
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Programa de Pós-Graduação em  
Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental 

 
Mestrado Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES VISITANTES DO PARQUE 

ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA EM BELO HORIZONTE/MG: 

perspectivas ao turismo pedagógico 

 

 

 

Renato Reis de Oliveira 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ouro Preto, MG 

2020 



RENATO REIS DE OLIVEIRA 

  

 

 

 

 

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES VISITANTES DO PARQUE 
ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA EM BELO HORIZONTE/MG: 

perspectivas ao turismo pedagógico 
 

 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós 
Graduação em Sustentabilidade 
Socioeconômica Ambiental da Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP), como requisito 
necessário para a obtenção do título de Mestre 
em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental.  
 
Área de Concentração: Governança, legislação, 
economia e políticas para a sustentabilidade 
 
Orientadora: Profa. Dra. Kerley dos Santos Alves 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ouro Preto, MG 

2020 



Oliveira, Renato Reis de .
OliPercepção ambiental dos professores visitantes do Parque Estadual da
Serra do Rola Moça em Belo Horizonte/MG perspectivas ao turismo
pedagógico. [manuscrito] / Renato Reis de Oliveira. - 2020.
Oli181 f.: il.: color., gráf., tab., mapa. + Quadro.

OliOrientadora: Profa. Dra. Kerley dos Santos Alves.
OliDissertação (Mestrado Profissional). Universidade Federal de Ouro
Preto. Escola de Minas. Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade
Socioeconômica Ambiental.

Oli1. Educação Ambiental. 2. Percepção geográfica. 3. Parque Estadual
da Serra do Rola Moça. 4. Turismo - Pedagogia culturalmente relevante. I.
Alves, Kerley dos Santos. II. Universidade Federal de Ouro Preto. III.
Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Maristela Sanches Lima Mesquita - CRB - 1716

SISBIN - SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO

O48p

CDU 338.48-6:37



18/03/2021 SEI/UFOP - 0148351 - Folha de Aprovação Dissertação 

https://sei.ufop.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=166752&infra_sistema=1…  

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

REITORIA 
ESCOLA DE MINAS 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SUSTENT 
SOCIOECON AMBIE 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 
 
 

Renato Reis de Oliveira 
 
 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES VISITANTES DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO ROLA 
MOÇA EM BELO HORIZONTE/MG: 

perspectivas ao turismo pedagógico 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da 
Universidade Federal 

de Ouro Preto como requisito parcial para obtenção do titulo de Mestre 
 
 
 
 

Aprovada em 23 de outubro de 2021 
 
 

Membros da banca 
 

 
Profa Doutora - Kerley dos Santos Alves- Orientadora- (Universidade Federal de Ouro Preto) 

Prof. Doutor - Danton Heleno Gameiro - (Universidade Federal de Ouro Preto) 
Prof. Doutor - Clarides Henrich de Barba - (Universidade Federal de Rondônia) 

 
Kerley dos Santos Alves, orientadora do trabalho, aprovou a versão final e autorizou seu depósito no Repositório 

Institucional da UFOP em 01/03/2021 

 

Documento assinado eletronicamente por Kerley dos Santos Alves, COORDENADOR(A) DE CURSO 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE SOCIOECONÔMICA AMBIENTAL, em 18/03/2021, às 

09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 
8 de outubro de 2015. 

 
 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php? 
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0148351 e 
o código CRC ECC83851. 

 

 

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23109.001995/2021-56 SEI nº 0148351 

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000 
Telefone: - www.ufop.br 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://www.ufop.br/


AGRADECIMENTOS 

 

Ao Papai do Céu por sempre iluminar o meu caminho, por estar ao meu 

lado e por me dar forças para seguir em frente rumo aos novos saberes. 

À minha mãezinha Chiquita (Vovó Chiquita) pela sabedoria e 

simplicidade que sempre se dispôs a transmitir. Meu papai, Sr. Paulo Inácio, 

por sempre confiar em mim na tomada de decisões. Educaram os filhos na 

simplicidade. 

À minha querida esposa e companheira Marisa pela confiança e 

incentivo em todos os momentos de estudos, por sempre acreditar em mim e 

reconhecer as minhas limitações. 

Ao meu filho Davi por confiar em mim e por acreditar que busco sempre 

ser um pai de referência positiva para ele e para a Maísa. Vocês serão 

eternos espelhos na busca de novas aprendizagens. 

Aos meus irmãos Dora, Reginaldo e Fernando, aos afilhados(as), 

sobrinhos(as), cunhadas, cunhados, sogra e sogro por me compreenderem 

durante os períodos de distância. 

Aos amigos parceiros na Toca dos Gatos, pelo sincero brilho nos olhos 

que me apresentaram quando do início dos estudos do Mestrado. 

À Profª.Drª. Kerley dos Santos Alves por ter aceitado a parceria de 

orientação desde antes do início das aulas presenciais em Ouro Preto. Pelo 

convite para ampliar os estudos em outros mares. Os seus direcionamentos e 

confiança me fortaleceram a não desistir no meio do caminho. 

Ao Prof. Drº Aníbal, por transmitir praticidade, segurança e 

profissionalismo na coordenação dos trabalhos, inclusive durante as reuniões 

do Colegiado do Curso. 

Ao Prof. Drº Danton H. Gameiro pelos conselhos, incentivos, 

disponibilidade e parceria que proporcionaram maior interesse pela 

continuidade dos estudos. 

Ao Prof. Paulo Martins por transmitir confiança, pelo seu diálogo franco 

e direto durante as aulas. 

Ao Prof. Ricardo Tadeu Barbosa (IFMG), camarada parceiro (desde os 

anos dois mil) nas discussões enriquecedoras sobre a Educação multicultural.  



Ao Prof. Dr. Clarides Henrich de Barba (UNIR-Rondônia) pelos 

conselhos, incentivo e leituras dos textos desde o encontro de Educação 

Ambiental em Sergipe (2019). 

À psicóloga Walquíria da C. Ferreira pela vibração e transmissão de 

energia positiva desde o início das aulas do Mestrado, reforçando e 

incentivando sempre. 

Ao Pablo Campos pela cordialidade e disponibilidade nos atendimentos 

da Secretaria do Mestrado. 

Ao Vitor Oliveira Martins pelo apoio, humildade e contribuições 

importantes para a pesquisa. 

Aos amigos da turma do mestrado, inclusive as amigas do “G1+Lindo” 

pela caminhada, confiança, trabalhos, risos, medos e parcerias. Serão 

sempre lembrados! 

Às professoras e aos professores de escolas públicas de Ibirité / MG 

que colaboraram na organização das agendas, cederam o seu valioso tempo 

para participarem das entrevistas à distância e no preenchimento dos 

questionários. 

Aos colegas de serviço das escolas públicas em Contagem / MG, Ibirité 

/ MG e Secretarias de Educação pela caminhada, contribuições e parcerias.  

Aos servidores do Parque Estadual da Serra do Rola Moça / IEF - MG, 

na pessoa de seu gerente, Sr. Henri Dubois Collet, pelo atendimento, apoio, 

disponibilidade, contribuições e informações cedidas. 

E todos aqueles não listados aqui que contribuíram direta ou 

indiretamente de alguma forma na execução dos trabalhos de pesquisa e na 

organização final, sinceros agradecimentos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À mamãe Chiquita (Dona Francisca) que ainda busca os códigos das 

palavras 

e ao papai, Senhor Paulo Inácio 

por acreditarem no papel transformador da educação 

e serem os meus alicerces na vida, de coração. 

     Dedico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Conheça todas as teorias, 

domine todas as técnicas, mas ao 

tocar uma alma humana, seja 

apenas outra alma humana.”  

Carl G. Jung 



LISTA DE GRÁFICOS  
 

Gráfico 1 – ESTADO CIVIL DOS PROFESSORES ENTREVISTADOS DO 

MUNICÍPIO DE IBIRITÉ-MG...............................................................................67 

Gráfico 2 – TEMPO DE ATUAÇÃO COMO PROFESSOR (A) NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA. IBIRITÉ-MG..........................................................................................67 

Gráfico 3 – IDADE DOS PROFESSORES ENTREVISTADOS. IBIRITÉ-MG...68 

Gráfico 4 – SEXO DOS PROFESSORES QUESTIONADOS. IBIRITÉ-MG......69 

Gráfico 5 – ATUAÇÃO EM REDES DE ENSINO (PÚBLICA E/ OU 

PRIVADA).IBIRITÉ-MG........................................................................................69 

Gráfico 6 – RENDA FAMILIAR MENSAL DO PROFESSOR. IBIRITÉ-MG,.......70 

Gráfico 7 – DISPONIBILIDADE DOS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE 

CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO. IBIRITÉ-MG............................................................................71 

Gráfico 8 – CRESCIMENTO POPULACIONAL MUNDIAL / ONU....................115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 - LOCALIZAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO 

ROLA MOÇA............................................................................. 

 

42 

Figura 2 - EXPOSIÇÃO DE CARAPAÇA LATERÍTICA FERRUGINOSA 

(Canga)..................................................................................... 

 

52 

Figura 3 - BAIRRO SOLAR DO BARREIRO / BELO HORIZONTE (MG) 53 

Figura 4 - ESTRADA PARQUE DA SERRA DO ROLA MOÇA............... 55 

Figura 5 - LAVRA A CÉU ABERTO NO PARQUE ESTADUAL DO 

ROLA MOÇA............................................................................. 

 

56 

Figura 6 - CANELA-DE-EMA (Vellozia squamata)................................... 57 

Figura 7 - ONÇA PARDA (Puma concolor)............................................... 57 

Figura 8 - MANANCIAL TABOÕES.......................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LISTA DE TABELA 
 

Tabela 1 – MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PARQUE ESTADUAL DA 

SERRA DO ROLA MOÇA....................................................................................60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 - 

 

BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL........................................................................................... 

 

31 

Quadro 2 - LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE AS UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO NO BRASIL................................................ 

 

49 

Quadro 3 - LEGISLAÇÃO ESTADUAL REFERENTE ÀS UNIDADES 

DE CONSERVAÇÃO.............................................................. 

 

50 

Quadro 4 - SÍNTESE DA BASE DE DADOS DA PESQUISA.................. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

APE’s  Áreas de Proteção Especial  

BNCC  Base Nacional Comum Curricular  

CAPES  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

CDB  Convenção Internacional sobre Diversidade Biológica  

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

CMMAD  Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

CRFB  Constituição da República Federativa do Brasil 

EA  Educação Ambiental 

FJP   Fundação João Pinheiro  

FURG  Universidade Federal do Rio Grande 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

IDHM   Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  

IEF  Instituto Estadual de Florestas 

INEP   Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira  

IPEA   Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  

LIG  Local de Interesse Geológico  

MMA  Ministério do Meio Ambiente 

OMT  Organização Mundial do Turismo  

ONG’s  Organizações Não Governamentais  

ONU  Organização da Nações Unidas 

PESRM  Parque Estadual da Serra do Rola Moça  

PIG  Ponto de Interesse Geológico  

PNUD  Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

PRONEA  Plano Nacional de Educação Ambiental  

RMBH  Região Metropolitana de Belo Horizonte  

SNUC  Sistema Nacional de Unidades de Conservação  

TCLE  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

UC   Unidade de Conservação  

UFMG   Universidade Federal de Minas Gerais  

UFOP  Universidade Federal de Ouro Preto 

UNESCO Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. 



RESUMO 
 

A educação ambiental é um processo dinâmico, contínuo e participativo que 
busca despertar na população a consciência, incentivando a aquisição de 
conhecimentos e experiências que lhe permitam identificar-se com a 
problemática ambiental, seja em nível mundial ou em nível específico, quer 
dizer, no meio em que vivem. Os estudos do meio são ferramentas estratégicas 
para o incremento da Educação Ambiental em Unidades de Conservação (UC), 
as quais apresentam interface ao Turismo Pedagógico. O presente trabalho 
pesquisou sobre a percepção ambiental dos professores visitantes do Parque 
Estadual da Serra do Rola Moça, em Belo Horizonte/MG, acerca da relação 
socioambiental e do processo ensino-aprendizagem pela via do turismo 
pedagógico. Para o estudo, utilizou-se da pesquisa bibliográfica e realização de 
entrevistas de modo remoto. A pesquisa revelou que os professores 
participantes percebem que a utilização de UCs como espaço educativo pela via 
do turismo pedagógico pode servir de auxílio ao aprimoramento do processo de 
ensino aprendizagem, da valorização da cultura e uma abordagem da questão 
socioambiental na escola. Assim, a partir da análise dessas interrelações no 
Parque Estadual da Serra do Rola Moça, foi possível subsidiar uma proposta de 
formação para professores, a qual poderá colaborar na ampliação dos debates e 
melhorar a prática pedagógica. Acredita-se que esse estudo possa contribuir 
com a discussão teórica e prática a respeito da gestão da aprendizagem, em 
grupos de professores, envolvendo estudos do meio, assim como, a Educação e 
a Percepção Ambiental. 
 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Percepção Ambiental. Estudos do Meio. 
Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Turismo Pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Environmental education is a dynamic, continuous and participatory process that 

tries to raise people´s consciousness, incentivizing the acquisition of knowledge 

and experiences that allow them to identify themselves with environmental 

issues, whether at a global level or at a specific level, that is, the environment in 

which they live. Environmental studies are strategic tools for increasing 

Environmental Education in Conservation Units (CU), which present an interface 

to Pedagogical Tourism. The present work investigated the environmental 

perception of teachers who visit Serra do Rola Moça State Park, in Belo 

Horizonte / MG, about the socio-environmental relationship and the teaching-

learning process via pedagogical tourism. For this study, bibliographic research 

and interviews were carried out remotely. The research revealed that the 

participating teachers perceive that the use of UCs as an educational site via 

pedagogical tourism can be used as an increment to improve the teaching-

learning process, valuing culture and addressing the socio-environmental issue 

at school. Thus, from the analysis of these interrelationships in Serra do Rola 

Moça State Park, it was possible to propose a training plan for teachers, which 

will be able to collaborate with the expansion of debates and the improvement of 

pedagogical practices. It is believed that this study may contribute to the 

theoretical and practical discussion regarding the management of learning 

process, in groups of teachers, regarding environmental studies, as well as, 

Education and Environmental Perception. 

 

 

Keywords: Environmental Education. Environmental Perception. Environmental 

Studies. Serra do Rola Moça State Park. Pedagogical tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A criação de Unidades de Conservação (UC) passou a ser umas das 

maneiras de promoção da conservação da fauna e da flora, da manutenção de 

tradições culturais de certas áreas com características especiais no que se refere 

à pesquisa científica, ecoturismo, turismo pedagógico e educação ambiental. 

Importante salientar, contudo, que certas áreas sofrem com impactos 

sociais e ambientais internos ou mesmo no seu entorno ocasionadas, muitas 

vezes, por problemas na gestão das UC’s e nas atividades praticadas pelos 

visitantes, com intenções e objetivos diversos desde a simples contemplação, 

passando pela educação ambiental, até estudos científicos.  

O Parque Estadual da Serra do Rola Moça (PESRM) é importante reserva 

ambiental. Encontra-se em área metropolitana, cercada por população que cresce 

a cada dia impondo condições impeditivas para que o parque, reserva ambiental 

que é, venha a desempenhar sua precípua função ambiental. A reserva ambiental 

é frequentada por turistas com objetivos diversos e, às vezes, com intenções fora 

das questões ambientais, estas preocupadas com a preservação e 

sustentabilidade da reserva ambiental em pauta.  

Nas redondezas do parque, há um excesso populacional que coloca em 

risco a preservação do mesmo. Verifica-se também, próximo ao parque, a 

ampliação da especulação imobiliária, que se manifesta por meio de atividades de 

abordagem de corretoras que abordam desde residências modestas, passando 

por condomínios até às empresas e mineradoras.  

Nota-se um potencial turístico de grande valor e pouco controle do acesso 

dos frequentadores. Existe uma estrada transversal ao Parque e que dá acesso 

ao Povoado de Casa Branca, com acesso livre dos transeuntes. (IEF, 2019). Todo 

esse contexto considera-se como problema de ordem ambiental, principalmente 

quando se tem uma reserva de tamanha importância para os municípios do seu 

entorno, quais sejam: Belo Horizonte, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho.  

Pretende-se, na investigação, buscar informações acerca das principais 

características do Parque enquanto Unidade de Conservação, os projetos de 

manejo e de visitação. Não obstante, pretendeu-se também a elaboração de 

pesquisas sobre a percepção ambiental dos professores que praticam o turismo 
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pedagógico, com o olhar na lógica da sustentabilidade, entre outros fatores e 

causas contributivas para o fenômeno ora evidenciado. 

A motivação para a proposta desta pesquisa partiu de vivências deste 

proponente atuando em escolas públicas na educação básica, ministrando aulas 

de Geografia desde 1996, coordenando trabalhos de campo (algumas delas 

sendo executadas em áreas de preservação) e colaborando também na gestão 

educacional atuando como vice-diretor por mais de dez anos na rede municipal 

em Contagem / MG, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na oportunidade, 

foi possível constatar, numa visão ampliada de educação, que há processos 

educativos que ocorrem além da sala de aula, como os chamados espaços não 

formais de educação. 

Assim, surgiu o interesse de conhecer, em profundidade, as 

peculiaridades e relações que se estabelecem nos estudos do meio realizados em 

unidades de conservação, por meio do turismo pedagógico, com vistas ao 

processo de ensino aprendizagem no contexto da educação não formal, bem 

como a necessidade de que seja apresentado um planejamento de curso 

direcionado aos professores de escolas públicas da educação básica. 

De acordo com Libâneo (2002), podemos entender que a educação não-

formal refere-se às organizações políticas, profissionais, científicas, culturais, 

agências formativas para grupos sociais, educação cívica, etc., com atividades de 

caráter intencional.  No que tange a educação em espaços não formais por meio 

do turismo educacional e nas possibilidades educativas a ele inerentes, emerge a 

indagação quanto a falta de capacitação profissional para os docentes como 

empecilho para o desenvolvimento da atividade. 

Para tanto, são diversas as variantes motivadoras a serem consideradas 

para a elucidação da questão: conservação e educação ambiental, capacitação 

de professores, uso sustentável da Unidade de Conservação, turismo pedagógico, 

percepção ambiental, inclusão social e valorização cultural da comunidade local 

envolvida, entre outros fatores.  

Destaca-se também que a questão da percepção ambiental é complexa 

uma vez que envolve valores e atitudes frente ao meio ambiente, o que Tuan 

(2012) ressalta muito bem quando questiona “como a economia, o estilo de vida e 

o próprio ambiente físico afetam as atitudes e valores ambientais? Quais são os 

laços entre meio ambiente e visão de mundo?” Corrobora também Martins et al 
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(2019)  ao afirmar que a questão do desenvolvimento eco sustentável é complexa, 

justamente porque envolve questões de definições e estudos de viabilidade tanto 

para os aspectos de sustentabilidade geoecológica quanto para aspectos da 

sustentabilidade do próprio processo econômico, o que se denomina como 

“Desenvolvimento Geoambiental e Econômico”. Neste sentido, a educação 

ambiental insere-se neste contexto como ferramenta importante para a 

conscientização das pessoas sobre a sustentabilidade e na busca de um futuro 

mais limpo e de melhor qualidade de vida para as próximas gerações. 

Assim sendo, existe relevância nos estudos propostos por se tratar de 

uma Unidade de Conservação Ambiental localizada em uma região metropolitana, 

além da necessidade de estudos científicos que envolvam assuntos na esfera da 

sustentabilidade socioeconômica ambiental, gestão da visitação e capacitação de 

professores. 

Busca-se, para análise dos dados, a categoria “sustentabilidade 

socioeconômica ambiental” nos pressupostos das ciências ambientais para a 

elucidação ora proposta em seu sentido mais amplo.  

Diante do exposto apresentam-se a seguinte questão: as Unidades de 

Conservação possuem elevado potencial para o desenvolvimento de pesquisas, 

turismo pedagógico e ações de educação ambiental, as quais devem ocorrer num 

processo de construção da cidadania, com perspectiva integradora, 

contextualizada e crítica.  Com base nessa premissa, a metodologia utilizada 

pelos professores nas atividades de campo é capaz de alcançar ações 

interdisciplinares no processo de ensino-aprendizagem e ter a tríade ambiente-

cultura-turismo articulados ao processo educativo? 

Assim, o objetivo desta pesquisa foi conhecer a percepção ambiental dos 

professores visitantes do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, em Belo 

Horizonte/MG, acerca da relação socioambiental e do processo ensino-

aprendizagem pela via do turismo pedagógico. Como objetivos específicos deste 

estudo, buscou-se: 

a) Conhecer o perfil dos professores visitantes do PESRM; 

b) Avaliar a percepção ambiental dos professores visitantes do PESRM; 

c)  Identificar as concepções dos professores sobre os fundamentos da 

educação ambiental, turismo pedagógico e vivências sensoriais em unidades de 

conservação 
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 A metodologia utilizada na realização da pesquisa foi a qualiquantitativa 

tendo em vista que o objeto de estudo foi o educador, carregado de percepções e 

inserido no contexto educacional. A pesquisa qualitativa, segundo Haguette 

(2000), é indicada para estudos de unidades sociais naturais ou de um aspecto 

social particular, sendo uma forma de enfatizar as especificidades de um 

fenômeno em termos de suas origens e de sua razão de ser. Por outro lado, a 

pesquisa quantitativa será empregada quando da análise dos dados obtidos no 

questionário aplicado aos professores envolvidos na pesquisa. 

Inicialmente, foram realizadas pesquisas bibliográficas dos conceitos de 

Educação Ambiental, Percepção ambiental e Turismo pedagógico. A construção 

desse marco teórico norteador terá como base estudos sobre Educação 

Ambiental e turismo pedagógico em unidades de conservação, no caso o Parque 

Estadual da Serra do Rola Moça. 

 A proposta inicial seria a realização de uma pesquisa de campo que foi 

inviabilizada pela pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). As entrevistas in 

loco com educadores que efetivam estudos do meio no Parque Estadual da Serra 

do Rola Moça, em Belo Horizonte/MG, foram substituídas por entrevistas remotas 

utilizando-se plataforma do Google MEET. Quanto ao tipo de pesquisa, este 

trabalho foi um estudo de caso, pois foi uma pesquisa realizada com um 

determinado grupo ou indivíduo, com o intuito de realizar uma indagação profunda 

para examinar determinado aspecto particular deste. Com relação à pesquisa de 

campo, totalmente inviabilizada, a proposta seria a realização de entrevistas 

semiestruturadas, individuais e coletivas (rodas de conversa) com os professores 

visitantes. Primeiramente, em janeiro de 2020, foi realizada uma visita ao parque 

para identificar questionários e ou opinários preenchidos pelos visitantes, visitas a 

trechos do Parque para levantamento dos principais potenciais turísticos 

existentes e/ou que poderão vir a existir. Ato contínuo selecionamos professores 

visitantes do parque para entrevista que visa a compreensão das percepções 

deles principalmente no que se refere aos usos e à possível necessidade de 

formação- capacitação que permita melhor compreensão do uso desses espaços.  

 A entrevista é definida por Haguette (2000) como um “[...] processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por 

objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”.  
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  Com base no material coletado realizamos uma análise de conteúdo, 

articulando o material produzido aos aspectos do referencial teórico construído. 

A pesquisa levou à elaboração de uma dissertação, apresentada como 

requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Sustentabilidade 

Socioeconômica e Ambiental.  

 Cabe observar que este pesquisador trabalha em escolas públicas no 

município de Contagem / MG com a disciplina geografia, tem experiência em 

estudos do meio e em gestão escolar e reside nas proximidades da Unidade de 

Conservação Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Tal aspecto confirma a 

sua inserção no meio estudado, o que o faz conhecedor dessa realidade e 

interessado em promover melhorias na própria atividade. Nesse sentido, torna-se 

necessário ressaltar a provável influência desse aspecto na análise da pesquisa 

proposta, não havendo, portanto, uma absoluta imparcialidade ou passividade. 

