entre os subsunçores e as novas informações adquiridas, para que estas ganhem

significados para os estudantes de maneira substancial e não arbitrária, evidenciados nas

respostas dos participantes (P1) e (P3). Se o material possuir essas características, logo ele é

potencialmente significativo, sendo a motivação e o interesse do educando a outra parte

envolvida nesse processo.

O material proposto neste estudo foi elaborado de tal forma com que frequentemente

durante a trilha interpretativa o estudante precisa associar os conhecimentos existentes na sua

estrutura cognitiva com os conhecimentos abordados nos pontos da trilha, fazendo uma

associação direta com seus conhecimentos prévios, servindo estes de subsunçores para a nova

informação adquirida, tornando elas então significativas para o estudante.

Sobre o material, é possível identificar nas respostas dos participantes (P2) e (P4) que

o roteiro organizado em etapas a serem seguidas guia a prática do educador, contribuindo no

processo de ensino aprendizagem. A trilha interpretativa aqui proposta é guiada, e durante o

percurso, o monitor interpreta o ambiente utilizando as placas e o material de apoio,

estimulando sempre a participação do grupo-alvo e despertando o interesse do mesmo



(SOUZA et al., 2012). Assim, o grupo deixa de ser passivo para ser ativo no processo de

ensino-aprendizagem em ambiente meio natural.

A escolha do material pelo educador também é importante, utilizando-os de maneira

intencional a fim de que a aprendizagem se torne significativa. Lopes (2017), aponta sobre a

relevância do material didático no planejamento do educador ao utilizar ambientes não formal

de ensino, pois ele:

[...] torna-se indispensável a fim de direcionar a busca do conhecimento pelos
próprios estudantes nesses espaços pedagógicos, através da mediação do professor, e
para que os objetivos não se percam, já que é comum uma aula em espaço não
formal, especialmente em trilhas ecológicas educativas, ser confundida pelos
estudantes como momento de recreação. Portanto, essas atividades além de
proporcionar uma infinidade de possibilidades de recursos didáticos, um espaço não
formal pode despertar emoções e significar um momento prazeroso e de
confraternização entre os estudantes, pois somente pelo simples fato de ser fora da
sala de aula (espaço formal), recebe um caráter de leveza. (LOPES, 2017, p. 15).

O que vai de encontro com os princípios para a utilização do ambiente não formal de

ensino, pois Teixeira et al. (2012) destaca que o educador deve conhecer previamente o local

da saída, para que os recursos disponíveis no ambiente possam ser aproveitados ao máximo

enriquecendo a interação entre a teoria e a prática e entre os educandos e o ambiente.

Utilizando assim as trilhas como um ambiente não formal de ensino, com objetivos

claros e de acordo com o currículo. Como acrescenta Lopes, apenas pelo fato dessas

atividades serem realizadas em ambiente diferente do formal que os estudantes estão

habituados, gera um interesse por parte deles, podendo então esses espaços contribuir ainda

para a motivação do educando no processo de ensino aprendizagem, fator relevante para a

aprendizagem significativa segundo Ausubel.

Ao avaliar a estrutura que o roteiro foi elaborado, com as dicas e lembretes ao longo

dos capítulos, 100% dos participantes concordam que essas caixas de diálogo são relevantes

para que esse material seja potencialmente significativo e que a prática não seja confundida

com um simples passeio escolar (P1), como evidenciado nas respostas abaixo:

P1- “Sim, para que o aluno não confunda a aula com um simples passeio.”

P2- “São elas que enriquecem a aula.”

P3- “Para os estudantes fixarem o conteúdo.”.



P4- “É de extrema importância que haja orientações precisas sobre como acontecerá a

atividade fora do ambiente escolar convencional, assim como acordos sobre como se portar

e agir de maneira segura em determinados ambientes.”.

P5- “A constante necessidade de cuidados com a saúde e de promoção de práticas

sustentáveis e econômicas pode incentivar os estudantes a pensarem em práticas mais

sustentáveis em suas ações do cotidiano.”.

P6- “Acredito que são essas dicas que facilitarão a aprendizagem ser significativa.”.

