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INTRODUÇÃO

Esta ação pedagógica social no campo da educação 
ambiental tem como embasamento os princípios 
da Ecopedagogia, uma proposta nascida dentro 
da rede articulada na sociedade civil, objetivando 
relevar as contribuições dos atores sociais na 
construção dos direitos e de um futuro para o meio 
ambiente. Este trabalho foi desenvolvido durante 
a vigência do projeto “A importância da Serra 
do Pau-Ferro para a manutenção das populações 
de Propyrrhura maracana (psitaciformes - 
psittacidae) por meio de fomento do Ministério da 
Justiça, convênio 014/2008 CFDD/SDE/MJ, com 
o Instituto Zoobotânico de Morro Azul, no período 
de julho de 2008 a maio de 2009, no município 
de Eng. Paulo de Frontin, RJ. A proposta teve 
por base gerar estratégias de conservação  em 
preservar a área estudada, a Serra do Pau Ferro, 
um fragmento de floresta atlântica situado na 
APA Estadual do Rio Guandu, RJ, que apresenta 
histórico de perturbações antrópicas, e serve 
de uso para ave vulgarmente conhecida como 
maracanã.

MATERIAL E MÉTODOS

A meta foi uma campanha educativa em visitas 
às escolas muncipais, para a  distribuição de 
cartilha educativa nas séries iniciais, pré-escolar, 
alunos com necessidades especiais, carentes 
e comunidades  de difícil acesso. A cartilha 
“Colorindo a Mata Atlântica”, aborda a Serra do 
Pau Ferro e sua biodiversidade, sensibilizando os 
participantes quanto à importância da Mata 
Atlântica para a manutenção das populações da 
ararinha Maracanã, e da troca de informações 
sobre a Fauna e Flora da região. A filosofia da ação 
pedagógica foi embasada na Educação Ambiental 
Crítica que segundo (GUIMARÃES, In: BRASIL, 

2004:34) se torna viável metodologicamente 
através de projetos que se voltem para além das 
salas de aula, desde que os educadores que a 
realizam, conquistem em seu cotidiano a práxis 
de um ambiente educativo de caráter crítico.
Recursos: Flip Shart formato A3,  histórias 
da Mata atlântica, por meio da interação da 
comunidade local.Leitura e interpretação, desenho 
e pintura. Na implementação da práxis da ação 
educativa, a Educação é concebida dentro de uma 
concepção freireana de reflexão sobre a realidade, 
busca de identidade e sob este ponto de vista a 
ação transformadora sobre esta realidade é um 
caminho para a emancipação do sujeito (FREIRE, 
1987:39). Segundo Loureiro ( 2004), a Educação 
Ambiental transformadora se fundamenta no 
exercício da cidadania e  na construção de 
valores para a definição democrática das relações 
sustentáveis à vida em cada contexto histórico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram impressos 1.100 (mil e cem) exemplares.  
A atividade realça competências de leitura e 
interpretação dos alunos de primeiro segmento da 
educação fundamental e também as habilidades 
psicomotoras para desenho e pintura, além de 
oferecer treinamento para o corpo docente em 
técnicas para a prática pedagógica em sala de aula.. 
As escolas estaduais da região demonstraram 
interesse na aplicação da atividade com a cartilha, 
o que gerou a expectativa de que os professores 
que atuassem nas duas esferas (município e 
estado), que tivessem já participado durante o 
projeto, pudessem aplicá-la como multiplicadores 
nas escolas interessadas.A grande maioria dos 
professores do Ensino Fundamental e Pré-escolar 
participou ativamente junto com os alunos. 
Diretores, pais, funcionários e visitantes das 
comunidades do entorno de cada escola, também 
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estiveram presentes. Essa participação corrobora a 
afirmação de que ações educativas nascidas dentro 
da rede articulada na sociedade civil, embasadas 
filosoficamente na  Ecopedagia, relevam as 
contribuições dos atores sociais na construção dos 
direitos e de um futuro para o meio ambiente.

CONCLUSÃO

Foram distribuídas 1007 cartilhas educativas para 
os participantes, para o acervo das bibliotecas 
das escolas, familiares dos alunos, alunos do EJA 
(Ensino para jovens e adultos) por meio de suas 
professoras multiplicadoras da atividade, filhos 
de funcionários e visitantes das escolas.Público 
atingido diretamente: 791 pessoas; Público 
atingido indiretamente: 216 pessoas. O registro foi 
feito com assinaturas em livro próprio e registro 
fotográfico digital organizado em programas de 
apresentação de slides. 
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