 A pesquisa está estruturada da seguinte forma: o primeiro capítulo consiste 

em analisar o processo de desenvolvimento das questões relacionadas à crise 

ambiental frente às necessidades impostas pelo desenvolvimento 

socioeconômico. Destaca algumas das principais conferências e encontros 

internacionais que propuseram avanços nas discussões a respeito da educação 

ambiental, assim como aponta também a sua importância para a qualidade de 

vida e o futuro da humanidade. Segue o capítulo discorrendo sobre os estudos do 

geógrafo YI-Fu Tuan apontando sobre a topofilia que, segundo o autor, tem a 

intenção de provocar para questionar, por meio de avaliações e questionamentos, 

onde o homem se situa, quais são os seus valores ambientais, quais são os 

problemas do meio ambiente que fundamentalmente são problemas humanos. O 

capítulo, ao final, trata sobre a questão da topofilia como instrumento para 

entender a percepção ambiental.  

 Em seguida, no segundo capítulo, abordará brevemente sobre o Sistema 

de Unidades de Conservação (SNUC), destacando sobre os aspectos 

relacionados a seus objetivos, ampliando para um breve esboço das categorias 

de unidades de conservação e, posteriormente, apresenta uma relação dos 

principais marcos legais pertinentes ao ordenamento jurídico que sustenta o 

sistema Destaca algumas das principais características do Parque Estadual da 

Serra do Rola Moça, bem como os seus aspectos biogeográficos, abordando 

também sobre os aspectos gerais dos municípios que fazem fronteiras com o 
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PESRM. Destaca o município de Ibirité que apresenta o menor Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e que corresponderá ao foco da 

pesquisa no quesito professores que visitam a Unidade de Conservação Serra do 

Rola Moça. 

 Mais adiante, já no terceiro capítulo, a abordagem será sobre a 

metodologia empregada na pesquisa, o percurso e os resultados alcançados 

quando da aplicação das entrevistas aos professores que visitam o Parque 

Estadual da Serra do Rola Moça.  

 O quarto capítulo tratam as questões referentes aos resultados e 

discussões advindas da pesquisa em que apresentam-se as análises dos 

questionários encaminhados aos professores e as análises dos conteúdos da 

entrevistas. 

Por fim, apresentam-se as considerações finais e sugestões para futuras 

pesquisas que esboçam uma reflexão sobre o papel da escola pública na 

condução do processo de ensino e aprendizagem a respeito da temática 

educação ambiental e turismo pedagógico em unidades de conservação.  

 Em documento suplementar, está a proposta de curso de capacitação para 

professores sobre a temática Educação Ambiental em Unidades de Conservação. 

A proposta de curso corresponde ao produto técnico/tecnológico orientado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e 

compõe os resultados da pesquisa. 
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1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: NECESSIDADE DE CONHECER A EVOLUÇÃO 

DO PENSAMENTO HUMANO E SUA PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

O presente capítulo consiste em analisar o processo de desenvolvimento 

das questões relacionadas à crise ambiental frente às necessidades impostas 

pelo desenvolvimento socioeconômico. Destaca algumas das principais 

conferências e encontros internacionais que propuseram avanços nas discussões 

a respeito da educação ambiental, assim como aponta também a sua importância 

para a qualidade de vida e o futuro da humanidade. Segue o texto discorrendo 

sobre os estudos do geógrafo YI-Fu Tuan apontando sobre a topofilia que, 

segundo o autor, tem a intenção de provocar para questionar, por meio de 

avaliações e questionamentos, onde o homem se situa, quais são os seus valores 

ambientais, quais são os problemas do meio ambiente que fundamentalmente são 

problemas humanos. O capítulo, ao final, trata sobre a questão da topofilia como 

instrumento para entender a percepção ambiental.  

 

1.1 A HISTÓRIA E O CAMINHAR DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

As leituras de vários congressos ambientais oficiais, desde aqueles 

forjados nas principais conferências e em principais encontros internacionais 

relacionados às discussões sobre o meio ambiente deram origem às primeiras 

discussões no que concerne o termo educação ambiental. Desde a Conferência 

Mundial sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo no ano de 1972, 

passando pela Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento do Rio de Janeiro em 1992, ficou clara a constatação histórica 

da maneira pela qual a sociedade internacional, através de organismos também 

internacionais, tais como a ONU, por meio da Organização das Nações Unidas 

para Educação, Ciência e Cultura. (UNESCO), tem reivindicado ininterruptamente 

a necessidade da educação ambiental e a sua relação com o contexto político, 

econômico e social, onde as suas finalidades e objetivos foram definidos.  

Dessa forma, pode-se afirmar que, no documento redigido em 1972 

intitulado como Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, de 

forma sutil observa-se o tratamento implícito do tema educação ambiental. No 

quarto parágrafo da Declaração de 1972 afirma-se que:  
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Nos países em desenvolvimento, a maioria dos problemas ambientais 
estão motivados pelo subdesenvolvimento. Milhões de pessoas seguem 
vivendo muito abaixo dos níveis mínimos necessários para uma 
existência humana digna, privada de alimentação e vestuário, de 
habitação e educação, de condições de saúde e de higiene adequadas. 
Assim, os países em desenvolvimento devem dirigir seus esforços 
para o desenvolvimento, tendo presente suas prioridades e a 
necessidade de salvaguardar e melhorar o meio ambiente. Com o 
mesmo fim, os países industrializados devem esforçar-se para reduzir a 
distância que os separa dos países em desenvolvimento. Nos países 
industrializados, os problemas ambientais estão geralmente relacionados 
com a industrialização e o desenvolvimento tecnológico. (ONU, 1972) 
(Grifo Nosso) 

 

A Declaração supracitada trata, ainda, das situações deficitárias de países 

em desenvolvimento que já necessitavam, no início daquela década, de 

assistência financeira e tecnológica para afetar positivamente o potencial 

desenvolvimentista desses países.  

A necessidade da busca por um ser humano mais consciente no que 

tange à sustentabilidade do meio ambiente possibilitou a delimitação das bases 

teóricas que dão sustentáculo à educação ambiental, bases essas que já foram 

durante anos dura e criticamente analisadas.  

No ano de 1992, nova Conferência da ONU registrou novo documento 

internacional que tratou de maneira ampla o assunto meio ambiente e 

desenvolvimento. Tal Conferência ficou conhecida como “Cúpula da Terra” e, 

nela, foi redigido o documento que foi intitulado como “Declaração das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – Rio-92”. 

Também, de maneira bem discreta, a Declaração de 1992 afirmou, em 

seu Princípio 21, da necessidade de mobilização da criatividade, ideias, valores 

de jovens do mundo para que fosse possível forjar aliança mundial orientada com 

objetivo de desenvolvimento sustentável e assegurar futuro melhor para todos. 

Das implicações teóricas e sociais necessárias à compreensão e prática 

da educação ambiental, alguns aspectos são destacados: as concepções de 

natureza, os movimentos ecológicos, as representações de meio ambiente e o 

conceito de ecologia.  

As categorias de totalidade e de interdependência marcaram 

metodologicamente o trabalho. Esses elementos temáticos, tomados como 

suporte crítico, tomaram-se reguladores para a análise dos equívocos na prática 
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da educação ambiental. Nesse sentido, a reflexão crítica da prática educacional 

no seu conjunto é indispensável para a apreensão do significado da educação 

ambiental e dos seus pressupostos epistemológicos. 

A grande capacidade do homem de modificar a natureza começou há 

cerca de 10.000 anos com a invenção da agricultura e pecuária (a Revolução 

Neolítica); mas foi a partir da Revolução Industrial (final do século XVIII), quando 

seu verdadeiro potencial transformador se manifestou, estabelecendo-se como o 

principal agente gerador de mudança ambiental. 

Agricultura, pecuária, indústria, a dependência quase total de fontes de 

energia fóssil, fabricação de materiais não biodegradáveis, poluição, tráfico de 

espécies exóticas, crescimento populacional, entre outros fatores, tudo isso está 

causando interrupções significativas nos ciclos da matéria e no fluxo de energia 

que mantêm o delicado equilíbrio dinâmico do sistema terrestre. 

Como resultado da atividade humana implacável, a riqueza biológica é 

perdida a uma taxa muito maior do que se seria de esperar se apenas os 

processos naturais de criação e extinção da biodiversidade fossem acionados, 

causando simplificação significativa e homogeneização do meio em todas as 

escalas e níveis. As consequências que podem surgir desse processo não são 

conhecidas atualmente de forma ampla, mas a prudência mais elementar 

aconselha decisões imediatas para conservar a biodiversidade. Afinal, o homem é 

mais uma espécie de jogo evolutivo, absolutamente dispensável para a natureza 

seguir seu curso.  

Na sociedade global e tecnicista do século XXI, a natureza é afastada de 

vidas humanas, de suas emoções e consciências. Só na medida em que os 

homens se tornarem capazes de superar a visão antropocêntrica serão capazes 

de lutar por mudanças reais em seus modos de vida que os tornem mais 

respeitosos com a própria espécie e com o resto da natureza, porque é sempre 

mais difícil degradar o que é cuidado.  

Nesse contexto, a educação ambiental é revelada como o instrumento 

fundamental para contribuir para esse desafio inevitável: fazer da natureza uma 

parte das vidas humanas novamente. 

O conceito de biodiversidade tornou-se popular no final do século XX e é 

definido na Convenção Internacional sobre Diversidade Biológica (CDB) de 1982, 

assinada na Cúpula da Terra em 1992.  
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De acordo com a CDB: “A variedade de organismos vivos de qualquer 

fonte, incluindo, entre eles, entre outras coisas, terrestres, marinhos, outros 

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte; 

entende a diversidade dentro de cada espécie, entre espécies e ecossistemas.” 

(CDB, 1982)   

A biodiversidade surge como resultado da variação genética e da 

adaptação das espécies, por meio da seleção natural, a ambientes específicos.  

No planeta Terra, a biodiversidade é o resultado de uma longa história 

cheia de vicissitudes. Desde sua origem, cerca de 4,7 bilhões de anos atrás, até 

os dias atuais, houve períodos de estagnação, explosões de diversidade e 

catástrofes que o levaram a diminuir; este último, 65 milhões de anos atrás, 

resultou na desova de dinossauros e levou ao desenvolvimento de mamíferos 

terrestres.  

Embora haja uma taxa natural de extinção de organismos resultantes da 

dinâmica ambiental e das mudanças naturais, a perda atual de espécies 

atualmente tem magnitudes sem precedentes. 

A noção de espaço, de lugar, este como pertencimento, bem como a 

noção de territórios bem delimitados, tem a capacidade de dar ao homem a 

percepção de ser apenas mais um dos tantos elementos do meio ambiente. Por 

isso, deve ser educado ambientalmente para que consiga obter informações que 

o leve a interpretar o espaço que ocupa, contribuindo positivamente para o 

desenvolvimento sustentável do planeta. 

Na verdade, é postulado por estudiosos que o ser humano está 

enfrentando uma grande Sexta Extinção, mais rápida e intensa do que as cinco 

extinções anteriores reconhecidas no registro fóssil, e originadas pelo homem. Se 

forem verificados os escritos para registros formais de extinção de espécies 

(MMA, 2019), sabe-se que centenas de espécies foram detectadas nos últimos 

500 anos; a maioria delas, em áreas insulares devido à destruição de habitats e à 

introdução de organismos exóticos. No entanto, essas extinções, muito marcantes 

para a mídia, são apenas a ponta do iceberg, uma pequena parte da perda real da 

biodiversidade. O declínio que está ocorrendo no número de indivíduos nas 

populações e nas mudanças que ocorrem na composição de espécies de 

diferentes comunidades, estão tendo grandes impactos no funcionamento dos 

ecossistemas. 
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Dada a situação global da crise da biodiversidade, o fato comprovado de 

não ser capaz de lidar com a diversidade do planeta, a distribuição não uniforme 

das espécies e a relação custo-benefício da conservação têm sido dirigidas por 

muitos esforços para determinar quais áreas do planeta mantêm a maior 

diversidade biológica. Atualmente, 34 ecorregiões críticas ou os conhecidos 

hotspots de biodiversidade foram selecionados em todo o mundo. (Hotspots 

Revisited, 2004a). 

As principais causas atuais de perda de biodiversidade em vários 

ecossistemas mundiais são: 

• Destruição e fragmentação dos ecossistemas. Embora as florestas 

tenham sofrido intensa fragmentação sem grandes catástrofes ecológicas, há 

inúmeros exemplos de habitats únicos cuja destruição resultaria em perda 

irreversível de espécies.  

• Introdução de espécies exóticas em ecossistemas naturais. Após a 

destruição do habitat, esta é a segunda principal causa de risco de extinção de 

espécies. Uma espécie é considerada invasiva quando se instala em um habitat 

que não é seu e consegue deslocar espécies nativas que, em muitos casos, 

acabam em perigo de desaparecer se o invasor for muito agressivo.  

• Poluição. Encontra-se em todos os meios e, em casos extremos, 

equivale à destruição do habitat. É muito comum no ambiente urbano, nos rios e 

em áreas costeiras. Lixo, detritos ilegais, poluição química, aumento do tráfego 

marinho, falta de estações de tratamento de água e a presença de plantas de 

dessalinização são problemas comuns em áreas de reserva ambiental, por 

exemplo. 

• Exploração direta de espécies: caça, pesca, coleta, tráfico ilegal. Neste 

caso, é mais fácil agir porque as espécies são perfeitamente identificadas e ações 

imediatas podem ser tomadas de forma a serem operacionalizadas. Entre os 

principais impactos estão o tráfico ilegal de espécies exóticas, a extração de 

recursos marinhos, a introdução de espécies para caça ou pesca. 

• Transformação da agricultura tradicional. Embora ainda existam um bom 

número de pomares tradicionais onde há uma policultura com um número 

abundante de variedades específicas, estes são gradualmente perdidos como 

resultado de técnicas agrícolas mais modernas e demandas de mercado, que 

prefere exibição e calibre sobre a qualidade do produto.  
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• Mudanças climáticas. Como resultado do acúmulo de gases de efeito 

estufa, mudanças no clima estão ocorrendo que afetam severamente tanto os 

ecossistemas quanto as espécies que o compõem, causando a perda de espécies 

resultando no surgimento e extensão de diversas doenças, modificação na 

quantidade e qualidade das culturas, entre outros fatores. 

A crise ambiental será abordada mais adiante buscando uma reflexão 

acerca das necessidades de profundas mudanças alicerçadas num modelo de 

gestão que inclua a educação ambiental como importante ferramenta de 

conscientização para o desenvolvimento sustentável.  

  

1.2 COMO USAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PROTEGER A 

BIODIVERSIDADE 

   

O ano de 1968 pode ser considerado como o início da educação 

ambiental. Seu objetivo é garantir que os indivíduos entendam a natureza 

complexa do meio ambiente e adquiram os conhecimentos, valores, 

comportamentos e habilidades práticas para participar de forma responsável e 

eficaz na gestão e resolução dos problemas ambientais. 

A crise ambiental vivenciada atualmente no mundo só encontrará 

soluções através de profundas mudanças nos modelos de pensamento, gestão e 

uso de recursos, de acordo com Silva (2014). 

 No entanto, a conscientização sobre a importância do meio ambiente, a 

manutenção da biodiversidade e as consequências envolvidas não está 

totalmente consolidada na sociedade atual; portanto, a comunidade educacional é 

o setor-chave tanto pela sua responsabilidade na formação dos cidadãos quanto 

pela influência que tem sobre o resto da sociedade. 

A educação ambiental nas escolas, muitas vezes, ainda tem sido 

circundada por elementos teóricos, enquanto problemas éticos e técnicos ocupam 

espaço reduzido, mesmo depois de vários anos da assinatura na Carta 

Copernicus1. 

                                                           
1
 Assinada em 1994 em Genebra, a Carta Copernicus (CO-operation Programme in Europe for 

Research on Nature and Industry through Coordinated University Studies) é um desdobramento do 
programa europeu de cooperação entre universidades. Define o papel das universidades e 
instituições de ensino superior na busca pelo desenvolvimento sustentável e apresenta princípios 
de ação, como comprometimento institucional com o desenvolvimento sustentável, ética 
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Desde a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, em 

Tbilisi, na Geórgia, União Soviética, a educação ambiental tem sido considerada 

uma educação para a descoberta e a ação; isso implica que a metodologia a ser 

utilizada deve ser orientada não apenas para o conhecimento de problemas 

ambientais, mas também na tomada de decisões e na ação prática sobre o meio 

ambiente. Grande importância está ligada a: 

• Audácia em pesquisa e entusiasmo na tarefa; tentando interessar a 

todos no que está acontecendo ao seu redor, do próximo ao distante. 

• Uma metodologia diversificada que se baseia nas próprias descobertas 

do aluno em vez das informações formais que fornecemos. 

• Tomada de decisão voltada para problemas práticos e complexos que 

chegam o mais próximo possível à sua realidade cotidiana. 

• Interesse em um futuro melhor. A base emocional é onde começa a 

dedicação e o compromisso duradouro. 

É essencial focar em situações de aprendizagem em que a criatividade, a 

cooperação e o próprio processo de aprendizagem destacam as implicações e 

efeitos das ações tomadas antes da tomada de decisão prevalecerem.  

As preocupações ambientais mundialmente crescentes e as iniciativas já 

adotadas passaram a pressionar as instituições financeiras públicas e privadas 

para a realização de investimentos no sentido de reverter o quadro de crise e 

implementar a educação ambiental. No Brasil, antes do enraizamento de 

movimentos ecológicos fortes e organizados, o Estado criou diversas instituições 

para gerir o meio ambiente. 

Os reflexos das ações desencadeadas naquele momento histórico, tanto 

nacional como internacionalmente, tiveram algum efeito nas políticas colocadas 

em prática desde então. No entanto, as ações desenvolvidas demonstraram ser 

insuficientes para neutralizar a deterioração da qualidade do meio ambiente, e. 

sobretudo, tornaram-se ilusórias e ou equivocadas para formar uma consciência 

coletiva de preservação ambiental, particularmente num país com as imensas 

contradições político-econômico-sociais como o Brasil. 

                                                                                                                                                                                
ambiental, educação para os funcionários, programas de EA, interdisciplinaridade, difusão de 
conhecimentos, atuação em redes, parcerias, transferência de tecnologia e programas de 
educação continuada. 
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Desde a década de 1970, a educação ambiental tem sido tratada como 

uma tábua de salvação para os problemas ambientais produzidos pela sociedade 

industrial moderna. Ela surge no cenário educacional através de propostas e 

programas internacionais que têm servido, sem maiores questionamentos, de 

suporte teórico e técnico para as atividades que se desenvolvem nesta área, não 

só para os países onde essa intenção brota, mas em outros, inclusive em território 

nacional. 

A atual Constituição do Brasil, CRFB/1988, bem como as Constituições 

Estaduais prescrevem o ensino da disciplina Educação Ambiental em todos os 

níveis escolares. No entanto, sabe-se que este ensino tornou-se precário e eivado 

de equívocos teóricos e distorções praticas, reduzindo-se, em grande parte, à 

apresentação de alguns conceitos de ecologia nas aulas de Geografia, Ciências e 

Biologia. 

O tema educação ambiental exige uma prática pedagógica interdisciplinar 

por força das próprias implicações teóricas que lhe dão fundamento: a concepção 

de natureza, de meio ambiente e ecologia, e a repercussão que a questão 

ambiental tem sobre a sociedade através dos movimentos ecológicos. 

No entanto, as discussões e a reflexão a respeito se resumiram apenas 

ao aspecto da necessidade e importância da educação ambiental, sem avançar 

numa análise mais aprofundada sobre as implicações teóricas e pedagógicas. E 

isso, não só na formulação dos fins e dos objetivos da educação ambiental, mas 

também na sua implementação e realização prática pelo sistema escolar e pela 

própria sociedade em geral.  

A educação ambiental, mesmo no início do século XXI, ainda permanece 

adquirindo um sentido progressivamente difuso, retoricamente equivocado na sua 

interpretação teórica, levando a práticas, muitas vezes, contraditórias.  

Essa situação se traduz em uma heterogeneidade conceitual axiológica e 

metodológica, baseada num limitado reducionismo: ora a educação ambiental em 

si é esgotada com a utilização de determinados recursos didáticos, ora ela é 

reduzida ao ensino de algumas disciplinas (geralmente de Geografia, Ciências e 

Ecologia), ou então ela se limita a encontrar receitas dentro do sistema atual para 

melhorar as condições ambientais, baseada em conceitos ecológicos e 

tecnológicos, sem que se repense o sistema educativo em seu conjunto. 
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O Quadro a seguir busca apresentar um breve histórico da Educação 

Ambiental: 

 

QUADRO 1 – BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

ANO OCORRÊNCIAS / PROJETOS 

1962 Publicação do livro “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson 

1968 Fundação do Clube de Roma; 

Conferência da Biosfera da UNESCO (Movimento de Contracultura)  

1972  Conferência de Estocolmo; 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 

1973 Criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente no Brasil 

1977 Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental – Declaração de Tbilisi 

1981 Política Nacional de Meio Ambiente 

1987 Nosso Futuro Comum – o conceito de Desenvolvimento Sustentável 

1989 Criação do IBAMA 

1992 ECO-92 – Ampliação da Agenda 21; 

Convenção da Diversidade Biológica; 

Convenção sobre Mudança Climática; 

Cúpula dos Povos; 

Documento: EA para Sociedades Sustentáveis; 

Programa Nacional de Educação Ambiental  

2000 Publicação da Carta da Terra; 

Criação do SNUC; 

Divisão do IBAMA em 2 órgãos (ICMBIO e IBAMA) 

2012 Rio+20 (EA como prática de conhecimento em diferentes espaços 

de Educação formal e não-formal e também nos processos de 

licenciamento ambiental. 

Fonte: Instituto Moleque Mateiro / adaptado e organizado pelo autor (2020). 

Percebe-se uma evolução com poucas mudanças estruturais e a 

necessidade de os sistemas educacionais construírem uma EA crítica e 

contextualizada, com mudanças de paradigmas sobre a relação ser humano, 

sociedade e unidades de conservação. Assistimos, assim, a execução de práticas 

pouco fundamentadas. 
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À luz de experiências idênticas de inclusão de disciplinas ou conteúdos no 

currículo escolar para o preenchimento de lacunas supostamente necessárias 

para a formação do cidadão, assistiu-se repetir com a educação ambiental o que 

já havia acontecido com a educação para a saúde, educação para o trânsito e 

educação sexual. 

Isto é a necessidade meramente formal e burocrática da inclusão no 

sistema escolar de mais uma educação adjetivada. Como destacou Miriam 

Krasilchik, em 1980, ainda no final do século passado.  

Para a autora:  

  

as transformações que temos tentado são superficiais e limitadas (...) 
substituímos conteúdos por outros mais atuais (...), mas a observação 
sistemática nas salas de aula revela que a maioria dos docentes ainda 
se limita a transmitir informações (...). (KRASILCHIK, 1980). 

 

No âmbito da educação ambiental, leis, reformas, planos e modelos (que 

se colocam para além ou aquém da realidade) são impostos à sociedade e em 

nada modificam a situação educacional do país de um modo geral e, 

particularmente, a gravidade dos problemas ambientais. Ao contrário, são 

instrumentos utilizados em nome do "novo", da "inovação" que acabam por 

encobrir a real dimensão desses problemas. 

Para que a educação ambiental seja integrada às disciplinas do currículo, 

é preciso colocar em questão a escola que se tem hoje e ter, claro, a escola que 

todos querem. Isso requer um persuasivo exame das relações que a sociedade 

mantém com a natureza e das relações que os homens estabelecem entre si.  

Rever as filosofias e ideologias que permeiam as representações de 

natureza, de meio ambiente e de ecologia hegemônicas na sociedade atual, bem 

como a forma como essa sociedade, através dos movimentos ecológicos, opera 

com os problemas ambientais, tomou-se imprescindível para que a educação seja 

realmente ambiental. 

Visões superficiais e fragmentadas têm distorcido a análise e o 

entendimento da educação ambiental, revelando-se frágeis e inconsistentes no 

equacionamento dos problemas ambientais. 