Para os avaliadores (P2), (P4) e (P6) a forma como o roteiro está estruturado,

contribuem para que o educador prepare e desenvolva a atividade fora de sala de aula,

facilitando com que a aprendizagem possa ser significativa. Além dessas caixas de diálogo,

como foi apontado pelo (P4), o roteiro possui orientações para o educador sobre como

conduzir a prática e nortear os estudantes sobre como se portar nesses ambientes de forma

segura, inclusive quais preparos são necessários para a prática, como as roupas, alimentos e

comportamentos adequados.

Sobre os pontos considerados imprescindíveis pelos participantes para abordar o tema

ciclo do carbono e as mudanças climáticas, a estufa foi selecionada pelos participantes (P2) e

(P6) e pode ser explicada pela atividade proposta neste ponto. Primeiramente relacionando a

estrutura externa da estufa com os gases de efeito estufa do planeta Terra. Em um segundo

momento, a experimentação dentro da estufa onde os estudantes conseguem perceber de

forma prática as variações de temperatura, calor e umidade. Os pontos da trilha elencados

pelos participantes estão listados, a seguir:

P1- “A inserção do aluno na situação. Que ele se veja como agente.”.

P2- “Estufa, horta orgânica, meliponário e agrofloresta.”.

P3- Falar sobre as consequências que as mudanças climáticas estão trazendo para o

planeta.”.

P4- É importante que a comunidade local seja incluída nessas ações para que sejam

sensibilizados e mudem suas atitudes em favor de um ambiente mais saudável para todos.”.

P5- “Horta orgânica, compostagem e minhocário.”.

P6- “Estufa, agrofloresta, tanque de evapotranspiração.”.



A horta orgânica foi outro ponto escolhido como imprescindível pelos participantes

(P2) e (P5) devido a sua capacidade de cultivo com o uso de tecnologias que não utilizam

substâncias químicas de fertilizantes e nem agrotóxicos na produção de alimentos, pois usa-se

adubos orgânicos naturais. Nem todos os participantes especificaram pontos específicos da

trilha, alguns pontuaram sobre o tema em geral que consideram importantes para que se possa

atingir o objetivo da prática. Como por exemplo a inserção ativa do estudante na atividade, a

discussão sobre as consequências das mudanças climáticas para o planeta e a inclusão da

comunidade nessas ações para a mitigação dos impactos antrópicos associados ao tema (P1),

(P3) e (P4).

Sobre os pontos que podem ser melhorados apresentados abaixo, o participante (P2)

fornece a sugestão de, em cada ponto, disponibilizar ideias de como trabalhar esses pontos na

escola e o participante (P5) acredita que por ser um material completo, talvez fique inviável

abordar todos os conteúdos presentes nos pontos da trilha interpretativa em apenas uma visita.

P1- “Não sei responder.”.

P2- Talvez uma sugestão em cada ponto do que pode ser feito na escola.”.

P3- “Não. Está muito bem elaborado.”

P4- “Acredito que seja possível execução pelos professores da educação básica.”.

P5- "Não, o roteiro está bem completo, tanto, que pode não ser viável ver tudo em apenas

uma visita.”.

P6- “Não.”.

Os demais participantes acreditam não ter nenhum ponto a ser melhorado ou que está

incompleto. O material tem o propósito de servir de apoio para educadores elaborarem suas

aulas, podendo ser utilizado antes, durante e depois em seu planejamento, sem ter a

necessidade de abordar todos os conteúdos disponíveis no roteiro durante a trilha, podendo

ela ser uma retomada de conteúdos, ficando a critério qual a melhor maneira de realizar a sua

prática.

Todos os participantes acreditam que a organização dos conceitos, conteúdos e os

pontos estão coerentes com o tema do ciclo do carbono e mudanças climáticas, “[...] com uma

linguagem de fácil entendimento” (P1) e “[...] bem contextualizando com as necessidades



atuais.” (P5). Também concordam (100%) que a definição dos conceitos para a compreensão

do tema estão corretos, e “O material está bem embasado e contextualizado” (P5) e “de

maneira clara e objetiva.” (P6).

