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INTRODUÇÃO

Desde a década de 1970 temos observado 
no cenário internacional a crescente busca 
por atividades alternativas, que fujam do 
tradicional, procurando novos caminhos que 
propiciem melhores níveis de conscientização 
e percepção da comunidade escolar na 
perspectiva da conscientização ambiental. A 
interdisciplinaridade, aliada a novas metodologias 
voltadas para a educação e conservação ambiental, 
apresentaram-se como ferramenta eficaz de 
conscientização. Desse modo, dentro da área da 
Geografia, tem-se a percepção, a valoração e a 
interpretação da paisagem como alicerce eficaz 
nessa sensibilização, de forma construtiva e 
interdisciplinar (LIMA-GUIMARÃES, 2010). 
O trabalho em tela é o relato de uma experiência 
com alunos do Ensino Médio Integral, no 
Parque Arqueológico e Ambiental São João 
Marcos, onde, através de observações os alunos 
foram protagonistas na construção dos valores 
necessários para uma nova visão do ambiente e da 
necessidade de preservação.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido com 51alunos das 
turmas 1002 e 1002, 1º ano do Ensino Médio 
do Colégio Estadual Dr. João Nery, de Mendes-
RJ, participantes de uma excursão ao Parque 
Arqueológico e Ambiental São João Marcos na 
cidade de Rio Claro, Vale do Paraíba Fluminense, 
onde esses alunos, além de uma caminhada pela 
antiga estrada imperial realizaram um passeio 
pelas ruínas da antiga cidade de São João Marcos, 
visitaram em pequeno museu no Centro de 
Memória e receberam ainda informações acerca 
das formas alternativas de produção de energia 
elétrica e de economia, tendo em vista que hoje o 

Parque é administrado pela Light S.A. Cada aluno 
recebeu, após a excursão, um questionário com 
dez perguntas e um espaço para manifestar suas 
percepções com suas palavras. As questões 1, 2 
e 5 foram utilizadas para avaliarmos a percepção 
dos alunos acerca da fragmentação das áreas 
florestadas, realidade da Mata Atlântica nessa 
região; As questões 3 e 4 estão relacionadas à 
percepção de características relacionadas ao 
Bioma Mata Atlântica; A questão 7 relaciona-se 
com a percepção da biodiversidade; As questões 
6 e8 relacionam-se à percepção da ação antrópica 
direta nestes ambientes; A questão 9 avalia a 
percepção interdisciplinar entre os assuntos 
abordados e, a questão 10 inquire o aluno de sua 
percepção quanto a possibilidade desses assuntos 
terem contribuído para sua vida escolar e social. 
Após, um espaço para que o aluno pudesse se 
manifestar livremente acerca de suas percepções.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os alunos observaram aspectos da 
fragmentação florestal e, destes, a quase 
totalidade, 91%, ressaltaram integralmente a 
fragmentação florestal por ação antrópica como 
pastagens e construções urbanas. Todos os 
alunos perceberam características relacionadas 
ao Bioma Mata Atlântica e notaram o aumento 
da biodiversidade nas áreas mais florestadas, 
assim como a presença ou ausência direta de ação 
antrópica, como automóveis, ruídos urbanos, lixo, 
e sua interferência no meio. Por fim, através das 
explanações acerca da História narrada sobre a 
construção do Parque Arqueológico, os alunos 
conseguiram observar a relação existente entre as 
ações humanas ao longo do tempo e a construção 
da paisagem. Ainda assim, assinalamos que essa 
aula consolidou diversos temas trabalhados em 
disciplinas como a Geografia, Biologia, Física 
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e História, de forma interessante e dinâmica, 
fugindo ao convencional. Algo semelhante já havia 
sido assinalado por Mattos & Camelo (2014), 
que ainda concluíramafirmando que a geografia 
no ensino básico tem o papel de fazer com que 
o aluno consigadesenvolver a capacidade de 
observar, analisar e interpretar as transformações 
sofridasna paisagem e nas sociedades e dessa 
forma, fazer com que o educandocompreenda que 
a atividade humana é um dos componentes de 
estruturação dapaisagem.Da mesma forma, com 
basenas observações de Peres & Azevedo (2014), 
temos que o uso da paisagem é um instrumento de 
apoio para os estudos dentro e fora de sala de aula, 
sobre asatividades humanas e seus impactos no 
ambiente, contribuindo exponencialmente paraa 
aplicação e o ensino da Educação Ambiental nas 
escolas. E finalmente, observamos nesse trabalho 
o compromisso com o pensamento crítico 
inspirado por Paulo Freire observado na narrativa 
de Demmer & Pereira (2011), onde afirmam que, 
se a escola sempre esteve presente de forma a 
atender necessidades econômicas e sociaisde sua 
época, no presente requer uma atenção maior: a 
humanização, ou seja, trabalhar com as emoções, 
dando valor ao sujeito, seu conhecimento, sua 
tradição, sua cultura, enxergando no outro não 
somente mais um, mas um ser único e especial, com 
pensamento próprio, advindo de uma bagagem 
construída através de uma trajetória. Portanto, 
percebemos que é dentro da escola (e além desses 
muros) que boa parte da formação do sujeito se 
constrói e, por assim dizer, a função da educação 
é primordial para que se possa impulsionar o 
educando a uma prática cidadã mais consciente e 
convicta da necessidade de começarmos a avançar 
da teoria para a ação, para que possamos viver de 
forma harmoniosa e conjunta ao meio-ambiente. 
O trabalho em tela foi um ensaio para a proposta 
de uma escola que vá além de seus muros.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o momento de transição pelo 
qual a humanidade passa traduz uma crescente 
necessidade de atualização de conhecimento, 
com novas maneiras de se explorar os assuntos 
acadêmicos. Por se encontrar em estágio inicial, 
o trabalho ainda não apresenta algum resultado 
concreto, caracterizando-se como uma proposta 
a ser implantada no ensino básico. Porém, pode-

se mencionar aqui os resultados preliminares. 
A pesquisa de cunho qualitativa com aspectos 
quantitativos serviu de apoio para entender as 
percepções dos alunos de escola pública em 
diferentes aspectos de estudo, seja natural, social 
e ambiental e a importância de visitas em parques 
como espaço fora dos muros escolares e sua 
contribuição  de construção de conhecimento.
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