De maneira reiterada, importa salientar que a Educação Ambiental (EA) é 

um campo que emerge na esteira da grave crise ambiental, apresenta-se na 
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sociedade contemporânea. Na década de 1970, essa educação foi criada como 

um plano de ação global para o século 20. Ele compreende um modelo 

civilizacional diferente do que agora prevalece, que busca erradicar os impactos 

destrutivos que, desde evidências, o modelo de desenvolvimento da economia de 

mercado vem gerando no ambiente humano e nas relações humanas. 

Com a EA, se tem buscado que as novas gerações possam abordar 

outras visões que digam respeito à vida planetária e convivência harmoniosa, bem 

como saber estilos de vida alternativos para prevenir, amortecer e abordar risco, 

vulnerabilidade local, regional e planetário ao qual o homem se vê exposto por 

causa da irracionalidade de modos de produção do modelo de desenvolvimento 

comercial, que serve como o maior responsável pela crise ambiental e pela 

aceleração dos problemas ambientais.  Um exemplo disso é a mudança climática 

global. 

Entre os principais problemas que surgem através da maneira 

fragmentada que se dá o estudo da Educação Ambiental está, além da própria 

fragmentação dos estudos, o parcelamento do conhecimento, porque ao separar 

o estudo da natureza da sociedade sem reconhecer suas interações e 

interdependências, o impacto socioambiental gera a exploração em larga escala 

do patrimônio natural, seu processamento industrial, o consumo excessivo de 

produtos industrializados e o descarte descontrolado. 

Muitos pesquisadores, intelectuais e acadêmicos consideram que a crise 

ambiental é o resultado de uma crise civilizacional, que é objetivo não só na 

degradação da natureza, mas também na deterioração da qualidade de vida 

humana, nos níveis de pobreza, desigualdades e os valores humanos por trás 

dessas situações.  

Tais valores se concentram no interesse econômico, nas relações de 

poder e no ideal de progresso – crescimento e concentração de 

capital/consumismo e obsolescência material – impostas ao mundo por diversos 

meios por um setor restrito da população mundial em que esse progresso está 

concentrado (UNESCO, 1980; LEFF, 2003; BAUMAN, 2007; SOTOLONGO e 

DELGADO, 2006, entre outros). A perspectiva educação ambiental e 

sustentabilidade, em que o consumismo é o vilão e, ao mesmo tempo, herói da 

obsolescência programada será abordada posteriormente. 
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A visão do progresso emerge na era moderna em que, na segunda 

metade do século XX, a Revolução Industrial também começou, desde então, 

com o avanço acelerado da ciência e tecnologia que o sistema econômico vem 

gerando, intensificando um processo de industrialização sem precedentes. Isso, 

sem dúvida, trouxe consigo muitos benefícios sociais, mas também a 

superexploração e degradação da natureza: poluição em larga escala, 

desequilíbrios ecossistêmicos, ecocídio, genocídio, mudança climática global, 

desigualdade, marginalização e exclusão social (UNESCO, 1980). 

A situação que continua a ser questionada para este modelo de 

desenvolvimento é que, independentemente da devastação da Terra, nem da 

deterioração da qualidade de vida humana e de todos os seres vivos, os meios 

para alcançar o progresso econômico foi construído sobre o crescimento do 

capital para o infinito que é baseado na herança natural de um planeta finito.  

Tal herança é o apoio da dinâmica da vida planetária, no entanto, a 

ganância e cegueira do setor comercial extrativista estão colocando-a em risco e 

estão cada vez mais nos levando ao abismo, isso de acordo com os autores 

(MORIN, 2010; TAMAMES, 1985).  

Este grave problema ambiental que se espalha pelo mundo, induzindo, no 

último terço do século XX, a repensar o papel humano na crise ambiental, o lugar 

do homem no planeta, quem são, de onde vêm, para onde estão indo. Além disso, 

como querem viver, o que muda e quais ações são necessárias para superar o 

retrocesso civilizacional envolvido na crise ambiental para a construção de um 

mundo melhor, respeitoso e garantindo o cuidado da Terra, do bem comum, de 

uma vida harmoniosa justa e equitativa, responsável, solidária e respeitosa da 

qualidade de vida na Terra. 

Com esse pensamento tratado até então, pode-se observar a percepção 

dos idos de 1974 do geógrafo Yi-Fu Tuan, estudioso do meio ambiente que já 

pensava em como as percepções e atitudes humanas seriam o ponto inicial para 

questionamentos em relação ao meio ambiente.  

  

1.3 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOB OLHAR DE YI-FU TUAN 

 

O geógrafo Yi-Fu Tuan escrevera, nos anos de 1974, quase que um 

tratado sobre a topofilia, o livro Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e 
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valores do meio ambiente. De acordo com o geógrafo, a topofilia tem a intenção 

de provocar para questionar, por meio de avaliações e questionamentos, onde o 

homem se situa, quais são os seus valores ambientais, quais são os problemas 

do meio ambiente que fundamentalmente são problemas humanos.  

Logo na Introdução de seu livro, Tuan afirma não ter encontrado uma 

definição única para o substantivo topofilia, entende então a necessidade de 

atrelá-lo a vários conceitos distintos e complementares. 

No entendimento de Tuan, as atitudes frente ao ambiente são 

eminentemente culturais, dependem das percepções heterogêneas formadas 

através do tempo e fazem com que os projetos de educação ambiental se 

estabeleçam em um ambiente físico variável e dinâmico, que não dependem 

apenas das forças naturais que o desenham, mas transbordam valores culturais 

onde os homens desenvolvem suas atividades. Essa relação não pode ser 

unidirecional, deve ser transversal, já que a humanidade precisa também ser 

transformada pelo espaço que hoje apenas está associado ao uso do homem. 

Se as considerações do geógrafo Tuan vierem a ser interpretadas e 

entendidas como percepções ambientais, que nada mais são do que a forma 

como cada indivíduo aprecia e valoriza seu ambiente, transformando 

positivamente seu entorno, essas serão levadas em conta para construir 

informações relevantes para as populações locais que estarão mais propícias a se 

transformarem pela educação ambiental.  

Isso tudo será possível, concretizado por um elo educacional, embora 

saiba-se que os atores sociais são distintos, os ambientes rurais e urbanos 

possuam uma demanda diferente, porém com a finalidade única de tornar mais 

eficiente a aplicação de políticas públicas ambientais de excelência objetivando a 

preservação ambiental para as futuras gerações.   

O cientista Tuan afirmou em sua obra Topofilia: um estudo da percepção, 

atitudes e valores do meio ambiente, como já citada anteriormente, que “no nível 

de atitudes e preferências do grupo, é necessário conhecer a história cultural e a 

experiência (...) no contexto de seu ambiente físico.” (TUAN, 2012, p. 91) 

Com a possibilidade da utilização de uma educação ambiental para que 

seja realizável a observação de grupos diversos, de histórias também diversas em 

caminhos distintos, as percepções ambientais serão factíveis.  
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Um exemplo concreto de percepção ambiental são as áreas naturais 

protegidas, conhecidas no Brasil como Áreas de Conservação. Essas áreas foram 

inicialmente reconhecidas por meio de políticas públicas mundiais.  

No entanto, elas têm alcance limitados por razões específicas: 

primeiramente pelo fato já citado de que normalmente as Áreas de Conservação 

foram iniciativas de eventos internacionais com motivações relacionadas à 

proteção ambiental, tais como os eventos de Estocolmo, 1972, e do Rio de 

Janeiro, 1992. Em segundo lugar, é latente o fato de que havia e ainda há conflito 

de interesses, onde são diversos os atores sociais, entre os quais o Estado, as 

agências financiadoras internacionais e organizações não governamentais 

(ONG’s), por exemplo. Ainda deve-se considerar que a maioria das Áreas de 

Conservação estão próximas ou vinculadas a espaços residenciais ou espaços 

onde existem atividades agropecuárias, mineradoras, de extração de insumos, 

além de atividades de uso de recursos naturais que figuram no cotidiano 

antrópico.   

Para Cisotto, 2013, naquilo que tange ao geógrafo Tuan e à topofilia para 

entender a percepção ambiental:  

 

Yi-Fu Tuan, difunde o termo topofilia (descrito por Bachelard) entendido 
em um sentido amplo, como os laços afetivos (simbólicos) dos seres 
humanos com o meio ambiente. “Topofilia” descreve uma sensação que 
pode não ser a mais forte das emoções humanas, de fato, muitas 
pessoas se sentem totalmente indiferente em relação aos ambientes que 
moldam suas vidas, mas quando ativado ele tem o poder de elevar um 
lugar para tornar-se o portador de eventos emocionalmente carregados 
ou para ser percebido como um símbolo. (CISOTTO, 2013, p. 95) 

 

Ainda para Cisotto, 2013, importa a vinculação do termo topofilia. O autor 

entende que:  

 

O termo, como dito, vincula-se à afetividade, os laços estabelecidos com 
o ambiente considerando muito da subjetivação humana, assim, revela o 
ser geográfico, o Homem, a sociedade como criadora de significado, por 
uma natureza que interpreta, tornando a ciência geográfica mais humana 
e subjetiva, ampliando seu entendimento para além de uma ciência dos 
lugares. Topofilia se associa ao sentido geográfico de lugar, escala da 
ação experiência e passa a fazer parte dos estudos de percepção 
ambiental. (CISOTTO, 2013, p. 95) 

 

Diante do exposto, atenta-se para o estudo das percepções ambientais 

proposto neste trabalho, levando em conta atores sociais distintos e o enfoque 
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integrador de aspectos vinculantes entre a conservação ecológica, a conservação 

cultural em contextos determinados. 

 

1.4 ESTUDOS DO MEIO E TURISMO PEDAGÓGICO: ESTRATÉGIAS 

PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

  

O trabalho de campo, etapa fundamental dos Estudos do Meio, tem sido 

utilizado por muitos professores, tanto na educação básica quanto no ensino 

superior, como ferramenta didática para fixar conteúdos nas diversas disciplinas, 

não somente na geografia e biologia. 

 

Sair do cotidiano da sala de aula e promover atividades extraclasse são 
inciativas muito antigas na escola que talvez existam desde que essa 
instituição se consolidou. Os termos usados para essa prática são 
variados e incluem desde as conhecidas excursões até as saídas, aulas 
passeio ou trabalhos de campo, viagens de estudo e estudos do meio 
entre outros. (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2008, p.139) (Griffo 
nosso). 

 

 Quando não pensadas e amplamente discutidas com a equipe de 

professores e equipe pedagógica envolvidas no projeto específico este torna-se 

mais uma excursão ou mesmo uma atividade de passeio, simplesmente. É 

importante, neste processo, a participação dos estudantes, não apenas na ideia 

de “pertencimento”, mas como atores no processo educativo. Assim, os 

estudantes farão parte também do processo de percepção do espaço a ser 

vivenciado, sentindo os fenômenos e analisando o percurso proposto. 

Conforme Conpiani e Carneiro (1993, p. 90) enquanto instrumento 

didático, o trabalho de campo desempenha quatro funções, a saber: 

 

Ilustrativa, cujo objetivo é ilustrar os vários conceitos vistos nas salas de 
aula; motivadora, onde o objetivo é motivar o aluno a estudar 
determinado tema; treinadora, que visa a orientar a execução de uma 
habilidade técnica; e geradora de problemas, que visa orientar o aluno 
para resolver ou propor um problema. 

 

Faz-se necessário e importante ampliar o debate acerca da questão sobre 

o trabalho de campo. A maneira disciplinar como vem sendo conduzido como 

recurso didático necessita ser ampliado e envolver outras disciplinas.  A 

interdisciplinaridade, na prática pedagógica, seria um caminho a ser seguido para 
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a formação de cidadãos participativos e críticos, assim como para o processo de 

inclusão dos estudantes. 

Zóboli (2004) nos apresenta que as excursões enriquecem as 

experiências dos estudantes uma vez que: 

Diminui o verbalismo da aulas expositivas, relacionam a escola com a 
comunidade, auxiliam a revelação de vocações através de visitas a 
fábricas, laboratórios, Unidades de Conservação, Jardim Zoo-Botânico, 
além de treinar a observação, a coleta de dados, a análise, oferecendo 
oportunidade para melhor entrosamento entre os próprios alunos e estes 
com o professor (ZÓBOLI, 2004, p.113, adaptado).(Grifo nosso) 

 
Um exemplo de instrumento didático interdisciplinar seria o estudo do 

meio. Este pode ser entendido como um procedimento de ensino interdisciplinar, 

de maior participação dos estudantes envolvidos no processo de estudo, tanto no 

ambiente rural quanto no meio urbano. Um determinado espaço geográfico 

estudado é ampliado em seus conceitos, proporcionando novos saberes.  

Pontuska (1998) afirma que o estudo do meio se caracteriza por uma 

proposta metodológica abrangente que envolve concepções de conhecimento e 

de aprendizagem, assim como aspectos relacionados ao pertencimento dos 

estudantes e o papel da equipe de professores. 

Como assevera Lopes e Pontuska (2009) “esta prática pedagógica 

encontra plena expressão no interior de uma teoria curricular aberta na qual o 

trabalho educativo das escolas não seja regulado (...) distanciando-se, desta 

forma, de uma concepção tecnicista, baseada na racionalidade técnica (...) que 

pressupõe autonomia relativa dos professores.” Temos, assim, o caráter formador 

do trabalho participativo ao envolver vários atores. 

O estudo do meio requer planejamento interdisciplinar e estratégia 

pedagógica para que se concretize como importante recurso didático, inclusive 

nos processos de educação ambiental, por exemplo, em unidades de proteção e 

conservação. Podemos elencar como proposta de roteiro pedagógico, segundo 

Lopes e Pontuska (2009): 

a) reflexão individual e coletiva sobre as práticas pedagógicas 
desenvolvidas em determinada escola e o desejo de melhorar a 
formação do aluno (seleção de temas e espaços a serem estudados); 

b) detectar os problemas existentes na vida de seus 
moradores, estabelecer relações entre os fatos verificados e o cotidiano 
do aluno;  

c) prévia visita ao local e avaliação da segurança dos 
envolvidos na viagem e na participação das atividades no lugar 
selecionado;  
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d) a definição dos objetivos do trabalho pedagógico, inserindo 
os estudantes e a comunidade; 

e) a elaboração de um caderno de campo (com capa e espaços 
para anotações, desenhos e croquis), mesmo que tradicional, como 
função didático-pedagógica, atrelado a outros produtos tecnológicos;  

f) o estabelecimento de roteiro/percurso e cronograma de 
atividades de observação/atividades práticas e/ou lúdicas em campo;  

g) seleção de textos com sínteses históricas e geográficas do 
lugar pesquisado e mapas/croquis de apoio;  

h) elaboração prévia de um roteiro de entrevistas para a coleta 
de dados; 

i) realização da pesquisa em campo ; 
j) sistematização dos dados coletados em campo; 
l) avaliação e divulgação dos resultados. 

  

O estudo do meio deve, então, representar momentos de integração entre 

equipe pedagógica, comunidade escolar e espaços de vivência na discussão 

crítica sobre a sustentabilidade socioeconômica e ambiental.  

O debate ambiental não pode deixar de lado as discussões e ações dos 

vários educandários existentes, de maneira a propiciar aos estudantes uma maior 

percepção de seus atos perante o meio ambiente. 

É necessária uma maior reflexão de como estas informações, balizadas 

pela educação, estão sendo desenvolvidas nas escolas, notadamente na rede 

pública de ensino. Assim, não somente o trabalho docente, mas o que tem sido 

discutido e desenvolvido junto aos movimentos sociais críticos de caráter 

ambientalista por vezes inseridos nos espaços de educação não-formal, como é o 

caso também das Unidades de Conservação. 

O estudo do meio, assim planejado de forma interdisciplinar e crítica, 

representa uma nova possibilidade metodológica em Educação Ambiental ao ser 

concebido com a participação dos atores envolvidos no processo educativo, ao 

avaliar percepções e propor novas reflexões na fase do Turismo Pedagógico. 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT) (2003), “todo 

turismo pode ser educativo à medida que, de antemão, todo turista aprenda sobre 

os diversos aspectos que o destino lhe oferece ao interagir com os diferentes 

atores participantes do processo”. Porém, quando o aspecto pedagógico envolve 

estudantes da educação básica, como é o nosso caso, o projeto necessita ser 

bem articulado e, por que não, planejado de forma interdisciplinar. Assim, para ser 

considerado como Turismo Pedagógico, os roteiros turísticos, previamente 

estabelecidos nos estudos do meio, precisam estar contextualizados e levar em 

conta o processo de ensino e aprendizagem. (OMT, 2003, p. 90-91) 
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Todos esses fatores precisam ser estudados para que a Educação 

Ambiental nas escolas, notadamente nas redes públicas de ensino, seja articulada 

a uma educação de qualidade em uma escola que se alinha aos processos de 

construção e defesa da cidadania e na melhoria da qualidade de vida para todos. 

Tal articulação fica mais bem alicerçada quando associada ao turismo 

pedagógico que busca o “direcionamento de ações pedagógicas que se 

pretendam inovadoras, promover um saber ampliado. E entende-se por ampliação 

do saber, a provocação e produção de diversas formas de conhecimento.” 

(ALVES e RODRIGUES, 2014,p.146) 

Desta maneira vemos que o turismo pedagógico, alinhado à educação 

ambiental, apresenta-se como recurso pedagógico essencial na relação ensino-

aprendizagem, amplamente socializado por meio dos projetos interdisciplinares na 

escola. 

E, neste mesmo sentido, Alves et.al.(2012, p.75) contribui assertivamente 

ao afirmar que o turismo pedagógico: 

Nesses termos, se apresenta como uma possibilidade de tornar o 

conhecimento pertinente, contextualizado e real. A viagem é o elemento 

motivador para dar encanto à educação. No turismo pedagógico, os 

diversos saberes e realidades são articulados como necessidade de 

reconhecer e conhecer os problemas do mundo, em um ambiente de 

sentidos e significados. (ALVES et al, 2012, p.75). 

 

Inseridos nos problemas do mundo podemos exemplificar os problemas 

do meio ambiente, o consumismo, os impactos ambientais, a importância da 

preservação das Unidades de Conservação, como é o caso do Parque Estadual 

da Serra do Rola Moça. 

Assim, podemos considerar como iminente a ampliação das discussões 

sobre o debate ambiental e estudos do meio de maneira a garantir um futuro 

melhor para a humanidade. Neste debate é importante frisar a necessidade de 

uma maior interação da população (não somente da comunidade escolar), quer 

seja por meio dos movimentos sociais, quer seja por interações no trabalho, pelo 

desenvolvimento tecnológico, artístico e científico. 

No próximo capítulo abordaremos o conceito sobre o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação e as principais características do Parque Estadual da 

Serra do Rola Moça e dos municípios abrangentes. 
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2 CARACTERISTICAS GERAIS DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO 

ROLA MOÇA: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

 

O presente capítulo abordará brevemente sobre o Sistema de Unidades 

de Conservação (SNUC), destacando sobre os aspectos relacionados a seus 

objetivos, ampliando para um breve esboço das categorias de unidades de 

conservação e, posteriormente, apresenta uma relação dos principais marcos 

legais pertinentes ao ordenamento jurídico que sustenta o sistema Destaca 

algumas das principais características do Parque Estadual da Serra do Rola 

Moça, bem como os seus aspectos biogeográficos, abordando também sobre os 

aspectos gerais dos municípios que fazem fronteiras com o PESRM. Destaca o 

município de Ibirité que apresenta o menor Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) e que corresponderá ao foco da pesquisa no quesito 

professores que visitam a Unidade de Conservação Serra do Rola Moça.  

Este estudo foi desenvolvido no Parque Estadual da Serra do Rola Moça 

(PESRM) em função de sua localização na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, distante cerca de 23 km  da capital do Estado de Minas Gerais até a 

sua entrada principal no bairro Jardim Canadá, no município de Nova Lima. Os 

municípios de Ibirité e Brumadinho também fazem parte do seu entorno (figura 1). 

O Brasil apresenta uma grande variedade de biomas, refletindo a enorme 

riqueza da fauna e da flora presentes em todo o seu território. De acordo com o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2019) o bioma Mata Atlântica é rico em 

biodiversidade, no entanto sofre com o desmatamento e o avanço da 

urbanização.  O Cerrado, outro Bioma de grande importância, é o segundo 

maior do nosso território, possui a ocupação pela agropecuária bastante 

consolidada. Em Minas Gerais encontramos áreas expressivas que merecem 

atenção, tanto pela antropização quanto pelo uso na agropecuária.  

Tanto o Cerrado quanto o bioma Mata Atlântica, presentes no estado de 

Minas Gerais, carecem de políticas e sistemas eficazes de fiscalização, 

preservação e conservação, além da manutenção de serviços ambientais. 
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FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA 

 

Fonte: Santos (2010). 

 

O Brasil apresenta uma grande variedade de biomas, refletindo a enorme 

riqueza da fauna e da flora presentes em todo o seu território. De acordo com o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2019) o bioma Mata Atlântica é rico em 

biodiversidade, no entanto sofre com o desmatamento e o avanço da 

urbanização. O Cerrado, outro Bioma de grande importância, é o segundo maior 

do nosso território, possui a ocupação pela agropecuária bastante consolidada. 

Em Minas Gerais encontramos áreas expressivas que merecem atenção, tanto 

pela antropização quanto pelo uso na agropecuária. Tanto o Cerrado quanto o 

bioma Mata Atlântica, presentes no estado de Minas Gerais, carecem de políticas 

e sistemas eficazes de fiscalização, preservação e conservação, além da 

manutenção de serviços ambientais. 

Mesmo antes da Constituição de 1988, o legislador infraconstitucional já 

cuidara de proteger áreas específicas do meio ambiente natural brasileiro. O 

Código Florestal de 1965, Lei 4.771, que foi recepcionado em sua integralidade 

pela constituição brasileira vigente, mesmo tão anterior à mesma, já previa o 

cuidado e impôs limites de extensão visando à proteção da vegetação. Seria, 
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segundo PADILHA (2010) o “limite mínimo necessário para o cumprimento de sua 

finalidade ecológica, criando instrumentos diretamente correlacionados com o 

implemento daquilo que, após a Constituição Federal de 1988, passou a 

denominar de função socioambiental da propriedade”.  

O artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, em seu 

§1º, inciso I, ao dispor que “para assegurar a efetividade” do direito a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é necessário “preservar e restaurar os 

processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas”. Desta feita, abarcou de maneira ampla e generalizada, a proteção 

da fauna e flora. Teve o cuidado o legislador de definir qual seria o alcance da 

proteção desejada e proibiu, de maneira expressa, atividades capazes de 

interferência no equilíbrio ambiental, quer de maneira efetiva ou mesmo potencial.  

Ainda na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – 

CRFB/88 – o inciso III do artigo 225, inciso III determina que é atribuição do 

Estado definir, em todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente por meio de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifique proteção. 

Nesse contexto, para a concretização de criação de espaços territoriais 

especialmente protegidos, além da área de preservação permanente e da reserva 

legal dispostos no Código Florestal, foi instituído importante instrumento, chamado 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, conhecido como SNUC, Lei 

Federal 9.985/2000 que apresenta um conjunto de diretrizes e procedimentos que 

possibilitam aos entes federativos e à iniciativa privada, a criação, implantação e 

gestão de unidades de conservação. 

 

2.1 SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SNUC): 

INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

Conforme apresentado por Milano (1989), um Sistema de Unidades de 

Conservação é conceituado como sendo “o conjunto organizado de áreas naturais 

protegidas, que, planejado, manejado e gerenciado como um todo é capaz de 

viabilizar os objetivos nacionais de conservação”. O Parque Nacional do Itatiaia, 

criado em 1939 (MMA, 2019) representou o início incipiente das inúmeras 
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tentativas dos órgãos ambientais no cumprimento dos principais objetivos 

nacionais de conservação eficiente do espaço territorial protegido. A gestão 

eficiente depende em muito dos planos de manejo e de modelos inovadores de 

administração que contemplem o viés da sustentabilidade.  

No entendimento sobre sustentabilidade, Boff (2012) apresenta: 

... é toda a ação destinada a manter as condições energéticas, físico-
químicas que sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a 
comunidade de vida e a vida humana, visando sua continuidade e ainda 
atender as necessidades da geração presente e das futuras, de tal forma 
que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de 
regeneração, reprodução e coevolução (BOFF, 2012, p. 107). 