De acordo com os educadores, o aprofundamento do tema atende aos conteúdos

presentes no Currículo em Movimento para o Ensino Fundamental II, sendo observados

abaixo:

P1- O participante não comentou sobre essa questão.

P2- “Dentro do currículo em movimento.”.

P3- “Sim, pois aborda os temas que devem ser trabalhados na ecologia do fundamental II.”.

P4- “Sim, são coerentes com os documentos oficiais.”.

P5- “Assuntos recorrentes à educação ambiental estão prescritos para o oitavo e nono ano

do ensino fundamental, no currículo em movimento da Secretaria de Educação.”.

P6- “Marque sim, porém, não conheço os documentos do Fundamental II.”.

Apenas o participante (P6) afirmou não conhecer os documentos do Ensino

Fundamental II. As respostas dos demais participantes corroboram com a proposta do

material em contemplar os conteúdos relacionados ao Ensino de Ciências, tendo como base as

habilidades da BNCC e os objetivos presentes no Currículo em Movimento para que os

estudantes transformem sua visão em relação ao ambiente em que vivem.

Em suma, os professores participantes utilizariam o material didático em seu

planejamento, pois apresenta-se de forma coesa, permitindo o senso de percepção, avaliação e

criticidade dos estudantes, como fornece o (P1) abaixo, destacando a importância do Ensino

de Ciências para a formação de sujeitos mais críticos e autônomos, que consigam

compreender o seu papel para uma sociedade mais consciente frente a essas modificações.

P1- “Todo e qualquer material é passível de ser utilizado, nem que seja alguns pontos ou

críticas. Mas o importante é que desenvolve o senso de percepção, avaliação e criticidade

do aluno.”.

P2- “Faria com certeza a trilha do Ciclo do carbono e mudanças climáticas com meus

alunos, a experiência prática em todos os pontos escolhidos enriqueceria a aula.”.



P3- “Sim, por estar muito bem elaborado e com uma didática incrível.”.

P4- “É um material lúdico e de extrema importância para estimular a associação da teoria

com a prática, fazendo com que o educando se aproprie desse conhecimento adquirido.”.

P5- “O material está rico com bastante conceitos e recursos visuais.”.

P6- “Inclusive para o Ensino Médio.”.

O estudo do ciclo do carbono é relevante no ensino de Ciências e inclusive para o

Ensino Médio, como cita o participante (P6) acima, pois essas ações impactam todos os

organismos existentes, tornando-se importante que os estudantes percebam que são parte

integrante de todo esse processo, tendo em vista que atitudes corriqueiras, individuais e/ou

coletivas, contribuem para modificações nesse ciclo. A Educação Ambiental conectada a este

tema é um importante passo rumo a mudança de comportamento do ser humano para com o

meio ambiente.

Por fim, na última questão do formulário foi solicitado aos participantes que

adicionasse sugestões ou deixassem suas contribuições para o material didático, e obteve-se

as seguintes respostas:

P1- “Todo e qualquer material é passível de ser utilizado, nem que seja alguns pontos ou

críticas. Mas o importante é que desenvolve o senso de percepção, avaliação e criticidade

do aluno.”.

P2- “A trilha está completa, talvez acrescentar antes dos pontos um mapa mental em forma

de banner para explicação do Ciclo ou uma maquete com materiais reutilizáveis.”.

P3- “O material está ótimo.”.

P4- “Sugiro que o material seja disponibilizado tanto no formato digital quanto impresso e

seja acessível à população em geral. Senti falta de adaptações necessárias às PNE - Pessoas

com Necessidades Especiais. Além disso, é importante que seja traduzido em LIBRAS.”.

P5- “Talvez seja bom abordar com os estudantes um pouco mais os problemas ambientais

que podem ser solucionados com as práticas propostas no roteiro.”.

P6- “Moro em Samambaia, passo pelo menos duas vezes por semana em frente ao Sítio e

nunca entrei. Fiquei com vergonha de mim mesma!!! Achei a trilha muito bem planejada e

estruturada.”.