 

A apresentação de Boff (2012) nos remete para a ideia de um conceito 

por vez integrado, ou seja, que leva em conta a interdependência entre os seres 

humanos, o meio ambiente e a economia que são considerados os alicerces da 

sustentabilidade. 

Boff (2012) nos apresenta, ainda, dois outros sentidos para a 

compreensão do conceito de sustentabilidade, a saber: 

[...] como um adjetivo [sustentável] é adicionado a qualquer coisa sem 
mudar a natureza da coisa; por exemplo, eu posso reduzir a poluição 
química de uma fábrica colocando filtros em suas chaminés que liberam 
gases, mas a forma da empresa interagir com a natureza, de onde ela 
retira a matéria-prima para a produção, não muda; continua a devastar. 
Sua preocupação não é o ambiente, mas o lucro e a competitividade que 
têm que ser garantidos. Assim, a sustentabilidade é acomodação e não 
mudança; é um adjetivo, não substantivo. Sustentabilidade como 
substantivo exige uma mudança na relação com a natureza, a vida e a 
Terra. A primeira mudança começa com outra visão da realidade. [...]. 
Nós não estamos fora e acima dela como um dominador, mas dentro e 
quem se importa em alavancar seus ativos, respeitando seus limites. [...] 
(BOFF, 2011, p. 1), (Grifo nosso). 

 

Assim, Boff (2011), nos provoca no sentido de reforçar a ideia de que a 

sustentabilidade como substantivo seria importante já que remete ao 

desenvolvimento e, nesta perspectiva, a economia se traduz também como 

essencial para a manutenção da sociedade. 

A relação com a natureza, a qualidade de vida e a necessidade urgente 

de se pensar no futuro da humanidade, contribuíram para a ampliação dos 

debates acerca da fragilidade da diversidade biológica e, mais ainda, da 

manutenção da vida na Terra. 

No Relatório Nosso Futuro Comum, da Comissão Brundtland (1987), 

criada pela ONU, o desenvolvimento sustentável é entendido como: “O 
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desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades.” As 

práticas atuais das nações desenvolvidas reafirmam a incompatibilidade entre o 

desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes, 

notadamente quando consideramos o fenômeno da obsolescência programada 

praticada pelas indústrias. O documento apresentado é composto de uma 

introdução – uma terra, um mundo; e três partes: preocupações comuns, 

problemas comuns e esforços comuns. 

O termo sustentabilidade ambiental proposto pela CMMAD (Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento), bem como outro proposto pela 

Agenda 21 focalizam os pilares ambientais, econômicos e sociais. Outros autores, 

a exemplo de Ignacy Sachs (2000), sugerem outras dimensões, quais sejam, a 

espacial e a cultural definindo sustentabilidade ambiental como a capacidade dos 

ecossistemas de se manterem diante das agressões humanas. 

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), um tratado da 

Organização das Nações Unidas (ONU) assinada em 1992 (vigorando a partir de 

dezembro de 1993) além de abarcar tudo o que refere direta ou indiretamente à 

biodiversidade e que teve o envolvimento do Brasil, estabeleceu um sistema de 

áreas protegidas. Cumprindo com esse compromisso o Brasil instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), em 18 de julho de 

2.000, através da Lei Nº 9.985 (SNUC, 2000). Essa lei está consolidada de forma 

a ordenar as áreas protegidas, nos níveis federal, estadual e municipal. O SNUC 

tem os seguintes objetivos (SNUC, 2000): 

•  Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos 

recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

•  Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e 

nacional; 

•  Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais; 

•  Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos 

naturais; 

•  Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 

natureza no processo de desenvolvimento; 
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•  Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza 

cênica; 

•  Proteger as características de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, paleontológica e cultural; 

•  Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

•  Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

•  Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa 

científica, estudos e monitoramento ambiental; 

•  Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

•  Favorecer condições e promover a educação e interpretação 

ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

•  Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de 

populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua 

cultura e promovendo-as social e economicamente. 

A efetivação do SNUC busca a conservação e a proteção da diversidade 

biológica para as próximas gerações, centrando-a em um eixo fundamental do 

processo conservacionista de viés sustentável Estabelece ainda a necessária 

relação de complementaridade entre as diferentes categorias de unidades de 

conservação, organizando-as de acordo com seus objetivos de manejo e tipos de 

uso, ou seja, Proteção Integral e Uso Sustentado (SNUC, 2000). O SNUC foi 

idealizado de maneira a fortalecer o papel das UC, de modo que sejam 

planejadas e administradas de forma integrada com as demais UC. Assim, o 

SNUC é gerido pelas três esferas governamentais (federal, estadual e municipal). 

No Artigo 5°, Capítulo II, em seu item IV, o SNUC será regido por diretrizes que, 

dentre outras: 

IV – busquem apoio e a cooperação de organizações não 
governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o 
desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de 
educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, 
monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades 
de conservação; (SNUC, 2000), (Grifo do autor). 

   

Neste sentido e, ainda de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, as 

Unidades de Proteção Integral tem como objetivo básico a proteção da natureza 

e, consequentemente, a preservação do meio ambiente, sendo admitido o uso 

indireto dos seus recursos naturais (recreação, turismo ecológico/pedagógico, 
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pesquisa científica, educação e interpretação ambiental), ou seja, aqueles que 

não envolve consumo, coleta ou danos aos recursos naturais, com exceção dos 

casos previstos na Lei do SNUC e são compostas pelas seguintes categorias de 

unidades de conservação: 

I. Estação Ecológica: Tem como objetivo a preservação da natureza e a 

realização de pesquisas científicas. É proibida a visitação pública, exceto com 

objetivo educacional e a pesquisa científica depende de autorização prévia do 

órgão responsável. 

II. Reserva Biológica: Tem como objetivo a preservação integral da biota 

e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana 

direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de 

seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e 

preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos. 

III. Parque Nacional: Tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com 

a natureza e de turismo ecológico. 

IV. Monumento Natural: Tem como objetivo básico preservar sítios 

naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. 

V. Refúgio de Vida Silvestre: Tem como objetivo proteger ambientes 

naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de 

espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. 

As Unidades de Uso Sustentável tem como objetivo básico compatibilizar 

a conservação da natureza com o uso direto de parcela dos seus recursos 

naturais. O Grupo das Unidades de Uso Sustentável divide-se nas seguintes 

categorias: 

I. Área de Proteção Ambiental: É uma área em geral extensa, com certo 

grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 

culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações humanas. Tem como objetivos básicos proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do 

uso dos recursos naturais. 
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II. Área de Relevante Interesse Ecológico: É uma área em geral de 

pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com 

características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota 

regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância 

regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a 

compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. 

III. Floresta Nacional: É uma área com cobertura florestal de espécies 

predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável 

dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para 

exploração sustentável de florestas nativas. 

IV. Reserva Extrativista: É uma área utilizada por populações locais, cuja 

subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 

subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos 

básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o 

uso sustentável dos recursos naturais da unidade. 

V. Reserva de Fauna: É uma área natural, com populações animais de 

espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias. É adequada 

para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de 

recursos faunísticos. 

VI. Reserva de Desenvolvimento Sustentável: É uma área natural que 

abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas 

sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de 

gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um 

papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade 

biológica. 

VII. Reserva Particular do Patrimônio Natural: É uma área privada 

gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. 

Nesse sentido, o Brasil possui em seu arcabouço legislativo um grande 

número de instrumentos normativos que visam efetivar a proteção e conservação 

do meio ambiente, bem como, de permitir o uso de seus atributos, quando 

possível, de forma sustentável, pelas presentes e futuras gerações. 

No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual nº 20.922/2013, que 

trata sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade, no Capítulo III, em 

seção própria, dispõe especificamente sobre as  unidades de conservação, 
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definindo-as em seu artigo 42 como “o espaço territorial e seus recursos naturais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção.” 

No Quadro Resumo a seguir estão listadas as principais leis e decretos 

federais vigentes relacionados à gestão e manejo de Parques no Brasil. 

QUADRO 2 - LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL. 

Instrumento legal Resumo 

Decreto nº 24.643/34 Trata do Código de Águas 
 

Lei no 5.197/67 Lei de Proteção à Fauna 
 

Constituição Federal de 1988  Trata da proteção ao Meio ambiente no Artigo 225, 
Capitulo VI do Meio Ambiente. 
 

Lei nº 6.938/81  Política Nacional de Meio Ambiente 
 

Lei nº 9.433/97 Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei nº 8001, de 
13 de março de 1990, que modificou a Lei nº7990, de 28 
de dezembro de 1989. 
 

Lei nº 9.605/98 Lei de Crimes Ambientais 
 

Decreto nº 6.514/08 Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao 
meio ambiente estabelece o processo administrativo 
federal para apuração destas infrações e dá outras 
providências. 
 

Lei nº 9.985/00 Lei do SNUC 
 

Decreto nº 4.340/02 Regulamenta o SNUC 
 

Decreto nº 4.339/02  Institui os princípios e diretrizes para a implementação da 
Política Nacional de Biodiversidade. 
 

Lei nº 12.651/12 Institui o Novo Código Florestal 

Fonte: www.planalto.gov.br (2020) (organizado pelo autor)  

 

 

A partir do início do século XX, tanto em Minas Gerais quanto em outras 

regiões do Brasil, passam a vigorar leis e instrumentos legais – alguns modestos - 

na intenção de preservar a biodiversidade. O quadro a seguir procura listar as 

principais leis e decretos estaduais para a gestão e manejo de Parques no estado 

de Minas Gerais. 

http://www.planalto.gov.br/
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QUADRO 3 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL REFERENTE ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

Instrumento legal Resumo 

Constituição 1989 de 
21/09/1989 

Constituição do Estado De Minas Gerais 
promulgada pela Assembleia Estadual Constituinte 

 

Lei nº 20.922, 16 de outubro 
de 2013 

Dispõe sobre as políticas florestal e de 
proteção à biodiversidade no Estado de Minas 
Gerais. 

 

Lei nº 10.583, de 3 de janeiro 
de 1992 

Dispõe sobre a relação de espécies 
ameaçadas de extinção de que trata o art. 214 da 
Constituição do Estado e dá outras providências. 

 

Lei nº 11.903, de 6 de 
setembro de 1995 

Cria a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, altera a 
denominação da Secretaria. 

 

Lei nº 13.803 de 27 de 
dezembro de 2000 

Dispõe sobre a distribuição da parcela da 
receita do produto da arrecadação do ICMS 
pertencente aos municípios. 

Lei nº 21.972 de 21 de 
janeiro de 2016 

Dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos e dá outras 
providências. 

Deliberação Normativa 
COPAM nº 213, de 22 de fevereiro de 
2017 

Estabelece as tipologias de 
empreendimentos e atividades cujo licenciamento 
ambiental será atribuição dos municípios. 

Lei nº 13.199, de 29 de 
janeiro de 1999 

Dispõe sobre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos. 

 

Lei nº 14.181, de 17 de 
janeiro de 2002 

Dispõe sobre a política de proteção à fauna 
e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e 
da aqüicultura no Estado e dá outras providências. 

 

Lei 14.368/02 Política Estadual de Desenvolvimento do 
Ecoturismo  

 

Deliberação Normativa 
COPAM nº 55, de 13 de junho de 2002 

Estabelece normas, diretrizes e critérios 
para nortear a conservação da biodiversidade de 
Minas Gerais, com base no documento: 
"Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para sua 
Conservação”. 

 

Decreto nº 46.953 de 23 de 
fevereiro de 2016 

Dispõe sobre a organização do Conselho 
Estadual de Política Ambiental – COPAM de que 
trata a Lei nº 21.972 de 21 de janeiro de 2016. 

 

Portaria IEF nº 34 de 28 de 
junho de 2018 

Estabelece Normas e Diretrizes para o uso 
público das Unidades de Conservação administradas 
pelo IEF e dá outras providências. 

Fonte: IEF (2020); ALMG (2020) (organizado pelo autor). 

 

 Como vemos, o poder público e a sociedade estão providos de informações 

acerca da necessidade de preservação e conservação da biodiversidade no 

estado de Minas Gerais. É nosso anseio que as inúmeras informações estejam 

sendo utilizadas pautadas nos objetivos da sustentabilidade socioeconômica e 
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ambiental, devolvendo para as comunidades locais e regionais os benefícios 

advindos da diversidade biológica existente. A divulgação e o acesso às 

informações pertinentes às unidades de conservação são ações iniciais 

importantes para a tomada de decisões, fortalecendo aspectos essenciais para 

uma educação ambiental crítica e participativa. 

 

2.2 CONTEXTUALIZANDO O PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO 

ROLA MOÇA  

 

Depois de contextualizar as áreas de preservação permanente de maneira 

geral, busca-se a partir de então tratar especificamente do Parque Estadual da 

Serra do Rola Moça - PESRM, situado na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, em Minas Gerais. Unidade de Conservação de Proteção Integral de 

grande importância para os municípios do seu entorno, quais sejam: Belo 

Horizonte, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho. 

O PESRM está inserido na região do Quadrilátero Ferrífero, coordenadas 

44°01’59”W e 20°03’38”S na parte central de Minas Gerais, porção sul do 

Complexo da Serra do Espinhaço, que se estende até o estado da Bahia, na 

região nordeste do Brasil. O Parque é uma área de interesse mundial nos 

aspectos científico, educativo, estético, cultural, histórico e turístico. Apresenta, 

ainda, boas exposições de carapaça laterítica ferruginosa, regionalmente 

conhecida como canga (figura 2). (AZEVEDO, et all, 2012). 

 

FIGURA 2 – Exposição de carapaça laterítica ferruginosa (Canga)  

  

Fonte: Evandro Rodney / acervo IEF (2007). 
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Segundo o Instituto Estadual de Florestas do Governo de Minas Gerais 

(IEF/MG), o Parque Estadual da Serra do Rola Moça foi criado em 27 de 

setembro de 1994, pelo Decreto Lei 36.071, sendo considerada uma importante 

Unidade de Conservação de Proteção Integral. Ainda, de acordo com mesmo 

Instituto, é o terceiro maior Parque em área urbana do país, com uma área de 

aproximadamente 4006,51 hectares. (IEF, 2007) 

Ainda segundo o mesmo Instituto, o PESRM está inserido numa grande 

região metropolitana da capital do estado de Minas Gerais, confrontando-se com 

o limite de inúmeras residências em seu entorno (figura 3), permitindo o 

estabelecimento de uma zona de amortecimento modesta e com problemas em 

sua delimitação. (IEF, 2007).  

 

FIGURA 3 – BAIRRO SOLAR DO BARREIRO / BELO HORIZONTE (MG) 

 

Fonte: GOOGLE EARTH (2020) / organizado pelo autor. 

 

De acordo com análises preliminares da imagem anterior – objeto de 

estudos posteriores para a comunidade científica - é possível notar que boa parte 

do bairro Solar do Barreiro ocupa a área de preservação e de conservação do 

Parque Estadual da Serra do Rola Moça, implicando em conflitos entre o poder 

público e os moradores do local, alguns residindo dentro da área demarcada do 

Parque e outros na área de amortecimento. 



53 

 

 Em diligência ao Parque, houve relato do Gerente da UC que há um 

conflito socioambiental na área com os moradores do entorno, ocasionando 

impactos ambientais antrópicos do tipo retirada de madeira para lenha, caçada 

predatória e exploração de recursos da flora local. 

Insta salientar que a biodiversidade da Unidade de Conservação é 

importante para o desenvolvimento científico e educação ambiental da sociedade, 

assim como para o equilíbrio econômico da população local e do entorno e que 

muitas práticas de superexploração – de forma direta ou indireta - têm contribuído 

para a insustentabilidade e para a perda da biodiversidade. 

O escritor Mário de Andrade (1893-1945) foi homenageado quando da 

escolha do nome do Parque, em um dos seus poemas, ao relatar que um casal de 

noivos, após o casamento estariam atravessando a serra à cavalo, com destino à 

sua nova moradia. Quando transitavam por uma das bordas da serra, o cavalo da 

moça escorregou no cascalho e despencou pelo abismo. O marido, um tanto 

desesperado, e na tentativa de salvar a sua esposa, também teve o destino fatal, 

não teve saída. Assim, a “Serra do Rola Moça/Rola Moça se chamou”. Ouçamos 

o que a poesia diz: 

 

A Serra do Rola-Moça / Não tinha esse nome não... / Eles eram do outro 
lado,/ Vieram na vila casar. / E atravessaram a serra, / O noivo com a 
noiva dele / Cada qual no seu cavalo. /  
 
Antes que chegasse a noite / Se lembraram de voltar. / Disseram adeus 
pra todos / E se puserem de novo / Pelos atalhos da serra / Cada qual no 
seu cavalo. / Os dois estavam felizes, / Na altura tudo era paz. /  

 
Pelos caminhos estreitos / Ele na frente, ela atrás. / E riam. Como eles 
riam! / Riam até sem razão. / A Serra do Rola-Moça / Não tinha esse 
nome não. / As tribus rubras da tarde / Rapidamente fugiam / E 
apressadas se escondiam / Lá embaixo nos socavões, / Temendo a noite 
que vinha. /  
 
Porém os dois continuavam / Cada qual no seu cavalo, / E riam. Como 
eles riam! / E os risos também / casavam / Com as risadas dos 
cascalhos, / Que pulando levianinhos / Da vereda se soltavam, / 
Buscando o despenhadeiro. 
 
Ali, Fortuna inviolável! / O casco pisara em falso. / Dão noiva e cavalo um 
salto / Precipitados no abismo. / Nem o baque se escutou. /  
 
Faz um silêncio de morte, / Na altura tudo era paz... / Chicoteado o seu 
cavalo, / No vão do espenhadeiro / O noivo se despenhou. /  
 
E a Serra do Rola-Moça / Rola-Moça se chamou. (MÁRIO DE 
ANDRADE, 1893-1945) 
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Estudo publicado no ano vigente, 2019, pela UFMG, na Revista Brasileira 

de Pesquisa em Turismo demonstra:  

 
O Parque Estadual Serra do Rola Moça (PESRM) é uma unidade de 
conservação da categoria de proteção integral, sendo permitido o uso 
indireto dos recursos naturais, por meio de visitação e pesquisas 
científicas. O PESRM possui uma área total de 3.942 hectares e foi 
criada em 27 de setembro de 1994, pelo Decreto Estadual nº 36.071, 
com o objetivo de conservar os ecossistemas locais e proteger seis 
mananciais de água (Bálsamo, Barreiro, Catarina, Mutuca, Rola-Moça e 
Taboões) (Minas Gerais, 2007). O PESRM está localizado na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, abrangendo parte dos municípios de 
Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima. (Rev. Bras. Pesq. Tur. 
vol.13 nº. 1 São Paulo Jan./Abr. 2019 Epub Abr. 15, 2019) (Grifo do 
autor). 

 
De acordo com o mesmo periódico, o Parque Estadual supracitado, 

também é um parque a ser lembrado como um patrimônio geológico (figura 4). Ao 

longo do tempo, diversos termos e definições foram determinados para conceituar 

o que são e como se chamam os locais que integram esse tipo de patrimônio. Os 

termos que vêm sendo utilizados são: geoparques, geolugar, geotopo, Ponto de 

Interesse Geológico (PIG), Local de Interesse Geológico (LIG) e geosítios.  

FIGURA 4 – ESTRADA PARQUE DA SERRA DO ROLA MOÇA 

 

Fonte: Evandro Rodney / acervo IEF (2007).  

  

Independentemente da denominação, estes locais se destacam por seu 

valor que podem ser: científico, educativo, turístico ou outros. Mas, naquilo que 

esse estudo buscou priorizar, é importante atentar para o fato de que o Parque 

Estadual Serra do Rola Moça (PESRM) é patrimônio ambiental e que deve ser 

preservado e utilizado, inclusive para a prática de educação ambiental e turismo 

pedagógico, como um sítio amplo de estudos ambientais e pesquisas diversas.  
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E, por tratar de um sítio amplo de estudos e pesquisas, vale apontar para 

uma matéria publicada no ano de 2018 sobre a exploração do Parque Estadual. 

Segundo a matéria publicada pelo Jornal Brasil de Fato, em dezembro de 2018, o 

Conselho Estadual de Política Ambiental aprovou ampliação de minas na zona de 

amortecimento do Parque Estadual. De acordo com o texto publicado:  

  
O Conselho Estadual de Política Ambiental aprovou, nesta terça (11), a 
ampliação de duas minas em Brumadinho e Sarzedo, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. As autorizações enfrentavam forte 
resistência dos moradores de Casa Branca. As minas se localizam na 
zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rola Moça. 
A empresa Minerações Brasileiras Reunidas S.A. irá assumir uma lavra a 
céu aberto para explorar minério de ferro, a Mina da Jangada. Esse 
projeto visa construir também uma estrada dentro da unidade de 
conservação. Já a Vale dará continuidade às operações na Mina de 
Córrego do Feijão, também uma lavra a céu aberto de minério de 
ferro. Foram autorizadas, em uma mesma reunião, as Licenças 
Prévia, de Instalação e de Operação. 
A continuidade das operações nas duas minas foi aprovada com apenas 
um voto contrário e duas abstenções, segundo Maria Teresa Viana, 
integrante do Copam. “Foi aquilo que tem sido sempre. Não importa o 
que a gente traga de elementos e provas de que os processos não estão 
devidamente instruídos, que há informações inverídicas. Eles votam e 
aprovam”, relatou. Ela conta que a produção será ampliada em 88% e as 
mineradoras têm aval até 2032. (Disponível em: 
https://www.brasildefato.com.br/2018/12/11/copam-aprova-a-retomada-
de-mineracao-na-serra-do-rola- moca-mg/ (Acesso em: 12/07/2019) 
(Grifo do autor) 

 
Importa salientar que o Parque vem sofrendo impactos ambientais de 

grande importância ocasionados pela ampliação da mineração, pressão urbana e 

conflitos em seu entorno. Destaca-se, como exemplo, a exploração de minério de 

ferro em lavra a céu aberto (figura 5), a perda da zona de amortecimento e o 

avanço dos empreendimentos imobiliários em seu entorno.  

FIGURA 5 – LAVRA A CÉU ABERTO NO PARQUE ESTADUAL DO ROLA MOÇA 
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Fonte: https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/minera%C3%A7%C3%A3o-no-entorno-

do-rola-mo%C3%A7a-amea%C3%A7a-abastecimento-na-grande-bh-1.615507/mina-parque-rola-

mo%C3%A7a-1.615511 (acesso em 30 abr 2020).  

  

 2.3 CARACTERÍSTICAS BIOGEOGRÁFICAS DO PARQUE  

  

IEF (2007) relata que o Parque Estadual da Serra do Rola Moça 

apresenta uma paisagem com caraterísticas singulares em virtude dos seus 

aspectos geológicos e pelo fato de apresentar uma topografia acidentada. A 

paisagem possui uma beleza bastante agradável aos olhos, instigando 

percepções variadas aos visitantes com intenções turísticas ou científicas 

diversas, propondo contemplação e aproximação com natureza. O reencontro 

com a natureza permite, mesmo que por poucos momentos, esquecer que o 

Parque está na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas 

Gerais. Apresenta, para os visitantes e transeuntes, riquezas naturais de um 

ecossistema diversificado presenteando a todos com as matas ciliares, os 

resquícios da Mata Atlântica, o cerrado e os campos rupestres, as resistentes 

canelas-de-ema (Vellozia sp), o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), a lontra 

(Lontra longicaudis), a onça parda (Puma concolor) e o mico estrela (Callithrix sp) 

são alguns exemplares que comprovam a importância da preservação local. 

 

2.3.1Flora 

 

Para o IEF (2007), o parque está entre uma zona de transição de Cerrado 

e da Mata Atlântica, rico em campos ferruginosos e de altitude. São encontradas 

espécies como orquídeas, bromélias, candeias, jacarandá, cedro, jequitibá, arnica 

e a canela-de-ema (figura 6). O Campo Ferruginoso é um bioma extremamente 

raro, sendo encontrado apenas em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, e em 

Carajás, no estado do Pará. Segundo Peixoto (2004), o campo de altitude 

apresenta várias formas, desde o campo cerrado, que muitas vezes é produto da 

ação de incêndios florestais, até os campos rupestres.  
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FIGURA 6 – CANELA-DE-EMA (Vellozia squamata) 

 

Fonte: http://www.biodiversitas.org.br/planosdemanejo/pesrm/regiao8.htm (acesso em 20 

abr 2020). 

 

2.3.2 Fauna 

Para Peixoto (2004), as condições de conservação e as formações 

vegetativas nativas são protegidas principalmente pela manutenção das fontes de 

água – conhecidos como mananciais - para abastecimento de Belo Horizonte e 

região, permitindo a preservação da fauna. Algumas espécies encontradas são a 

onça parda (figura 7), jaguatirica, gato mourisco, gato-do-mato, lobo guará, 

raposa, dentre outros. Contudo, o desenvolvimento de atividades econômicas 

próximas ao parque, como a mineração e a urbanização, pode reduzir 

gradualmente o espaço territorial dessas espécies.  

 

FIGURA 7 – ONÇA PARDA (Puma concolor) 

 

Fonte: http://www.klimanaturali.org/search?q=on%C3%A7a+parda (acesso em 04 de 

maio 2020). 
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2.3.3 Hidrografia e Mananciais 

 

De acordo com o Instituto Estadual de Florestas (IEF / MG), o Parque 

Estadual da Serra do Rola Moça incorpora, em seus domínios, várias nascentes e 

cabeceiras de rios das bacias do Rio das Velhas e do Paraopeba importantes 

para o abastecimento de água da região metropolitana. 

Um dos objetivos das Unidades de Conservação de Proteção Integral, 

como é o caso do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, é a proteção de seus 

recursos hídricos, principalmente os mananciais de água. 

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA), no Parque Estadual da Serra do Rola Moça e seu entorno, existem 

vários mananciais de água – Taboões (figura 8), Rola Moça, Bálsamo, Barreiro, 

Catarina e Mutuca - que abastecem parte da população de Belo Horizonte, Ibirité 

e Brumadinho, com restrição de acesso para visitação, garantindo uma segurança 

hídrica para os usuários uma vez que são Áreas de Proteção Especial (APE’s) 

declaradas pelo Executivo Estadual. (IEF, 2007). 

 

FIGURA 8 – MANANCIAL TABOÕES 

 

Fonte: www.ief.gov.br (acesso em 05 mai 2020) 

 

2.3.4 Meio Abiótico 

  

De acordo com Peixoto (2004), o clima do parque é classificado dentro da 

faixa de transição térmica entre tropical e subtropical, com intensidade de 

radiação solar elevada. A altitude média de 1.300 metros ameniza as altas 

temperaturas. O relevo acidentado é característico e contribui para as diversas 
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condições ecológicas. O regime de chuva representa bem as características da 

região sudeste do Brasil, que se apresenta com verões chuvosos e invernos 

secos. Quanto aos solos estes possuem baixa fertilidade, devido à pedregosidade 

e rochosidade, com excesso de alumínio o que corresponde às peculiaridades do 

relevo local. 

  

2.4 ASPECTOS GERAIS DOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO 

PARQUE 

 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui uma população estimada em 

5.961.895 habitantes (IBGE, 2018) e representa o centro político, financeiro, 

comercial, educacional e cultural do estado de Minas Gerais. Ainda segundo o 

mesmo Instituto, a RMBH é constituída por 34 municípios, além de outros 16 

municípios no colar metropolitano, justificando que a cidade cresceu e exerce 

influências nas cidades vizinhas. 

Entre os municípios que fazem parte da área de abrangência do Parque 

(Tabela 1), estão oficialmente, além de Belo Horizonte, outros três com 

características peculiares. 

 

Tabela 1 – MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO ROLA 

MOÇA 

 

Município População. 

total (hab) 

(IBGE 

2019) 

estimativa 

Área (km2) 

(IBGE 

2018) 

Área do 

Parque no 

Município (IEF, 

2007) 

Taxa de 

escolarização 

(%) de 6 a 14 

anos (IBGE 

2010) 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano 

Municipal – IDHM 

(IBGE 2010) (ha) (%) 

Belo 

Horizonte 

2.375.151  331.401  1.356,0

2 

33,83

% 

97,06 % 0,810 

Brumadinho 40.103  639,434  872,47 21,77

% 

98,04 0,747 

Ibirité 180.204  72,573  960,97 23,98

% 

97,5 % 0,704 

Nova Lima 94.889  429,004  818,56 20,42

% 

98,3 % 0,813 
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Fonte: Organizada pelo autor com base nos dados do IBGE (2020); IEF (2007). 

 

O município de Ibirité está inserido na região metropolitana de Belo 

Horizonte e apresenta o menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 

IDHM de acordo com dados do IBGE no ano de 2010. Conforme dados 

informados pelo ATLASBRASIL (2013) que utiliza informações do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Fundação João Pinheiro (FJP) e 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Ibirité apresenta um IDHM 

Educação abaixo da média nacional e, por outro lado, apresenta a segunda 

menor Taxa de Escolarização ao lado da capital, Belo Horizonte e, por este 

motivo ficou evidente a sua escolha como locus de avaliação da percepção dos 

professores que visitam o Parque Estadual da Serra do Rola Moça para a prática 

do turismo pedagógico e estudos do meio com os estudantes das escolas 

públicas, buscando estudar a questão educação ambiental em Unidades de 

Conservação. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo abordará sobre o contexto da pesquisa e as nuances 

que surgiram no decorrer da aplicação das entrevistas e, posteriormente, 

apresenta uma breve análise da metodologia utilizada. Destaca, ainda, a 

inviabilidade da realização de trabalhos de campo no lócus parque estadual da 

serra do rola moça. Por fim apresenta o percurso dos trabalhos com os 

professores que se propuseram a contribuir com a pesquisa em tempos de 

pandemia. 

  
3.1 CONTEXTO E PESSOAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

  

Esta pesquisa de campo com professoras e professores da educação 

básica de escolas públicas do município de Ibirité foi desenvolvida remotamente 

em virtude da pandemia do novo Coronavirus (Covid-19) que assolou o mundo e, 

mais especificamente o Brasil a partir de Fevereiro de 2020, quando surgiram os 

primeiros casos (OMS, 2020). Assim, em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi 

caracterizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia e 

constituída como uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional. 

A proposta inicial deste estudo envolvia basicamente o acompanhamento 

da realização de trabalhos de campo na Unidade de Conservação denominada 

Parque Estadual da Serra do Rola Moça, em Minas Gerais, realizada por 

professores na perspectiva do turismo pedagógico como fomento à Educação 

Ambiental, ampliando as discussões acerca da percepção ambiental e de uma 

possível implementação da Lei 23527, de 02/01/2020, no conjunto das ações 

educacionais com vistas à implementação do Turismo Pedagógico nas escolas 

em âmbito estadual. O acompanhamento in loco, através de um estudo de campo, 

possibilitaria uma investigação mais contextualizada com as ações dos 

professores, refletindo numa participação mais ativa nas entrevistas e num 

aprofundamento do conhecimento de suas percepções. 

Todavia, a opção mais segura e, atendendo as orientações das 

autoridades sanitárias, foi a realização das entrevistas remotamente, cumprindo o 

distanciamento social. Assim, investigamos os temas pertinentes e propostos 
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relacionados à Educação e Percepção Ambiental, objeto deste estudo, como já 

comentado, levando em conta o locus Parque Estadual da Serra do Rola Moça. 

Essa nova alternativa, imposta pela tragédia sanitária, representou um grande 

desafio para o processo de condução da pesquisa uma vez que excluiu a 

possibilidade de relacionamento, mesmo que impessoal, entre pesquisador e 

pessoas a serem entrevistadas em virtude do fechamento total e indeterminado 

de todas as escolas e da Unidade de Conservação. 

Nesse novo direcionamento foram registados os novos caminhos, 

certezas e incertezas para a educação pública básica na reorganização 

pedagógica de temas relacionados ao Estudo do Meio até que o surto viral se 

estabilize, propondo um debate sobre a Educação Ambiental nas Unidades de 

Conservação em tempos de pandemia. Nessa perspectiva, professoras e 

professores da educação básica pública são pessoas convidadas a nos contar 

suas experiências de trabalho pedagógico e as suas percepções em relação à 

Unidade de Conservação. Partindo desse pressuposto, buscamos compreender a 

importância de espaços da biodiversidade para a melhoria dos processos de 

ensino e de aprendizagens de estudantes se articulando com a premente 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental. 

Nos meses de junho e julho de 2020 consegui contactar com uma 

professora de Ensino Religioso que leciona na rede pública municipal em Ibirité e 

expliquei sobre o projeto de pesquisa e da necessidade da realização de 

entrevistas com 10 professores. Antes, porém, havia tentado contato em cerca de 

6 escolas públicas. Todas fechadas seguindo o protocolo de isolamento e 

distanciamento social. O contato com a professora por redes sociais foi promissor 

e conseguimos relacionar 10 professores de diversas áreas que atuam na 

educação pública básica. Num primeiro contato socializamos sobre o projeto de 

pesquisa e indagamos sobre a disponibilidade de cada um para a entrevista.  

O grupo de professores que participariam da pesquisa já estava 

organizado e, antes da entrevista semi estruturada, resolvemos aplicar um 

questionário tendo como categoria de análise o perfil sociodemográfico. Assim, 

foram organizadas 11 questões abordando o estado civil, idade, tempo de 

atuação como professor, sexo, redes de ensino que atua, turnos de trabalho, 

ocupação principal, grau de escolaridade, disponibilidade para frequentar curso de 

Educação Ambiental em uma Unidade de Conservação, local de origem 
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(bairro/cidade) e renda familiar. Importante salientar que o grupo entrevistado é 

composto por educadores de diversas áreas do conhecimento justificando que no 

projeto de educação Ambiental o conhecimento é transdisciplinar e, ademais, 

esses educadores estariam mais sensíveis e motivados em discutir os temas 

propostos. As pessoas participantes desta pesquisa são professoras e 

professores de diversas áreas do conhecimento atuando na educação básica da 

rede pública municipal de Ibirité, em Minas Gerais. A livre participação e 

contribuição desses professores possibilita o engrandecimento da pesquisa e a 

proposição de um debate aprofundado que busque a idealização de um curso de 

Educação Ambiental e Turismo Pedagógico em Unidades de Conservação.  

Importante salientar que tivemos dificuldades em conciliar o tempo 

disponível dos professores para a efetivação das entrevistas, haja vista que 

muitos deles estavam em aulas remotas e conciliando atividades domésticas 

durante o período de distanciamento social imposto pela pandemia do novo 

Coronavírus. Do total de 11 professores contactados uma pessoa se manifestou 

indisposta e outra pessoa não retornou as nossas mensagens. 

Cabe assinalar que o quantitativo de educadores envolvidos no processo 

tem a aquiescência do Comitê de Ética e Pesquisa da UFOP e que estes estavam 

cientes do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. (ANEXO B, pág. 125). 

Em meados do segundo semestre de 2020 começamos os trabalhos com 

professoras e professores da referida rede pública de ensino. As entrevistas foram 

gravadas utilizando recursos do programa de videoconferência Google Meet e 

salvos em mídia específica por meio eletrônico, mais precisamente em arquivos 

de MP-4. Ao todo foram 9 (nove) entrevistas que resultaram numa média de 5 

(cinco) horas de gravação. As entrevistas foram individuais e ocorreram em 

horários escolhidos pelos professores, remotamente. Optamos por gravar apenas 

o áudio das entrevistas uma vez que a exposição das pessoas entrevistadas não 

caberia na análise de conteúdo. Para melhor condução do processo e por motivo 

de respeito optamos pelo anonimato das pessoas, uma vez que são sujeitos 

importantes no ambiente escolar. 
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3.2 FONTE DE DADOS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

As entrevistas semi estruturadas individuais, realizadas remotamente, 

aconteceram durante o segundo semestre letivo com a utilização de gravações 

em áudio para a coleta dos dados. O conteúdo dos dados gravados foi analisado 

e os trechos mais significativos para a análise foram transcritos. Considerando a 

perspectiva da sustentabilidade socioeconômica e ambiental adotada neste 

estudo, foram selecionados procedimentos analíticos que permitissem 

compreender a relação entre Educação Ambiental, Turismo Pedagógico e 

Unidades de Conservação, assim como, as suas inter-relações com os processos 

de ensino e aprendizagens dos estudantes no ambiente escolar e fora deste. A 

íntegra do questionário e o roteiro de entrevistas semiestruturadas, utilizadas 

nesta pesquisa, serão apresentados no decorrer desta dissertação como 

Apêndices. 

QUADRO 4 – SÍNTESE DA BASE DE DADOS DA PESQUISA 

Instrumento de coleta de 

dados 

Período de 

coleta de 

dados (Julho / 

Outubro 2020) 

 

Dados 

Informes da pesquisa e 
seleção dos professores 

 
 

Julho 
 Notas de campo do pesquisador 

 Cronograma de atividades 
 

Pesquisa de perfil 
sociodemográfico 

 
 

 
Primeira 

quinzena de 
Agosto 

 Notas de campo do pesquisador 

 Utilização da plataforma Google 
Forms 

 

 
Entrevistas com os (as) 

professores (as) 

 
Segunda 

quinzena de 
Agosto 

 Anotações do pesquisador 

 Entrevistas gravadas em áudio 
com recursos da plataforma de 
vídeo conferência Meet 

 
Transcrições 

 

 
Setembro / 

Outubro 
Entrevistas integralmente transcritas 

 

Fonte: Dados de Pesquisa (organizado pelo autor) 

 As análises e interpretação dos dados, tiveram como instrumento 

metodológico a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011; FRANCO, 2012). Os 

resultados obtidos foram confrontados com o referencial teórico e organizados de 

acordo com os objetivos da investigação. Para tanto, foram realizadas as etapas 
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preliminares propostas neste instrumento de análise de dados, como a: pré-

análise; a exploração para a determinação das unidades de registro e contexto; e 

a elaboração das categorias e subcategorias, conforme descrição a seguir.  

 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo apresenta os resultados da aplicação do questionário 

aos professores participantes da pesquisa, que possibilitaram conhecer o perfil de 

cada entrevistado na esfera sociodemográfica.  

 

4.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DOS 

PROFESSORES ENTREVISTADOS 

 

O questionário foi aplicado a 9 pessoas, sendo 5 do sexo masculino e 4 

do sexo feminino, aceitas por adesão em participar da pesquisa. Os professores, 

com graduação completa, que responderam ao questionário lecionam educação 

física (1 pessoa), língua portuguesa (3 pessoas), ciências (2 pessoas) e a 

disciplina de geografia (03 pessoas) que, assim, deixam claro o caráter 

interdisciplinar da Educação Ambiental. Destes respondentes, cerca de 45% 

possuem especialização Lato Sensu. Foram realizadas 12 perguntas para traçar o 

perfil social e demográfico de cada entrevistado, e estão relacionadas no anexo 

desta dissertação. A primeira pergunta indagou sobre o estado civil dos 

entrevistados, conforme gráfico 1. 
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Gráfico 1 - ESTADO CIVIL DOS PROFESSORES ENTREVISTADOS DO MUNICÍPIO DE 
IBIRITÉ-MG. AGOSTO DE 2020.  

 

 

 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 
 

 Verificamos que das pessoas questionadas a maior parte são casados (as) 

e/ou possuem parceiros(as), sendo que do total de entrevistados 22% são 

solteiros(as) e outros 22% são separados(as) / divorciados. 

 Analisando o tempo de atuação como professor da educação básica, 

notou-se que a maior parte, cerca de 80%, lecionam há mais de 6 anos, de 

acordo com os dados representados no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - TEMPO DE ATUAÇÃO COMO PROFESSOR (A) NA EDUCAÇÃO BÁSICA. IBIRITÉ-

MG. AGOSTO 2020. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Assim sendo, é possível analisar que do universo de entrevistados a maior 

parte é casada e/ou possui parceiro e de que possuem vasta experiência 

lecionando na educação básica. 

Outro ponto importante a ser analisado diz respeito a idade dos professores 

entrevistados. Notou-se que cerca de 33% têm idade superior aos 45 anos e 

reforça a informação de que possuem experiência como docente. Das pessoas 

avaliadas, nenhuma informou idade superior a 55 anos. Do outro lado, percebe-se 

pouca participação dos jovens quando a escolha é o magistério no ensino 

fundamental ou médio, conforme podemos averiguar no Gráfico 3, a seguir: 

Gráfico 3 – IDADE DOS PROFESSORES ENTREVISTADOS EM IBIRITÉ-MG. AGOSTO DE 

2020.  

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
 

Noutro aspecto pudemos avaliar que uma ligeira maioria dos 

entrevistados, cerca de 55%, são do sexo masculino e de que as mulheres 

representam o total de 46%. Nota-se aqui certa contradição uma vez que as 

mulheres representam a grande maioria dos profissionais do magistério na 

educação básica, mas minoria na universidade de acordo com o apontado no 

relatório Sinopse Estatística de Educação Básica com base no Censo Escolar 

2019 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). Vejamos o Gráfico 4, a seguir: 
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Gráfico 4 – SEXO DOS PROFESSORES QUESTIONADOS. IBIRITÉ-MG. AGOSTO 2020.  

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
 

Quando indagados sobre qual rede de ensino que atuam, todos foram 

categóricos em responder que lecionam na rede pública de ensino. Dos 

respondentes, uma pessoa afirma que leciona também na rede particular de 

ensino, em dupla jornada, se desdobrando também nas responsabilidades 

domésticas, prejudicando a formação permanente e se esforçando na preparação, 

organização das aulas e correção de provas e de trabalhos escolares. Conforme 

os dados representados no Gráfico 5.  

 

Gráfico 5 – ATUAÇÃO EM REDES DE ENSINO (PÚBLICA E / OU PRIVADA). IBIRITÉ-MG. 
AGOSTO 2020.  

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Outro aspecto importante analisado diz respeito aos turnos de trabalho. 

Todos lecionam no primeiro turno, ou seja, na parte da manhã. A grande maioria 

dos professores trabalha também à tarde, em dupla jornada e uma pessoa leciona 

nos 3 turnos, caracterizando tripla jornada de atividade docente. Sendo assim, é 

visto que os docentes que atuam em tripla jornada são mais propensos ao 

adoecimento e estresse relacionados ao trabalho. Também salientamos que a 

pouca remuneração obriga muitos professores da educação básica e se 

desdobrarem em jornadas superiores a 12 ou 15 horas diárias. 

É possível observar que, dada a precarização da educação pública 

básica, constata-se baixa remuneração familiar dos professores que responderam 

ao questionário, principalmente quando fazemos conexão com os dados sobre 

jornada diária de trabalho. A grande maioria (80%) tem como renda familiar cerca 

de 3 a 5 salários mínimos mensais, perfazendo algo em torno de 2 salários 

mínimos para cada jornada cumprida. Cerca de 20% recebe acima de 5 e até 6 

salários mínimos como renda familiar mensal. Vejamos os dados reunidos no 

Gráfico 6 a seguir: 

 

Gráfico 6 – RENDA FAMILIAR MENSAL DO PROFESSOR. IBIRITÉ-MG. AGOSTO 2020. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Quando analisamos o aspecto da disponibilidade em participar de curso 

de formação sobre educação ambiental em unidades de conservação, nota-se 

que 45% não possui nenhuma disponibilidade e cerca de 30% estariam 

disponíveis até 2 horas. A questão supostamente é justificada pela atuação como 
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professor em 2 ou 3 turnos de trabalho. Conforme os dados disponibilizados no 

Gráfico 7: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7 – DISPONIBILIDADE DOS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE 
FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. IBIRITÉ-
MG. AGOSTO 2020.  

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
  

 As respostas dos professores que participaram da pesquisa elucidam o 

momento atual da educação básica, notadamente nas redes públicas de ensino. 

Jornadas ampliadas de trabalho e a pouca ou nenhuma disponibilidade em 

participar de curso de capacitação evidenciam a não motivação com a prática 

docente. Ressalta-se a questão da renda familiar em que a pouca remuneração 

dificulta o investimento em cursos de pós graduação inclusive para avanços no 

plano de carreira (no caso dos professores concursados efetivos). Os professores 

reafirmam, mesmo que sutilmente, o fracasso da educação pública e o 

distanciamento maior na busca pela qualidade do ensino com ausência de 

políticas para a população mais necessitada. Parafraseando István Mészáros 
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temos a ideia de que o cume da montanha que buscamos conquistar parece 

inatingível. 

 

4.2 PERCEPÇÃO AMBIENTAL: PERSPECTIVAS AO TURISMO 

PEDAGÓGICO  

 

Neste subcapítulo, apresentamos a interpretação dos dados por meio da 

Análise de conteúdo, conforme explicitado anteriormente. As categorias e 

subcategorias identificadas foram: tipo das instituições, escolha da localidade, 

objetivos e habilidades almejados, uso das unidades de conservação,  

Abordagem da temática E.A, planejamento e efetivação da atividade extraclasse, 

turismo pedagógico como estratégia de ensino-aprendizagem, o PESRM, 

Percepções e a prática pedagógica.  

 Assim, foram abordadas em todas as entrevistas realizadas questões que 

tiveram a preocupação de apontar, inicialmente, em quais instituições de ensino 

(públicas e/ou privadas) os professores entrevistados trabalham ou trabalharam, 

há quanto tempo ministram aulas em tais instituições, suas formações 

acadêmicas, para que depois disso, pudessem ser tratados temas de pesquisa 

propriamente ditos. As entrevistas realizadas tiveram como locus de pesquisa o 

Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte – MG, no ano de 2020. 

 Todas as entrevistas restaram conclusas com abordagem de temas ligados 

à educação ambiental pela perspectiva do turismo ambiental pedagógico entre 

estudantes de diferentes anos do Ensino Fundamental II, de escolas no município 

de Ibirité, estado de Minas Gerais. 

 Aos estudantes, de acordo com os professores entrevistados, foram 

apresentados e reconhecidos temas tais como a diversidade ambiental do parque 

ora visitado, a importância da preservação ambiental, os fatores paisagísticos, a 

captação de água, questão social, que acaba por abordar intimamente outra 

questão que é a apropriação dos espaços pela comunidade e a intervenção da 

mesma nas causas ambientais. 

 Em sua entrevista, o professor R.A.R afirmou que a instituição na qual 

ministra aulas, em tempo algum, se posicionou para a efetivação de uma proposta 
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para um trabalho de campo com os alunos da escola e que, diante disso, a 

proposta desse trabalho veio dele mesmo.  

 Segundo R.A.R., com tal turismo pedagógico, houve a busca de tratar “o 

ambiente natural para fortalecer os conceitos de característica do relevo, 

hidrografia, preservação ambiental”. 

 Para o mesmo professor, a programação realizada com os estudantes é 

forma de “reforçar os conceitos na prática e interagir  com o espaço de uma forma 

leve, sentir o meio [..]” 

 A partir da apresentação de questões ambientais e a interdisciplinaridade 

com questões acadêmicas até então não reconhecidas pelos estudantes foi 

possível verificar impressão já tratada por Moacir Gadotti, na obra intitulada 

Perspectivas Atuais da Educação, publicada no ano 2000. De acordo com o autor: 

 

A ação pedagógica através da interdisciplinaridade aponta para a 
construção de uma escola participativa e decisiva na formação do sujeito 
social. O seu objetivo tornou-se a experimentação da vivência de uma 
realidade global, que se inserem nas experiências cotidianas do aluno, 
do professor e do povo. Articular saber, conhecimento, vivência, escola 
comunidade, meio ambiente etc., tornou-se, nos últimos anos, o objeto 
da interdisciplinaridade que se traduz, na prática, por um trabalho 
coletivo e solidário na organização da escola (GADOTTI, 2000, p. 223). 

  

Durante análise das entrevistas foi preponderante a visualização de que 

resta demonstrado o fato de que a disciplina Educação Ambiental ainda é um 

projeto embrionário a ser inserido na educação formal. 