O participante (P4) acima sugere algumas recomendações para o aperfeiçoamento do

roteiro, para que esse possa se tornar inclusivo a todos os estudantes, independente de suas

condições físicas, sociais ou intelectuais. O (P2) sugeriu a acrescentar antes dos pontos um

mapa mental sobre o ciclo do carbono e o (P5) sugere aprofundar com os estudantes sobre os

problemas ambientais.

Segundo Marandino et al. (2016, p. 38) “Os materiais educativos, como parte da

produção educacional, devem ser estudados, analisados e avaliados, fornecendo base e

informações para o desenvolvimento de pesquisas que, por sua vez, irão gerar mais e

melhores materiais.”. Reiteramos que as sugestões e contribuições serão contempladas na

medida do possível.

Os demais participantes apontaram no momento não ter sugestões e acrescentaram os

seguintes comentários: “O material está ótimo” (P3), “Achei a trilha muito bem planejada e

estruturada” (P6), corroborando para avaliação positiva quanto ao potencial pedagógico do

roteiro elaborado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Mudanças climáticas é um assunto atual, expressivo e pertinente ao Ensino de

Ciências, porém existem poucos estudos sobre o tema no campo educacional. Entender o

ciclo do carbono no ensino de ecologia e as ações antrópicas para a mitigação dos impactos

ambientais se tornam fundamentais neste momento da nossa existência.

Diversas pesquisas têm sido produzidas nas áreas de Ensino de Ciências e Educação

Ambiental relacionadas às trilhas interpretativas como instrumentos de sensibilização. Por

meio da revisão de literatura, percebemos que poucos trabalhos avaliam o potencial

pedagógico das trilhas interpretativas e nenhum possui como tema o ciclo do carbono e as

mudanças climáticas.

A Educação Ambiental, além de ser multidisciplinar, é multifacetada e pode ser

trabalhada em todas as disciplinas em ambiente formal ou não formal de ensino. Além de

contribuir para que os estudantes sejam instigados a participar de debates sobre o tema,

torna-se essencial para a integração dos professores de outras disciplinas, colaborando para a

realização da prática proposta.



Com isso, inferimos que o ambiente não formal é uma forma de ensino a ser utilizada,

onde através do planejamento de vivências práticas fora de sala de aula produzido com uma

intencionalidade pré-estabelecida pelo educador, como a utilização de trilhas interpretativas,

pode-se estimular o interesse e a motivação dos educandos no processo de

ensino-aprendizagem.

Por isso, concluímos, à luz da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel

(AUSUBEL, 1983; AUSUBEL, 1968, 1978, 1980, 2000 apud MOREIRA, 2011), que o

presente estudo sobre a avaliação do Roteiro para Trilha Interpretativa do ciclo do carbono e

as cudanças climáticas cumpriu seu objetivo. Este material de apoio para professores(as) da

Educação Básica elaborado pelos autores é potencialmente significativo e pode contribuir

para a interação entre os subsunçores presentes no cognitivo dos estudantes e as novas

informações adquiridas de maneira não arbitrária e substancial.

Sugerimos que sejam realizados novos estudos acerca do material didático visando o

seu aperfeiçoamento, a fim de contribuir para que contemple todos os estudantes, assim

como o participante da pesquisa (P4) propõe que o roteiro tenha tradução em Libras e outras

adaptações aos estudantes que se enquadrem no PcD (Pessoas com Deficiência). Sugerimos

também a realização de práticas utilizando o roteiro e a avaliação segundo a visão dos

educandos da Educação Básica.
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7. APÊNDICES

7.1 APÊNDICE A- Roteiro para Trilha Interpretativa sobre o ciclo do carbono e as

mudanças climáticas.

https://drive.google.com/file/d/1qInmNXgqVBskAY91_5W-GHYw0q_zkcCy/view?usp=shar

ing

https://drive.google.com/file/d/1qInmNXgqVBskAY91_5W-GHYw0q_zkcCy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qInmNXgqVBskAY91_5W-GHYw0q_zkcCy/view?usp=sharing






































































































7.2 APÊNDICE B- Questionário do Google Formulário utilizado para avaliação de

roteiro para trilha interpretativa sobre o ciclo do carbono e as mudanças climáticas.






