 Obviamente, o fato de que os estudantes foram apresentados 

recentemente a questões ambientais inicia-se com a proposta de que, para estes, 

apresentou-se como uma atividade extraclasse, mas ainda não formalizada como 

requisito para a formação acadêmica dos estudantes. 

  Nesse sentido, Mailane Vinhas Bonfim afirma que:  

 

É importante destacar que não se pretende com a proposta do turismo 
pedagógico, sensibilizar o morador para colaborar com o 
desenvolvimento da atividade turística (preparar o jovem para bem 
atender e receber o turista). O propósito é ainda mais abrangente, 
pretende-se sensibilizá-lo como cidadão, mostrando a importância e a 
representatividade dos espaços naturais e culturais, como referenciais 
mentais significativos da vida e da construção do cotidiano de uma forma 
prazerosa. Acredita-se que o distanciamento da realidade representada 
por visões alienadas sobre o que acontece ao nosso redor, pode ser 
superado no âmbito escolar, através de uma pedagogia que pretenda o 
desenvolvimento da autonomia dos alunos e que vise ao envolvimento 
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efetivo deles nos trabalhos, o que implica prazer. É justamente pela 
necessidade de educar novas gerações para convivência, para o 
respeito e para a tolerância entre as pessoas, que a educação é 
chamada a desempenhar um papel relevante na preparação para a 
diversidade e prevenção da intolerância. E para isso, o turismo 
pedagógico como prática de ensino é um elemento importante para 
apresentar os patrimônios culturais e naturais, conscientizando as 
comunidades sobre seus valores e suas tradições.  (BONFIM, 2010) 
(Grifo nosso). 

 

 Na entrevista com o professor E.D.R.F., o entrevistado afirmou que fazer o 

passeio no Parque Estadual Serra do Rola Moça, é como passear no “quintal da 

escola, pela proximidade, e nada mais natural  que os alunos se apropriem do seu 

local”. De acordo com o professor, os objetivos propostos para tal atividade 

extraclasse tinham como escopo “a questão social, que aborda apropriação dos 

espaços pela comunidade e a questão ambiental, da preservação do meio 

ambiente”. 

 Tais declarações vêm ao encontro com aquilo já prelecionado pela 

pesquisadora citada alhures. Insta salientar que, de acordo com Bonfim, 2010, ao 

se tratar de turismo pedagógico, o propósito é mais abrangente, pretendendo 

sensibilizar o turista visitante como cidadão, mostrando a importância e a 

representatividade dos espaços naturais e culturais, que nada mais são do que 

referenciais mentais significativos da vida e da construção do cotidiano de uma 

forma prazerosa. 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC 

– Lei 9985/2000 em seu artigo 2º, II:  

 

Art. 2º - Para os fins desta Lei, entende-se por: 
[...] 

II- conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, 

compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, 
a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa 
produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, 
mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das 
gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em 
geral;[...] (MMA, 2011). 

 

 Para que os estudantes sejam seres capazes de manejar o uso da 

natureza, conservando os bens naturais na acepção daquilo disposto pelo SNUC, 

foi concluído pelo pesquisador a importância da continuidade de trabalhos tais 

como foram exemplificados pelos professores nas entrevistas realizadas. 
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 A professora A.S.R. apontou na entrevista que, durante o turismo 

pedagógico realizado, ela pôde demonstrar aos estudantes a diversidade do 

parque e pôde apresentar também o que seria o manejo humano da natureza por 

meio das “informações, a interação, socialização e produção de conteúdo 

absorvido na vivência do local”. Mas apontou a dificuldade de recursos públicos. 

Para A.S.R., “a unidade deveria ser mais procurada pela sua diversidade 

gigantesca”.  

Entretanto, é preponderante que tais visitas pedagógicas sejam realizadas 

em diferentes turmas do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio para 

que haja regularidade e crescimento da consciência ambiental. 

De acordo com o professor B.C.G.D., a oportunidade do passeio ao 

parque permite maior interação entre professor e estudante. Para ele, “ o 

professor abre seus olhos também para novas atividades quando é estimulado 

com essa atividade extraclasse.” 

 Desde que surgiu, nas décadas de 1960 e de 1970, o tema Educação 

Ambiental vem sendo abordado de maneiras distintas, com diferentes níveis de 

envolvimento, apesar de ser sempre presente, mesmo que de maneira não 

regular, nas escolas brasileiras. 

 Importa, assim, tratar do fato de que, apesar da temática ambiental ser 

inserida em ambientes acadêmicos há várias décadas, a incorporação de 

documentos ambientais, que foi tardia, ainda tem reconhecimento moroso, 

impedindo o aprofundamento em temas ecológicos de maneira sistemática nas 

escolas, ainda mais aquelas públicas. 

 

4.2.1 Critérios adotados para definir o local da viagem  

  

 Ao definir o local para a realização da atividade extraclasse o educador faz 

a seleção de modo a articular teoria e prática, tendo o estudo do meio como 

subsídio. Os espaços ou lugares a serem estudados são variados e podem estar 

situados no entorno da unidade escolar e propiciarem o fortalecimento do 

sentimento de pertença pelo mesmo, conforme fragmentos das entrevistas: 

 

Quando pensamos em trabalho pedagógico devemos pensar em 
diversos fatores, distância, estrutura do local, o que o lugar tem a 
oferecer, sendo assim quando pensamos no PESRM escolhemos um 
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local próximo, com uma visão sistêmica para os alunos tanto na parte 
ambiental quando social, e um lugar que poderíamos explorar de 
diversas formas para uma visita multidisciplinar. (Nome: D C L, Idade: 40 
anos, Sexo: Feminino) 
 
É um local que chamo de o quintal da escola, pela proximidade, e nada 
mais natural que os alunos se apropriarem de seu local. (Nome: E D R F, 
Idade: 53 anos, Sexo: Masculino)   
 
Inicialmente por ser um local próximo a escola e que além de ter uma 
vista de toda a cidade do alto da serra, inclusive a paisagem modificada 
pelo homem como as mineradoras, conseguimos mostrar aos alunos a 
importância da preservação desta área tanto quanto questão paisagística 
como a hidrografia, desta forma o parque é de total importância para 
nossa região e que está sendo impactada por questões como queimadas 
e mineração. (Nome: C O D, Idade: 40 anos, Sexo: Feminino) 
Bacia hidrográfica. Ibirité está na base da Serra do Rola Moça e as 
escolas têm como influência desta unidade de conservação o fator 
paisagístico, fator de locomoção pela estrada do parque e pela captação 
de água pelos taboões, sendo assim a unidade tem grande influência 
para a escola e para o município. (Nome: A P, Idade: 46 anos, Sexo: 
Masculino) 
 
 

 Para Pontuschka (2004), o estudo do meio, como é possível evidenciar, é 

uma momento de integração à vida escolar. Portanto, deve ser parte integrante e, 

ao mesmo tempo, desempenhar função conciliadora do trabalho educativo da 

escola. Ademais, aspectos já estudados em sala ou mesmo, lugares mais 

distantes como uma cidade patrimônio, unidades de preservação funcionam como 

possibilidades de rompimento das fronteiras dos territórios institucionalizados de 

aprendizagem  ou seja, os espaços da escola são ampliados na perspectiva real, 

da biodiversidade, do patrimônio de acordo com as falas dos professores: 

 
Por ser um local de preservação que tivemos o intuito de mostrar 
aspectos da biodiversidade e, também ser próximo a unidade de 
conservação. (Nome: A S R, Idade: 49 anos,  Sexo: Feminino) 
 
O critério foi exercer a atividade de educação ambiental e levar alunos e 
professores para conhecer esse patrimônio que está inserido em Ibirité. 
(Nome: B C G D, Idade: 27 anos, Sexo: masculino) 
 
 

 Assim, os critérios foram adotados para definir o local da viagem resultam 

não só do poder de decisão dos professores como atividades que  podem ser  

caracterizadas como uma ocasião de continuidade do processo ensino-

aprendizagem, mas também, da indicação de instituições externas tais como a 

Secretaria de Educação e as prefeituras municipais em interface com o contexto 

histórico e geográfico do lugar ou região estudado. 
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A prefeitura que nos indicou este passeio e eu acabei sendo escolhida 
pelos alunos para acompanhá-los (Nome: F B, Idade: 38 anos, Sexo: 
Feminino) 
 
O critério partiu de mim, nunca foi proposto pela instituição realizar esse 
trabalho de campo, acho de bem, principalmente com alunos do 6° ano 
onde o conteúdo trabalhado em geografia trata muito do ambiente 
natural, realizar essas atividades para fortalecer os conceitos de 
características do relevo, hidrografia, preservação ambiental e o PESRM 
é ótimo para trabalhar esses conceitos na prática. Outro critério é a 
proximidade com o parque, a escola já está na serra, bairro Jardim 
Montanhês.  (Nome: R A R. Idade: 45 anos Sexo: masculino) 
 
Foi um projeto de meio ambiente da prefeitura, acredito que o intuito 
deles era levar o conhecimento sobre a Serra do Rola Moça, sua história, 
questões de meio ambiente, pertencimento ao ambiente, trazer o contato 
dos alunos com a unidade de conservação que é tão próxima deles e 
que muitos não conheciam. (Nome: F B, Idade: 38 anos, Sexo: 
Feminino) 
 

 Vale ressaltar o protagonismo do professor ao selecionar os conteúdos a 

ensinar e os métodos de ação na efetivação do estudo do meio como um 

referencial importante na orientação de seu trabalho no contexto socioespacial em 

questão e análise das reais necessidades dos estudantes e da comunidade 

escolar. Concordamos, pois, que a capacitação permanente dos educadores em 

temas como o proposto nesta pesquisa, contribuirá para a melhoria da qualidade 

da educação e propiciará uma maior sensibilização em prol do meio ambiente.  

  

4.2.2 Os objetivos e habilidades para as atividades extraclasse    

 

  Quanto aos objetivos pudemos avaliar que os professores intencionaram 

apresentar aos estudantes a diversidade e importância da reserva ambiental. As 

vivências sensoriais, a socialização e a interação são oportunizadas quando da 

realização de trabalhos extraclasse, ainda mais numa Unidade de Conservação 

que carece de intervenções para a sua preservação. 

 
 
O objetivo foi mostrar aos alunos a diversidade do parque, a importância 
da preservação, a importância do contato direto com o ambiente, a 
interação deles com o local. Todas as habilidades possíveis naquele 
ambiente, observação e absorver as informações, interação, 
socialização, produção de conteúdo absorvido na vivência. (Nome: A S 
R, Idade: 49 anos,  Sexo: Feminino) 
 
Levar comunidade de encontro a unidade de conservação e exercer 
atividades extraclasse.  (Nome: B C G D, Idade: 27 anos, Sexo: 
masculino) 
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Os objetivos foram a questão social, que aborda apropriação dos 
espaços pela comunidade e a questão ambiental, da preservação do 
meio ambiente. Quanto as habilidades quisemos formar alunos com 
consciência cidadã para a preservação, tanto quanto protagonista quanto 
mediador do próximo que está com ele, habilidades como socialização, 
interação, entre o indivíduo e o meio. (Nome: E D R F, Idade: 53 anos, 
Sexo: Masculino)   
 
 
 

 No que concerne às habilidades a serem desenvolvidas os docentes 

entrevistados afirmaram que sensibilizar os estudantes era um aspecto importante 

dada a peculiaridade da Unidade de Conservação por possuir mananciais de 

água que abastecem a região nas proximidades, inclusive as comunidades do 

entorno onde residem. Noutro aspecto importa salientar que a questão da 

interdisciplinaridade é fator crucial no sucesso para o planejamento, execução e 

culminância dos estudos do meio, ou como alguns disseram, trabalho de campo. 

Ademais, insta salientar que muitos estudantes retornam com uma “visão 

diferente.” (C O D, Idade: 40 anos, Sexo: Feminino). 

 
 
 
Pretendo trabalhar a habilidade de percepção ambiental, especificidade 
florística e geológica, pelo fato de haver extração mineral, habilidade de 
cuidado com a água e as características naturais da serra. 
Principalmente a preservação ambiental para a cidade de Ibirité. (Nome: 
A P, Idade: 46 anos, Sexo: Masculino) 
 
A questão ambiental passa por todas as disciplinas, é um tema 
interdisciplinar, e quando se trabalha com notícias percebemos a 
importância de se levar o aluno em uma área para mostrar na prática, 
você tira o aluno da sala de aula. Na sala trabalhamos questões como 
gêneros textuais, notícias, reportagens, comentamos da importância da 
preservação, mas quando levamos o aluno para ver de perto o que 
acontece em determinada região ele tem uma visão diferente. Então 
esse trabalho possibilita um desenvolvimento de diversas habilidades 
não só associada a língua portuguesa, mas a todas as disciplinas. 
(Nome: C O D, Idade: 40 anos, Sexo: Feminino) 
 
Buscamos que o aluno tenha uma visão de um todo do local, quando 
propomos a visita pensamos nos impactos da urbanização do entorno do 
parque, pensamos na forma de utilização que os moradores ao redor 
podiam utilizar de fatores da biodiversidade que o parque oferece de 
forma sustentável. O trabalho em si buscou explorar o ecossistema tanto 
na parte cientifica de fauna, flora, hidrografia, mas também da parte 
social, os conflitos socioambientais da comunidade da região. Em nossa 
visita foi abordada as mudanças ambientais que geram essa ocupação 
da região e como o meio responde a isso. (Nome: D C L, Idade: 40 anos, 
Sexo: Feminino) 
 
Fomos eu e o professor de geografia, que foi quem organizou a saída e 
os trabalhos de educação ambiental. Muitos alunos não conhecem a 
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unidade, então nosso objetivo foi a educação ambiental, nós fomos 
trabalhando questões da flora na trilha que percorrermos e mostrando 
aos alunos esse patrimônio desconhecido por eles. (Nome: M W O, 
Idade: 27 anos, Sexo: Masculino)  
  
A ideia é reforçar os conceitos adquiridos em sala de aula e também 
fazer com que os alunos interajam com esse mundo que ao mesmo 
tempo é tão próximo e tão distante, os alunos costumam ter a noção de 
Ibirité como uma cidade de interior e desvalorizam o lugar e mostrar a 
eles esse ambiente que faz parte do lugar deles traz essa valorização. 
Também gosto de passar a ideia de unicidade do lugar, sua importância 
em escala local e mundial, seus mananciais, seus biomas.  (Nome: R A 
R. Idade: 45 anos Sexo: masculino) 
 
Quanto à habilidade dos estudantes se quer criar uma relação com seu 
local, sempre levamos cerca de outros 3 professores na atividade, os 
alunos fazem a caminhada juntos, fazemos um lanche juntos, gerando 
uma consciência geral de coletividade. (Nome: R A R. Idade: 45 anos 
Sexo: masculino) 

 

 

 Assim sendo, destaca-se o papel importante do Parque Estadual da Serra 

do Rola Moça como centro de pesquisa e visitação, espaço para educação 

ambiental, turismo pedagógico, prática de esportes e conservação de mananciais. 

O centro de pesquisas existente atualmente no Parque, além de toda a sua 

extensão territorial, funcionam como excelentes espaços de socialização e 

treinamento educacional para os diversos atores sociais. 

 

4.2.3 Educação ambiental, turismo pedagógico e vivências sensoriais em 

unidades de conservação 

 

Os conhecimentos prévios dos estudantes que participam do turismo 

pedagógico nas Unidades de Conservação são importantes para se consolidar a 

construção do saber. A busca por um saber crítico sobre a sustentabilidade e a 

educação ambiental devem ser mais abrangentes de maneira a se atingir o maior 

número possível de estudantes, inclusive aqueles das escolas públicas do 

entorno. Assumir o papel de pertencimento e de cidadão no processo de 

educação, quando da realização de atividades fora da sala de aula, representa 

aspecto contributivo no processo de educação ambiental.  

 

Quando estamos programando já precisamos ter noção das habilidades 
que queremos desenvolver nos alunos, então já devemos ter noção de 
onde e o que vamos trabalhar. O professor já deve conhecer o local e 
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saber o que ele irá trabalho. (Nome: M W O, Idade: 27 anos, Sexo: 
Masculino)  
 
 
 
Eu trabalho todos os temas citados a partir de desenho, fazemos um 
exercício de observação e peço aos alunos para desenharem as 
características geológicas, morfologia da serra, vegetação. Também 
trabalho com músicas, poesias e escritas em geral relacionadas a serra e 
uso também a fotografia. (Nome: A P, Idade: 46 anos, Sexo: Masculino) 
 
Eu não costumo criar uma programação muito certa, linear, na verdade 
trabalho os conceitos em sala de aula e a ideia da visita é uma forma de 
reforçar os conceitos na prática e interagir com o espaço de uma forma 
leve, sentir o meio, deixar o aluno observar, andar, absorver, de uma 
forma sem muita cobrança, autônoma. (Nome: R A R. Idade: 45 anos 
Sexo: masculino) 
 
Eu levo em conta a realidade dos alunos, programo como algo que 
esteja próximo deles, o parque como é esse local próximo eu o utilizo 
como forma de observar sua realidade na unidade. (Nome: A S R, 
Idade: 49 anos,  Sexo: Feminino) 
 
Particularmente gosto de pensar a educação na construção do saber, 
hoje vivemos uma era de tecnologias em todas as áreas e precisamos 
sair um pouco deste ambiente com estes tipos de atividade (Nome: B C 
G D, Idade: 27 anos, Sexo: masculino) 
 
 
Primeiro fazemos uma organização, um projeto do que será trabalhado 
antes da visitação em si, trabalha em sala de aula alguns temas e após 
essa preparação levamos ao espaço. Não precisa ser necessariamente 
interdisciplinar, mas, se assim for, ficará uma atividade mais rica e bem 
mais interessante por trabalhar os diversos temas. (Nome: C O D, Idade: 
40 anos, Sexo: Feminino) 
 
Inicialmente fazemos uma análise do que é possível se fazer fora do 
ambiente escolar, não é fácil fazer essa saída com alunos dessa faixa 
etária pois muitos não tem a maturidade de diferenciar essa aula em 
campo de um passeio simples de lazer, assim fazemos o trabalho inicial 
dentro da sala de aula preparando os alunos para a importância de se 
estar atento, ouvir, a importância de sentir o local, o que é uma trilha 
interpretativa, cada professor fazendo suas considerações em sua 
disciplina, sempre demonstrando a importância de se estar naquele 
espaço e de se conhecer. No dia da atividade seguimos um roteiro prévio 
já apresentado aos alunos e parceiros (turismólogos, geógrafos, 
profissionais da atividade de educação ambiental) para que eles 
acompanhem cada passo da visita, como na entrada da unidade o que é 
a unidade, o que é o IEF, a importância daquele local, etc... (Nome: D C 
L, Idade: 40 anos, Sexo: Feminino) 
Essas programações são muito raras no ano, se conseguimos 
realizarmos 1 vez por ano é motivo de comemoração, então esses 
passeios fora do ambiente escola não é realidade das escolas públicas. 
(Nome: E D R F, Idade: 53 anos, Sexo: Masculino) 
 
 
Eu sou totalmente favorável a essas atividades, além de sair da 
monotonia da sala de aula desperta totalmente o interesse dos alunos. 
Deu para perceber o conhecimento que os alunos trazem na bagagem e 
como eles aprendem, como desperta questionamentos e a importância 
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de acontecer mais vezes essas atividades durante o ano. (Nome: F B, 
Idade: 38 anos, Sexo: Feminino) 

 

  Desta maneira, importa apresentar o conceito e a abrangência da 

educação ambiental de acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental 

que prevê, entre outros: 

 

Art. 1º 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. 
 
Art. 2º A educação ambiental é um componente essencial e permanente 
da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal 
e não formal.  

  E, por certo, salientamos aqui o papel importante dos professores da 

educação básica na efetivação da política de educação ambiental para a 

conservação e manutenção de um meio ambiente equilibrado, de maneira a 

garantir qualidade de vida melhor para todos os seres vivos. 

 

4.2.4 Abordagem da temática E.A. com os estudantes  

 

A metodologia e materiais sugerem que a condução dos trabalhos na 

escola pública apresenta pontos de dificuldades, sejam elas no planejamento ou 

na execução. A gestão de verbas públicas para as escolas, ou mesmo a 

destinação ainda é empecilho quando se busca qualidade na educação. O 

recurso financeiro é escasso e torna a realização dos estudos do meio um projeto 

pouco viável. 

Os professores, em sua maioria, utilizam estratégias pedagógicas de baixo 

custo ou mesmo buscam inovações na abordagem das diversas temáticas, tudo a 

favor de aulas que façam sentido para os estudantes. Assim, destacamos: 

 

Aqui temos uma situação de escola pública, com isso trabalho 
principalmente na arte utilizando de papel, lápis, tintas e com a música, 
violão, instrumentos. Como temos acesso fácil a visualização do PESRM 
eu trabalho com essa observação paisagística, planejo diversas vezes a 
ida até o local da escola, mas temos um fator limitador de ida a serra, 
questão de transporte, burocracia de saída com o ônibus do município de 
Ibirité, então eu acabo fazendo um aproveitamento do espaço da escola. 
(Nome: A P, Idade: 46 anos, Sexo: Masculino) 
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Utilização de textos, reportagens, documentários que abordem os 
assuntos e o parque e no fim um exercício de avaliação da atividade. 
Pela proximidade do parque fazemos a atividade a pé, também pelo fato 
da dificuldade de obtenção de auxílio financeiro ou de transporte com a 
prefeitura. (Nome: A S R, Idade: 49 anos,  Sexo: Feminino) 
 
No meu caso das ciências eu abordo muito com a conversa, debate em 
campo, análise do patrimônio que o parque possui. (Nome: M W O, 
Idade: 27 anos, Sexo: Masculino)  
 
Eu utilizo mapas do município de hidrografia, vegetação, uso e ocupação 
do solo, área de proteção ambiental, fazermos atividades de localização 
dentro dos mapas. Também utilizo de fotografias. (Nome: R A R. Idade: 
45 anos Sexo: masculino) 
 

 

Além dos materiais e da operacionalização precarizada da atividade 

escolar, os professores afirmam que buscam suprir as dificuldades com 

criatividade e parceria com outros setores da prefeitura a exemplo dos setores de 

transporte e de meio ambiente. 

 
Possuímos uma parceria entre as secretarias de educação e meio 
ambiente, utilizamos da tecnologia, atividades de teatro com os alunos, 
recursos financeiros no caso para aquisição de transporte. (Nome: B C 
G D, Idade: 27 anos, Sexo: masculino) 
 
No caso dos transportes os alunos fazem uso de ônibus da prefeitura 
para irem as aulas, assim buscamos alinhar com a secretaria a 
possibilidade do uso desse ônibus, comunicando e pedindo autorização 
dos pais e geralmente a escola apoia este trabalho, assim acredito que 
não existam dificuldades, os alunos não custeiam com nada. (Nome: C O 
D, Idade: 40 anos, Sexo: Feminino) 
 
 
Eu utilizo mapas do município de hidrografia, vegetação, uso e ocupação 
do solo, área de proteção ambiental, fazermos atividades de localização 
dentro dos mapas. Também utilizo de fotografias. (Nome: R A R. Idade: 
45 anos Sexo: masculino) 
 
 
As aulas teóricas, abordagem de materiais expostos em videoaulas para 
após fazermos a atividade de campo. Pelo fato de ser instituição pública 
não são nos aplicados muitos recursos, nas unidades de conservação 
também acredito que falte estrutura para termos uma organização mais 
efetiva das atividades. (Nome: E D R F, Idade: 53 anos, Sexo: 
Masculino)   
 
A prefeitura forneceu um lanche para os alunos e um ônibus próprio 
através da secretaria de educação. (Nome: F B, Idade: 38 anos, Sexo: 
Feminino) 
 
Temos a chance de utilizar os ônibus da prefeitura, mas apenas dentro 
do município de Ibirité, o que limita assim a atividade. Além de toda 
referência teórica usamos como recurso vídeos institucionais, buscamos 
material de divulgação dentro da prefeitura e empresas, instituições que 
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tem ligação com o parque como COPASA, IEF. (Nome: D C L, Idade: 40 
anos, Sexo: Feminino) 
 

 

 Assim sendo, a atividade docente na educação básica apresenta 

dificuldades para a consolidação de uma aprendizagem cidadã, como afirma 

Morin (2015): 

 

A educação deve contribuir para a autoformação da pessoa (ensinar a 
assumir a condição humana, ensinar a viver) e e ensinar como se tornar 
cidadão. Um cidadão é definido, em uma democracia, por sua 
solidariedade e responsabilidade em relação a sua pátria. O que supõe 
nele o enraizamento de sua identidade nacional. (MORIN, 2015) 

  

Os professores, em muitas situações de dificuldade no trabalho docente, 

estão exercendo solidariedade e se mostrando responsáveis pela educação de 

muitas pessoas. 

 

4.2.5 O planejamento e realização do estudo do meio 

 

O trabalho por projetos apresenta-se como norteador para a condução dos 

estudos do meio. Quando o assunto educação ambiental é abordado os 

professores, de diversas áreas, são categóricos ao afirmarem a questão da 

interdisciplinaridade. A contribuição das diversas áreas do conhecimento, 

estabelecendo relações entre sí, permitem melhor planejamento, execução e 

culminância das atividades extra classe, conforme trechos que apresentamos a 

seguir: 

Eu faço um alinhamento com a área responsável pela educação 
ambiental do parque e trabalho em cima de um roteiro que eles mesmos 
elaboram, assim eu crio as aulas teóricas realizadas em sala em cima 
desse roteiro e uso o que está ao meu acesso dentro do que é orientado 
pelo parque para passar aos alunos. (Nome: A P, Idade: 46 anos, Sexo: 
Masculino) 
 
Foi um planejamento vindo da prefeitura, então acabei não participando 
diretamente. Foi um processo interdisciplinar pelo fato de envolver 
professores com diferentes áreas, como no meu caso estava trabalhando 
o gênero textual de crônica e pedi aos alunos a produção de um 
exemplar a partir da visita. Acabamos mudando o projeto no momento da 
pratica devido as experiencias dos participantes que foram realizar a 
atividade. (Nome: F B, Idade: 38 anos, Sexo: Feminino) 
 
A ideia é aprofundar os conceitos dos conteúdos e chamar a atenção do 
lado para entender que somos parte da natureza, em sala de aula além 
dos conceitos trabalhamos características do lugar especifico e busco 
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formas de mostrar ao aluno com ele está inserido no ambiente, e como 
ele deve cuidar deste ambiente. Uma coisa é falarmos do 
desmatamento, queimadas, lixo, nos livros e outro é mostrarmos a eles 
isso no ambiente em que ele faz parte dele e tão próximo a ele. (Nome: 
R A R. Idade: 45 anos Sexo: masculino) 
 
Esse planejamento parte do professor e acaba ser muito multidisciplinar, 
geralmente eu organizo e tomo iniciativa e trabalho os aspectos 
referentes a minha disciplina e chamo alguns colegas para também 
participarem e abordarem seus temas. A prefeitura já teve pequenas 
iniciativas de nos convidarem a palestras e pequenas atividades no 
PESRM. (Nome: R A R. Idade: 45 anos Sexo: masculino) 
 
 
É um planejamento interdisciplinar que parte de um professor e aborda 
outros para a ajuda no planejamento onde cada um trabalha os aspectos 
pertinentes de sua disciplina, a própria escola se organiza e elabora o 
projeto, atividade. (Nome: A S R, Idade: 49 anos,  Sexo: Feminino) 
 
Esse planejamento é proposto fugindo do método de sala de aula para 
ser atrativo para estudantes e para o educador, o professor abre seus 
olhos também para novas atividades quando é estimulado com essa 
atividade extraclasse. (Nome: B C G D, Idade: 27 anos, Sexo: 
masculino) 
 
 
 
 
Deve ser feita uma pesquisa de quais serão os objetivos da atividade, 
caso envolva várias disciplinas cada responsável elabora as atividades 
que serão realizadas de acordo com a idade, serie e temas pertinentes 
para estes grupos. Assim realizamos um trabalho inicialmente em sala e 
fechamos com a atividade de campo. (Nome: C O D, Idade: 40 anos, 
Sexo: Feminino) 
 
 
O planejamento talvez seja a parte mais difícil pois quando envolve sair 
da escola devemos ter muita cautela, devemos pensar na segurança dos 
alunos, na alimentação. Inicialmente pensamos qual o principal objetivo 
temos naquele espaço, no caso do PESRM sempre traçamos o objetivo 
com os professores interessados e de acordo com os objetivos traçamos 
uma estratégia/metodologia para as turmas unificado ou separado de 
forma interdisciplinar. Todos os anos com exceção de 2020 o rola moça 
nos envia um roteiro com todos os pontos possíveis de se explorar no 
âmbito da educação ambiental dentro da unidade, e entre cerca de 12 
pontos eles nos pedem para escolher cerca de 5 pontos para 
abordarmos naquele visita, e tentamos sempre varias essas abordagens 
e pontos trazendo sempre uma experiência nova (Nome: D C L, Idade: 
40 anos, Sexo: Feminino) 
 
 
O planejamento é feito de acordo com o conteúdo teórico para utilizá-lo 
em campo, de acordo com os conteúdos programáticos anuais. O projeto 
existe há alguns anos e anualmente manda algumas turmas, decidimos 
bem na véspera as turmas que irão realizar as atividades de acordo com 
os melhores conteúdos que darão mais possibilidade de ganho 
pedagógico com a visita (Nome: E D R F, Idade: 53 anos, Sexo: 
Masculino)   
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É bastante burocrático no caso da escola pública, devemos fazer o 
projeto escrito com objetivos, justificativa de acordo com o currículo e 
entregamos para a supervisão pedagógica para darem o ok para 
realização do trabalho e a direção tenta captar recurso para viabilizar o 
trabalho ou pela secretaria municipal de educação que nem sempre da 
um bom retorno em auxílio financeiro. (Nome: M W O, Idade: 27 anos, 
Sexo: Masculino)  

 

 Os estudos do meio, assim como o turismo pedagógico são ferramentas 

estratégicas para a efetivação da educação ambiental, como reforça Marandino; 

Selles; Ferreira (2008): 

 
 

Sair do cotidiano da sala de aula e promover atividades extraclasse são 
inciativas muito antigas na escola que talvez existam desde que essa 
instituição se consolidou. Os termos usados para essa prática são 
variados e incluem desde as conhecidas excursões até as saídas, aulas 
passeio ou trabalhos de campo, viagens de estudo e estudos do meio 
entre outros. (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2008, p.139) (Griffo 
nosso). 

  

 Desta forma, o planejamento deve ser visto como uma etapa importante 

para a consolidação das atividades de educação ambiental em todos os níveis de 

ensino. 

 

4.2.6 Ações e o trabalho extraclasse na Educação Ambiental 

 

A etapa de sensibilização dos estudantes, uma vez que alguns não 

conhecem o loca a ser visitado, representa algo desafiador para os professores. 

Uma vez que aspiram conscientizar os estudantes a outra missão é o processo 

ensino aprendizagem. Os educadores afirmam que os estudantes retornam com 

outra visão diferente daquela antes do trabalho de campo. Os trechos, a seguir, 

nos conduzem para esta e outras reflexões. Vejamos: 

 

Eu planejo minhas aulas sempre com os dois professores de ciências, 
Fernanda e Mateus. Esse planejamento fica em torno da educação 
ambiental, criar familiaridade com a serra, pois muitos alunos não 
conhecem o local, então gosto muito de trabalhar isso e questões de 
fauna e flora criando uma sensibilização para depois trazer 
conscientização aos alunos.  (Nome: A P, Idade: 46 anos, Sexo: 
Masculino) 
 
 
A atividade realizada lá é percorrer a trilha já existente no parque e 
depois visitar os taboões que é onde ocorre a coleta de água. Fazemos 
também uma visitação além do mirante dos veados em um outro mirante 
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que me esqueci o nome em uma estrada em direção a casa branca. 
Gostaria de comentar que pelo fato de estar há 4 anos aqui percebi que 
nossa visitação é muito prejudicada, muitas vezes planejamos algo e não 
conseguimos realizar, o transporte por exemplo é um grande 
prejudicador, temos que sair dos limites de Ibirité pois a estrada saindo 
direto daqui é muito ruim para ir com o ônibus, e não podemos sair da 
cidade com o ônibus da prefeitura, desta forma fica muito difícil ter 
acesso direto ao parque, nesses 4 anos sofri muito com isso aqui, o 
nosso trabalho acaba sendo sempre muito atrapalhado, com isso citei 
muito a minha situação de trabalhar a visualização de longe, pois é a 
forma que consigo trabalhar mais fácil o PESRM. (Nome: A P, Idade: 46 
anos, Sexo: Masculino) 
 
Escolhemos alguns poemas que foram lidos durante um piquenique 
enquanto conversávamos sobre o parque e debatíamos os poemas 
feitos. Fizemos também uma caminhada pelas trilhas onde cada 
professor abordou questões pertinentes de suas disciplinas. Fico com 
receio ao realizar atividades fora da escola com os alunos, mas tirando 
esse pequeno detalhe acho essencial realizar atividades fora da sala de 
aula, torna a mesma mais agradável para o aluno. (Nome: A S R, Idade: 
49 anos,  Sexo: Feminino) 
 
 
As atividades são planejadas em reuniões entre os membros das 
secretarias e equipes pedagógicas. Assim trabalhos o debate com os 
alunos no local sobre questões de paisagem, nos conseguimos observar 
os municípios do entorno, como eles trabalham com a região do parque, 
os pontos negativos dessa proximidade como queimadas. Acredito que 
também devemos explorar mais essa proximidade para parceria com 
comunidade, universidades e demais para melhor uso do local. (Nome: 
B C G D, Idade: 27 anos, Sexo: masculino) 
 
 
 
Inicialmente, observamos o percurso, o entorno, característica do local, 
quais paisagens são naturais ou sofreram modificações, as questões de 
conflitos socioambientais. Registramos em fotografias o que é observado 
para utilizarmos em exposição ou relatório de observação, sendo 
avaliado dessa forma junto com produção textual(Nome: C O D, Idade: 
40 anos, Sexo: Feminino) 
 
Já realizamos no parque a trilha do cerrado, cerca de 35, visita aos 
mirantes principalmente os que fazem limite com Ibirité para fazer 
contexto com suas realidade, abordamos a mineração, visitamos o 
manancial de Catarina que foi o único que conseguimos ir devido a 
questão de acesso limitado pelos horários do transporte da prefeitura de 
Ibirité. Quando não conseguimos o ônibus da prefeitura os alunos pagam 
o aluguel do ônibus e caso alguns não tenham condições nós fazemos 
uma rifa, mas não deixamos ninguém de fora. 
 
 Normalmente quando vamos a uma visita é limitado a um número de 40 
alunos, pois é o número para um ônibus e dependemos de um número 
certo de professores, cerca de 2 ou 3, para esse contingente de alunos. 
Alguns fatores como os citados e como fatores socioambientais como 
queimadas limitam as visitas. (Nome: D C L, Idade: 40 anos, Sexo: 
Feminino) 
 
Os trabalhos foram programados em virtude do trajeto no parque, 
fizemos uma caminhada considerável da portaria de Ibirité até o topo das 
três pedras e trabalhamos a parte geológica e ambiental no parque em 
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pontos específicos, realizamos paradas, um lanche no trajeto em virtude 
do desgaste da caminhada, tínhamos um prazo para realizar o percurso 
que nos impossibilitou de nos prolongarmos muito no debate.  (Nome: E 
D R F, Idade: 53 anos, Sexo: Masculino)   
 
 
A programação foi algo mais realizado em cima da hora, sem um 
planejamento elaborado muito previamente. O aluno ganha uma 
conotação de responsável, uma autonomia nestas atividades, e isso gera 
maior satisfação e interesse em estudar e produzir conhecimento, assim 
acredito esse trabalho essencial, que deva ser feito constantemente, mas 
infelizmente é algo custoso, não é barato fazer o transporte desses 
alunos.  (Nome: E D R F, Idade: 53 anos, Sexo: Masculino)   
 
 
Existe também uma falha no planejamento, essas atividades aparecem 
de última hora e atrapalham o planejamento de alguns professores e irão 
deixar de dar suas aulas nos dias das visitas, então precisam ser mais 
bem programados de forma a participar toda a escola. (Nome: E D R F, 
Idade: 53 anos, Sexo: Masculino)   
 
Quanto ao trabalho extraclasse só observei pontos positivos, 
primeiramente a saída de sala dos alunos, todos tem muito prazer e 
interesse nisso, vi a ampliação do conhecimento deles na forma de 
relatarem a experiencia. Eu fiquei surpresa de ver o conhecimento que 
eles já tinham ou absorviam em sala de aula ser exposto nesta visita, 
eles demostram mais fácil seu conhecimento nesta metodologia de 
trabalho e se nossa o maior interesse deles comparado a sala de aula, 
todos prestam atenção, perguntam, participam. (Nome: F B, Idade: 38 
anos, Sexo: Feminino) 
 
 
Quando fui nós fizemos uma trilha pela estrada que liga Ibirité ao distrito 
de Casa Branca, foi interessante, mas não tivemos um contato direto 
com a portaria do Parque, com a recepção da unidade de conservação. 
Quando a meu posicionamento sou suspeito para falar pois gosto muito 
de metodologias diferenciadas, tanto que é um dos motivos de eu estar 
fazendo mestrado para melhorar essa realidade. Acredito muito que as 
saídas de campo, de educação ambiental, laboratório, fora da sala de 
aula trazem muito mais engajamento, motivação, contato entre aluno e 
professor, sempre notei grande interesse dos alunos durante as 
conversas, mais dúvidas geradas comparado a dentro da sala de aula, 
questionamentos, então acredito que houve maior aprendizagem. 
(Nome: M W O, Idade: 27 anos, Sexo: Masculino)  
 
Subimos a serra fazendo paradas para análises em locais como os 
cursos d’agua, em muitos casos peço que se faça descrição, fotografias, 
conversamos sobre a diferente ocupação das áreas da cidade e de 
campo, chegamos ao topo da serra e trabalhamos a observação de 
diversos pontos que o local nos proporciona. Antes mesmo da saída para 
o campo já abordamos algumas questões para que eles já tenham a 
curiosidade despertada e informações iniciais do que iremos observar e 
conversar. (Nome: R A R. Idade: 45 anos Sexo: masculino) 
 
 Todos os alunos se sentem gratos com a atividade, vemos a 
confraternização que fazem, a felicidade em realizar a atividade e como 
aquilo desperta maior interesse e estímulo neles. (Nome: R A R. Idade: 
45 anos Sexo: masculino) 
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Para a efetivação do processo de sensibilização e experiências sensoriais 

que buscam vivenciar novas possibilidades e exercer a curiosidade e a 

criatividade, Matarezi (2006) nos apresenta a “Trilha dos sentidos” que: 

 

” trabalha com o imaginário dos participantes. É uma vivência em grupo 
na qual as pessoas experimentam diferentes situações de olhos 
vendados e descalças, exercendo intensamente o tato, olfato, paladar e 
audição. 

 

Trata-se de uma experiência concreta numa Unidade de Conservação 

capaz de integrar atividades educativas, terapêuticas e conservacionistas, bem 

como a criação de metodologias em Percepção e Educação Ambiental, com viés 

socioambiental e possibilidades de incremento nos projetos educativos. 

 

4.2.7 A viabilidade da utilização do turismo pedagógico como estratégia 

de ensino-aprendizagem 

 

A viabilidade dos estudos do meio, culminando com o trabalho de campo 

em Unidade de Conservação, como é o caso do Parque Estadual da Serra do 

Rola Moça, é reforçada pelos docentes entrevistados.  

Os professores afirmam que a educação ambiental é importante e deveria 

ser mais intensa, realizada várias vezes por ano e por um grande número de 

escolas. A alteração da rotina de sala de aula é propiciada com os estudos 

extraclasse, além da importância social para os estudantes. 

A seguir, apresentamos trechos das entrevistas que corroboram com a 

proposta de se intensificar o turismo pedagógico. Vejamos: 

 
Considero que é muito viável, a educação ambiental quando se resumo a 
perspectiva de conceito e ordens como, não pode jogar o lixo no chão, 
não pode desmatar, é algo muito reduzido, não traz aos alunos a 
consciência necessária, devemos trabalhar isso de forma mais avançada 
para de acordo com o desenvolvimento dos alunos eles já tenham 
melhor conhecimento para entender outras questões além que chegarão 
até eles no futuro. (Nome: R A R. Idade: 45 anos Sexo: masculino) 
 
 
Quando visualizamos algo é muito mais fácil de aprendermos e guardar, 
então o turismo pedagógico seria primordial de acontecer pelo menos a 
cada dois meses dentro do semestre escolar. (Nome: M W O, Idade: 27 
anos, Sexo: Masculino)  
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Minha avaliação é a necessidade de se realizar mais vezes essa 
atividade, ela traz maior conhecimento aos alunos, se percebe com 
certeza que nenhum deles leva a atividade apenas como um passeio. 
Deve acontecer esse tipo de atividade de educação em todas as 
disciplinas com visitas a cidades, ambientes, lugares, saindo da sala de 
aula para esse conhecimento sensorial. (Nome: F B, Idade: 38 anos, 
Sexo: Feminino) 
 
É extremamente importante esses trabalhos de campo com os alunos, 
esse turismo pedagógico tem grande valor e essa atividade precisa ser 
refletida na sociedade, esse tipo de atividade extraclasse inclusive deve 
ser exercido por todos no seu dia-dia, dentro de suas casas, uma forma 
de turismo mais consciente que gere resultados.  (Nome: E D R F, Idade: 
53 anos, Sexo: Masculino)   
 
 
Todo aluno quando faz um passeio, tem a oportunidade de sair da sala, 
sempre existe um ganho pedagógico, do conteúdo, e um ganho social, 
de convívio, pessoal, o aluno se sente empoderado, vê oportunidades 
diferentes do que a escola oferece em sala. (Nome: E D R F, Idade: 53 
anos, Sexo: Masculino)   
 
Quando o aluno simplesmente vê no livro uma imagem do tema de um 
conteúdo ele demora a entender e não vê sentido caso ele não vivencie 
aquilo, a vantagem do trabalho de campo é a vivência que o professor 
não consegue passar por melhor que seja, só quando o aluno vai ele 
consegue ter sua experiência e criar sua percepção. Os espaços não 
escolares tem que fazer parte da educação dos alunos, não podemos 
mais aceitar a educação e aprendizado limitado ao ambiente escola, 
quando ele está lendo e ouvindo ele pode estar sim aprendendo mas 
quando ele vivencia aquilo, em visitas, no caminho da escola, no dia dia 
ele está aprendendo muito mais. Assim esses tipos de atividade só tem a 
agregar mais a educação e conhecimento, só temos a ganhar com o 
aumento das atividades extraclasse. (Nome: D C L, Idade: 40 anos, 
Sexo: Feminino) 
 
 
É fundamental este tipo de trabalho, deve ser realizado por todas as 
escolas que tenham esse acesso, pois você possibilita uma leitura mais 
ampla da realidade e pode transpor isso para a sala de aula a partir da 
observação e contato com o espaço real, assim o aluno tendo contato 
com o material em sala de aula o aluno tem outra visão do que ele está 
estudando, assim quando se propõem e planeja de forma adequada 
essas atividades você vê resultados positivos, maior interesse e 
aprendizado dos alunos, assim só tendo a contribuir com a atividade em 
sala de aula. Quando se tem um trabalho orientado e planejado o 
conhecimento do aluno aumenta e a sua visão do mundo também, ele 
passa a conviver com seu espaço de outra forma. Considero que essa 
atividade organizada é vista pelos alunos tanto quanto uma atividade 
escolar, de aprendizado, quanto também uma atividade de lazer. (Nome: 
C O D, Idade: 40 anos, Sexo: Feminino) 
 
Acredito que existe a viabilidade destes projetos e deve ser melhorada 
com o tempo a partir de tentativas a aprendizado, como disse devemos 
ter mais parcerias para essa melhoria. Você sai da rotina da sala de aula 
com essa metodologia para ver na pele, comparar com suas vivencias e 
ver como aquilo está presente em sua vida e afeta sua qualidade de vida 
e de seus familiares, vizinhos. (Nome: B C G D, Idade: 27 anos, Sexo: 
masculino) 
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É muito importante esse momento de saída, tanto para relação aluno e 
professor quando para os estudantes terem essa forma de aprendizado, 
acho muito viável, estimula os estudantes o tempo pré-visita onde eles 
ficam mais interessados, se preparam para esse momento. (Nome: A S 
R, Idade: 49 anos,  Sexo: Feminino) 
 
 
Eu avalio em 10, considero de suma importância estas visitas em todos 
os aspectos de aprendizagem, comportamental, saída de sala de aula, 
fazer uma caminhada, sentir o ambiente. Acho isso importante em todas 
as etapas de educação, desde nível infantil até ensino superior, pois isso 
educa. O turismo pedagógico não tem a valorização que merecia pois 
muitos acham que se trata de um passeio, e isso cria um grande 
dificultador pra nós, para se realizar o turismo pedagógico precisamos de 
um bom planejamento e colaboração de diversos indivíduos, então 
acredito que ainda temos muito que aprender sobre como realizar o 
turismo pedagógico com qualidade. (Nome: A P, Idade: 46 anos, Sexo: 
Masculino) 

 

 Sobre o turismo pedagógico Alves et al (2012) contribui afirmando que: 

 

A viagem é o elemento motivador para dar encanto à educação. No 
turismo pedagógico, os diversos saberes e realidades são articulados 
como necessidade de reconhecer e conhecer os problemas do mundo, 
em um ambiente de sentidos e significados. (ALVES et al, 2012, p.75). 

 

 Assertivamente, os professores concordam que o turismo pedagógico 

possibilitará a ampliação do conhecimento dos estudantes, contribuindo para a 

sua formação integral. Resta, no entanto, refletir sobre a necessidade de um 

planejamento pedagógico bem preparado e com atores engajados no processo. 

 

4.2.8 Concepções acerca do PESRM: recurso para a pesquisa científica, 

de visitação, patrimônio, uso comunitário 

  

 Ao se estabelecer as concepções acerca do Parque Estadual da Serra do 

Rola Moça o educador tece percepções, ou seja, a maneira como ele vê e 

entende a Unidade de Conservação. Os lugares e espaços, carregados de 

significados, começam a dar sentido e propiciam conotações diversas. Os 

moradores do entorno, os estudantes e o meio ambiente formam um conjunto que 

se associam nas atitudes e nos valores dos professores entrevistados. Buscamos 

afirmações nos trechos a seguir: 
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Minha concepção atualmente é de um local de visitação, durante os fins 
de semana você vê inúmeras pessoas transitando, bicicletas, corredores, 
carros de passeio, famílias se deslocando entre municípios tornando a 
área muito eclética e perdendo certa funcionalidade da mesma pois a 
população não entende direito a função de uma unidade de conservação, 
a grande maioria não faz noção do que é.  (Nome: A P, Idade: 46 anos, 
Sexo: Masculino) 

 

Então, ali eu vejo como uma área de lazer da população carente destes 
espaços dos municípios do entorno. Acredito que o parque carece de 
pesquisa, de saber o que acontece no parque, no exemplo que tenho de 
Ibirité se não corrermos atrás dificilmente a informação chega, eu corro 
atrás de material, de contato com o parque, caso isso não seja feito pelo 
professor não temos essa informação, minha opinião então e sugestão 
aos responsáveis do parque é sair um pouco da unidade e virem as 
escolas, se apresentarem, não dependessem apenas do nosso esforço. 
As escolas ao redor do parque realizam eventos como feiras de cultura, 
dia das famílias e outros e contamos com esses parceiros que sinto falta. 
(Nome: A P, Idade: 46 anos, Sexo: Masculino) 
 

  

O Parque Estadual da Serra do Rola Moça, de rica biodiversidade, 

destinado para a pesquisa científica, educação ambiental, prática de esportes e 

proteção especial de mananciais mantêm unanimidade de funções para a 

sociedade como um todo. Os educadores são categóricos sobre a importância da 

proteção e conservação do meio ambiente local. Assim, vejamos: 

 
 
Sabemos que o parque é muito importante, mas que nem todos tem 
acesso a ele e menos ainda e certas partes. Acredito que a unidade 
deveria ser mais procurada, pela sua diversidade gigantesca, os 
impactos causados pela sociedade como queimadas, pode ser um 
ambiente que no futuro não teremos a oportunidade de visitar. (Nome: A 
S R, Idade: 49 anos,  Sexo: Feminino) 
Acredito que o PESRM é um patrimônio cultural, mas também pode ser 
usado para pesquisa, utilizado para educação ambiental lazer, tudo 
sendo usado de forma visando a preservação, sem degradação, 
respeitando as comunidades do lugar, sendo assim ele pode e deve ser 
utilizado de todas as formas possíveis. (Nome: B C G D, Idade: 27 anos, 
Sexo: masculino) 
 
Acredito que todas as opções se encaixam ao local na unidade de 
conservação. (Nome: C O D, Idade: 40 anos, Sexo: Feminino) 
 
Sou suspeita para falar pois desde minha época de ensino fundamental 
eu faço visitação no local, então ao ver todas as mudanças que ocorrem 
no parque para receber esse turismo pedagógico e atividades de 
educação ambiental eu fico admirada e me sinto ainda mais disposta a 
explorar e acrescentar com aquele lugar. Acredito que a possibilidade de 
apontar e apoiar em mudanças no local é muito benéfico, vejo com o 
passar do tempo as melhorias dentro do que o parque tem a oferecer 
como espaço está cada vez melhor, temos uma estrutura suficiente com 
pessoas competentes, sempre solícitos com a escola, hoje eu não vejo 
algo a acrescentar, o que precisamos temos acesso ali para explorar. 
Assim vejo o parque como ambiente para uso diverso, ele tem toda a 
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estrutura e apoiadores para pesquisa cientifica e uso comunitário, mas 
falta informação para aproveitamento disso. (Nome: D C L, Idade: 40 
anos, Sexo: Feminino) 
 
 
 
Fico chateado com a situação do parque ter tido áreas exploradas por 
mineradores e depois ter sido tomada por posse o estado e não ter tido 
compensação das mineradoras. Acredito que o parque deva ser utilizado 
de outras formas além das que mais vejo ocorrerem que são de uso do 
público para caminhadas e atividades comuns ao ar livre, precisamos 
mais unir educadores e servidores para utilizar aquele espaço para 
conhecimento.  (Nome: E D R F, Idade: 53 anos, Sexo: Masculino)   
 
 
Em meu ponto de vista percebi que a gestão preserva muito bem a 
unidade, são muito atenciosos, se organizam bem na atividade de 
educação, mostram materiais antes de realizarem a pratica, mantem o 
interesse em informar sobre as ações do parque, continuo recebendo e-
mails desde a realização (2019). Na minha concepção o parque é um 
patrimônio e sua destinação é mais voltada para a educação ambiental. 
(Nome: F B, Idade: 38 anos, Sexo: Feminino) 

 

O espaço do PESRM que mais conheço, Ibirité, se trata de uso 
comunitário e de visitação, por estar perto das comunidades. Já tive 
contato com diversas pesquisas dentro do parque portanto acredito que 
o parque tem bastante abertura e potencial para isso também devido a 
fatores como sua localização. (Nome: M W O, Idade: 27 anos, Sexo: 
Masculino)  
 
Penso que o parque pode ser utilizado para todas essas atividades, 
desde que sejam atividades sustentáveis que não haja processo 
exploratório, um uso sustentável da unidade. Existe uma carência muito 
grande nas cidades de formas de lazer, falta o que se fazer dentro de 
casa e um lugar como esse tem potencial de ser muito visitado, realizar 
atividades de lazer e as outras que despertem interesse na população. 
(Nome: R A R. Idade: 45 anos Sexo: masculino) 

  

Conforme Tuan (2012), a percepção de um indivíduo em relação aos 

lugares pode ser influenciada por fatores sociais, econômicos, naturais e estará 

subordinada aos conhecimentos anteriores de cada pessoa. Não obstante, os 

educadores trazem concepções diversificadas a respeito do Parque Estadual da 

Serra do Rola Moça. 

 

4.2.9 Percepções sobre a prática pedagógica e o contexto da Educação 

Ambiental 

 

 Vale ressaltar que a prática docente está carregada de dificuldades e 

desprazeres. Não somente o aspecto dos recursos públicos destinados para a 

educação, mas, importa salientar a pouca valorização dos docentes da educação 
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básica pública. Remuneração não condizente com a formação e jornadas 

ampliadas de trabalho dificultam substancialmente o desenvolvimento e melhoria 

das práticas escolares.  

Os educadores apresentam, a seguir, trechos sobre a realidade de espaços 

escolares e o distanciamento existente entre os entes públicos na efetivação da 

educação ambiental em unidades de conservação. Entre outros, vejamos: 

 

Eu, como professor de Geografia e pedagogo, fiz uma proposta, pra mim 
mesmo, aqui na prefeitura que era participar ao máximo possível desta 
unidade de conservação. Hoje estou como um dos conselheiros 
representando a educação de Ibirité como forma de ajudar, ter minha 
contribuição opinião lá dentro e fortalecer os lados entre a educação e a 
unidade. Também sair um pouco dos métodos de educação mais 
populares e trabalhar essa percepção com o parque, essas saídas a 
campo e contar com maior apoio dos responsáveis por essa área. 
Acredito que dependendo de mim vamos alcançar bons resultados, já 
vejo estes resultados em materiais de desenhos, produção textual e 
espero que com o fim da pandemia possamos retornas as atividades 
com mais força.  (Nome: A P, Idade: 46 anos, Sexo: Masculino) 

 

Gostaria de agradecer a oportunidade e reafirmar que devemos realizar 
pesquisas, é de suma importância para conhecermos melhor a realidade 
e os lugares onde vivemos, precisamos ter melhor organização politica e 
participação da sociedade nestes meios, conselhos, e maior contato com 
estes locais, trazer eles para vivencia, conversas do dia a dia, utilização 
sustentável, para que isso se torne rotina e habito para tirarmos o melhor 
proveito. (Nome: B C G D, Idade: 27 anos, Sexo: masculino). 
 
Acredito que eu disse tudo que poderia e só tenho a complementar 
minha vontade de que o espaço seja mais utilizado para essas 
atividades. (Nome: C O D, Idade: 40 anos, Sexo: Feminino) 
 

 
Nós vemos o quanto os alunos demonstram maior interesse com essas 
atividades extraclasse. Cada professor de uma forma faz uma avaliação 
diferenciada a partir da atividade de turismo pedagógico, eu 
particularmente gosto de aplicar uma roda de conversa gerando debate 
para dar mais liberdade aos alunos de expressarem como foi a 
experiência. 
 
Acredito que o PESRM é um lugar que eu gostaria muito que todas as 
escolas percebessem a importância de se trabalhar extraclasse, sinto 
falta do dialogo da prefeitura também com o parque por mais que tenha a 
proximidade esse dialogo ainda é muito falho. (Nome: D C L, Idade: 40 
anos, Sexo: Feminino) 
 
 

Minha percepção é que o parque deva ser inserido em todos os fatores 
citados, ele deve abraçar a comunidade para que ela o abrace de volta e 
sintam-se donos, temos também que tirar os proveitos da unidade, 
devemos estuda-lo e conhece-lo, o potencial turístico é enorme, a 
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contemplação do lugar é maravilhosa. (Nome: E D R F, Idade: 53 anos, 
Sexo: Masculino)   

 

Eu gostaria que a divulgação desta atividade fosse mais ampla e que 
houvesse mais inciativa dos professores e das escolas de realizarem 
isso, não sei ao certo se se trata de disposição ou interesse dos 
professores ou da burocracia e dificuldade grande que existe que impede 
de acontecerem essas atividades. (Nome: F B, Idade: 38 anos, Sexo: 
Feminino) 
 
 O PESRM é super importante como qualquer unidade de 
conservação para desenvolvimento da ciência e questões de 
preservação. Como no caso da serra houve movimentações contra a 
volta da mineração, acredito que seu uso para conservação da 
biodiversidade seja muito mais vantajoso, faltam assim ações de 
educação e preservação deste espaço. (Nome: M W O, Idade: 27 anos, 
Sexo: Masculino)  

 

 Os inúmeros espaços escolares, a comunidade escolar e a realidade social 

não devem ser dissociadas de uma efetiva educação ambiental uma vez que 

fazem parte de um amplo conjunto.  Assim: 

 

O desafio que se coloca é de formular uma educação ambiental que seja 
crítica e inovadora, em dois níveis – formal e não-formal. Assim, a 
educação ambiental deve ser acima de tudo um ato político voltado para 
a transformação social. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva de 
ação holística que relaciona o homem, a natureza e o universo, tomando 
como referência que os recursos se esgotam e que o principal 
responsável pela sua degradação é o homem (JACOBI, 1998, p.2). 

 

 Neste sentido, a educação ambiental exerce um papel basilar nas relações 

homem, sociedade e meio ambiente numa visão integral e integradora de todo o 

universo.  

 

4.3 OBSERVAÇÕES EMPÍRICAS: INDICAÇÕES PARA A 

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 A partir das percepções dos professores participantes da pesquisa e 

da vivência profissional do autor ficou evidenciado que por meio de processo 

podemos incorporar a problemática ambiental na escola para gerar reflexões 

sobre o meio ambiente, a cultura e o turismo da região. Ademais, além de seu 

projeto pedagógico ter, como eixo temático, o meio ambiente, como facilitador  da 

inclusão de temas relacionados à conservação da natureza. Nas falas dos 

participantes da pesquisa fica evidenciado o desafio de trabalhar com a educação 
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e percepção ambiental numa intervenção educacional baseada em valores 

voltados à dimensão ecológica, ambiental e social.  

Cabe considerar que atividades extraclasse esbarram na estrutura 

escolar, e que os educadores, na maioria dos casos apresentados, foram 

protagonistas ao propor as ações para além dos muros da escola. Para tanto, há 

também o fator confiança estabelecido entre a direção escolar e professores, o 

envolvimento dos estudantes e familiares, e, sobretudo a importância dessas 

práticas com o intuito de dar suporte à educação formal. Daí surge a seguinte 

questão: como estimular situações de reflexões e troca de saberes entre 

educadores acerca das possibilidades do estudo do meio contribuir para o 

aprimoramento do aprendizado?  Ressaltamos a importância de propiciar formas 

de atualização de professores e a sensibilização sobre a importância da 

conservação da biodiversidade do território. Esses questionamentos nos levaram 

a optar pela proposição de um curso de capacitação para professores com a 

temática “educação ambiental e turismo pedagógico em unidades de 

conservação”. A proposta está organizada em material suplementar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 O presente trabalho mostra que ainda é incipiente a inserção da temática 

educação ambiental nas escolas públicas de educação básica. Mostrou-se, 

também, conforme relatos dos professores, que os recursos públicos para o 

investimento no turismo pedagógico são escassos. Ademais, os docentes 

informaram não terem tempo disponível para participarem de capacitação sobre 

educação ambiental em unidades de conservação. 

No que tange o estudo da percepção ambiental dos professores 

envolvidos, este auxiliou na compreensão das formas de uso da biodiversidade, 

realizadas no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, possibilitando a ampliação 

do debate acerca do Turismo Pedagógico, bem como reflexões importantes sobre 

o processo ensino aprendizagem e a situação em que se encontra a educação 

básica pública. 

 Assim sendo, a partir da análise dessas inter-relações envolvendo Unidade 

de Conservação, Estudos das Percepções e Escola Pública, foi possível elencar 

ações pedagógicas estratégicas, as quais poderão contribuir com a formação dos 



95 

 

docentes, ampliando a discussão teórica a respeito da percepção e da educação 

ambiental em unidades de conservação. 

 A partir da proposição dos objetivos específicos consideramos: que 

pudemos conhecer e analisar o perfil sócio demográfico do grupo de professores 

que atuam na educação básica pública do município de Ibirité, em Minas Gerais, e 

que praticam turismo pedagógico no Parque Estadual da Serra do Rola Moça; que 

avaliamos, por meio de entrevistas semiestruturadas e conduzidas à distância, a 

percepção ambiental, concepções da Unidade de Conservação e práticas 

pedagógicas que subsidiam a educação ambiental e o turismo pedagógico; que é 

premente e necessária a formatação de uma capacitação dos professores sobre 

Educação Ambiental e Turismo Pedagógico em Unidades de Conservação, 

buscando uma visão holística que o assunto merece. 

 Acredita-se que esse estudo contribuiu para a ampliação das discussões a 

respeito do papel da escola pública na formação integral dos atores envolvidos, 

sejam eles os professores ou mesmo os estudantes, deixando clara a 

necessidade de uma outra forma de pensar a educação ambiental. 

 Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa e ainda as limitações com 

as atividades de campo em virtude da pandemia pelo COVID-19, propõem-se 

como sugestões para futuras pesquisas e aprofundamentos, investigar: 

 - os estudantes, sujeitos que visitam o Parque Estadual da Serra do Rola 

Moça e suas percepções em relação à Unidade de Conservação como espaço de 

Educação Ambiental; 

 - o perfil e as percepções da comunidade do entorno do Parque Estadual 

da Serra do Rola Moça; 

 - os processos de gestão ambiental com vistas na análise e na ampliação 

do Turismo Pedagógico, bem como na maior participação de Universidades e 

Centros de Pesquisa; 

- a Unidade de Conservação como espaço de educação não-formal. 

 Assim, a trabalho por ora exposto representou aprofundamento de 

questões desafiadoras vivenciadas nas últimas décadas atuando como professor 

na educação básica pública, tanto na gestão escolar como regente de aulas de 

geografia. Ouvir os educadores (mesmo que à distância) e buscar analisar 

algumas ansiedades e denúncias trouxe à tona a reflexão: para onde caminha a 

educação básica pública? 
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  Em especial, ter a percepção dos professores participantes sobre a 

utilização de UC´s como espaço educativo pela via do turismo pedagógico, pode 

servir de auxílio ao aprimoramento do processo de ensino aprendizagem, 

valorização da cultura e turismo local e conservação ambiental. Nesses termos, 

para uma preparação teórica e prática dos professores, deve-se propiciar uma 

formação com o objetivo de valorizarem as atividades práticas e aperfeiçoar as 

formas de implementação no cotidiano escolar. Assim, a partir da análise dessas 

inter-relações, no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, foi possível subsidiar 

uma proposta de formação para professores, a qual poderá colaborar na 

ampliação dos debates e melhorar a prática pedagógica. Acredita-se que esse 

estudo contribuiu com a discussão teórica e prática a respeito da gestão da 

aprendizagem para grupos de professores a respeito dos estudos do meio que 

envolvam a Educação Ambiental.  

 Espera-se que as informações reunidas neste trabalho possam subsidiar 

futuras pesquisas para a comunidade científica, que tragam melhorias reais na 

qualidade do ensino, notadamente nas escolas públicas.  
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RESUMO 

O presente ensaio consiste em analisar a questão da educação ambiental no 
Brasil frente às condições contemporâneas da crise do capitalismo. Destaca o 
capitalismo e a obsolescência programada, assim como aponta as coordenações 
ambientais estruturadas pelo capitalismo como mola propulsora da degradação do 
meio ambiente e a necessidade de atentar para a educação ambiental como mola 
mestra para as mudanças de compreensão das gerações presentes e futuras. 
Aponta para conceitos nacionais e para entendimentos internacionais sobre o 
capitalismo e sobre a educação ambiental como indicativos de um futuro 
promissor. Para ilustrar o conceito apresenta um breve estudo sobre a 
obsolescência programada como resultado do consumo exagerado. O artigo, por 
fim, reverbera acerca a questão do consumismo agindo como vilão e herói, 
concomitantemente, em questões relacionadas à gestão da educação ambiental.  
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PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Capitalismo. Obsolescência 

Programada. 

 

ABSTRACT  

The present essay consists of analyzing the issue of environmental education in 

Brazil in face of the contemporary conditions of the crisis of capitalism. It highlights 

capitalism and programmed obsolescence, as well as points out the environmental 

co-ordinations structured by capitalism as the driving force behind the degradation 

of the environment and the need to consider environmental education as the 

mainspring for the changes of understanding of present and future generations. It 

points to national concepts and to international understandings about capitalism 

and environmental education as indicative of a promising future. The article finally 

discusses the issue of consumerism acting as villain and hero at the same time of 

issues related to the management of environmental education. To illustrate the 

concept presents a brief study on programmed obsolescence as a result of 

overconsumption. 

  

KEYWORDS: Environmental Education. Capitalism. Obsolescence Program. 

 

INTRODUÇÃO 

 O tema educação ambiental é tratado no presente trabalho de forma 

analítica e, por meio de sua conceituação e de seus pressupostos históricos, 

aborda desde os principais objetivos desenhados pela Declaração de Tbilisi, 

1977, até a perspectiva de amplitude do assunto em diversas ocasiões em que 

está inserido. 

 A Educação Ambiental surge como um processo educativo que busca uma 

conscientização e um saber atrelado às questões éticas e de perpetuação da 

espécie humana, implicando num convívio social harmônico e no pertencimento 

da natureza. Refere-se a uma estruturação de uma cultura ecológica onde a 

natureza é entendida como sendo finita. Daí a sua importância para as presentes 

e futuras gerações. 

 A proposta do presente artigo é abrir espaços para a análise dos desafios 

da Educação Ambiental, atualmente bastante dinâmica, frente as teorizações 
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acerca da Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental, com viés na 

obsolescência programada, em constante dinamismo na sociedade de consumo. 

 Com intuito de abordar a necessidade de intensificar o trato da educação 

ambiental, o artigo aponta para a vertente capitalista, causadora de danos 

ambientais, uma vez que proporciona e encoraja o consumo desenfreado, 

resultando no fenômeno conhecido como obsolescência programada. Tal 

perspectiva é tratada mais adiante ao analisar o assunto intitulado “Consumismo: 

o vilão da educação ambiental e o herói da obsolescência programada”.  

 Por fim, o presente estudo atenta para os estudos de Joel Kovel (2007), 

psicanalista e professor norte-americano de ciências sociais que, ao escrever o 

livro “O Inimigo da Natureza: o fim do capitalismo ou o fim da natureza?”, atenta 

para o fato de que um número crescente de pessoas tem se empenhado em 

compreender que o capitalismo é um motor “infreável” da crise ecológica.   

 Para Kovel (2007), seria necessário que houvesse uma reforma gradual 

para que fosse interrompido o poder capitalista; porém, o estudo demonstra que 

não é possível crescer ambientalmente sem desenvolver economicamente. 

 Neste sentido apontamos, como proposta metodológica, a pesquisa 

exploratória bibliográfica e teórica acerca dos principais descritores alusivos ao 

tema que embasa esta comunicação. 

  

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONCEITO, PRESSUPOSTOS HISTÓRICOS E 

OBJETIVOS 

 

 A educação ambiental é um processo dinâmico, contínuo e participativo 

que busca despertar na população a consciência, adquirindo conhecimentos e 

experiências que lhe permita identificar-se com a problemática ambiental, seja em 

nível mundial ou em nível específico, ou seja, no meio em que vive.  

 É objeto da educação ambiental a busca da identificação das relações de 

interdependência e interação que se observam entre o meio ambiente e o homem. 

A educação ambiental preocupa-se em promover uma relação harmônica entre o 

meio ambiente natural e as atividades antropogênicas por meio do 
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desenvolvimento sustentável. A finalidade precípua é a garantia do sustento para 

as gerações presentes e futuras.  

 De acordo com o Ministério do Meio Ambiente do Brasil (2019) 4, a 

educação ambiental pode ser definida como:  

São 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. 

Esse conceito consta na lei 9.795, de 1999, que define a Política 

Nacional de Educação Ambiental. Segundo a política, a educação 

ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 

formal. (BRASIL, MMA. 2019) 

 

 Em âmbito internacional, a educação ambiental circundou reuniões e 

conferências no século XX. Aquela que se pode considerar como a primeira 

conferência sobre a natureza, ocorreu em 1913, na cidade de Berna, Suíça, com 

o projeto de criar organismos pertinentes para uma adequada coordenação de 

intenções conservacionistas em nível internacional. Tal atitude previa, também, 

considerações sobre a educação ambiental.  

 Mas, apenas em 1946, no mesmo país, porém na cidade da Basileia, nova 

conferência sobre a proteção da natureza foi organizada. Os anos passaram e 

novos encontros internacionais aconteceram. Em 1949, a Organização das 

Nações Unidas – ONU – celebra em Nova Iorque uma conferência sobre 

problemas do meio ambiente com repercussões escassas. Porém, em 1966, em 

Lucerna, novamente na Suíça, a ONU apresenta um Simpósio Internacional sobre 

Educação em matéria de Conservação. Em 1972, a Conferência de Estocolmo, 

conhecida como a Conferência sobre o Desenvolvimento do Meio Ambiente 

Humano, constituiu um grande marco no tocante às políticas públicas 

internacionais de preservação ambiental e incluiu o assunto educação ambiental 

em suas discussões, mesmo que de maneira modesta.  

                                                           
4
 Disponível em: http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental.  (Acesso em: 20 abr. 2019). 

http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental
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 A Conferência de Estocolmo recomendou que a ONU e a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO – 

promovessem um seminário sobre o tema educação ambiental. Em 1975, em 

Belgrado, Sérvia, aconteceu o Seminário Internacional de Educação Ambiental. O 

resultado foi um documento intitulado “Declaração de Tbilisi”5 e, deste documento, 

foram retirados três objetivos principais gerais e que devem presidir qualquer 

campanha de educação ambiental. São os objetivos:  

1- Promover a compreensão da existência e da importância da 

interdependência econômica, social, política e ecológica. 

2- Proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de adquirir os 

conhecimentos, o sentido dos valores, o interesse ativo e as atitudes 

necessárias para protegerem e melhorarem o meio ambiente. 

3- Induzir novas formas de conduta, nos indivíduos e na sociedade, a 

respeito do meio ambiente. (DECLARAÇÃO DE TBILISI, 1977)  

 Depois de apresentar tais objetivos, é preciso notar que nenhum deles 

corrobora com atividades de degradação ambiental em favorecimento do 

desenvolvimento econômico. É importante tratar a educação relativa ao meio 

ambiente mesmo que seja em searas capitalistas que incentivam o consumo e 

que fazem nascer um fenômeno conhecido como obsolescência programada.  

 

CONSUMISMO: O VILÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O HERÓI DA 

OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA 

 Para ajustar o estudo da educação ambiental aos efeitos provocados pelo 

consumo exagerado e sem medida, se faz necessário entender o motivo de se 

tratar do consumo em um texto de educação ambiental. Na verdade, o consumo 

exagerado, principalmente vivenciado cotidianamente em sociedades capitalistas, 

é um dos fatores preponderantes para a contribuição de resíduos sólidos 

degradantes do meio ambiente. A educação ambiental pode ser a mola mestra 

para reduzir os efeitos dessa atitude.  

 A revolução industrial transformou os meios de produção ao proporcionar 

um enorme crescimento comercial. A revolução também tornou viável para a 

                                                           
5
 Fonte: PORTAL EDUCAÇÃO - Cursos Online : Mais de 1000 cursos online com certificado  

http://www.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/27425/conferencia-de-tbilisi-1977#ixzz4FiRRlGCT.  
(Acesso em: 21 abr. 2019). 
 

http://www.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/27425/conferencia-de-tbilisi-1977#ixzz4FiRRlGCT
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classe burguesa que ela acumulasse capital em decorrência da lucratividade por 

meio do desenvolvimento econômico.  

 A partir de um novo modelo de produção, consolidou-se o Capitalismo, que 

se caracterizou por muitas evoluções tecnológicas e pelo surgimento do consumo 

de massa, com o consequente estímulo ao desenvolvimento industrial e o 

progresso da ciência.  

 Sobre produção em massa Marx (2000, p.153) assevera:   

... Quando domina a produção capitalista, a mercadoria se torna a figura 

geral do produto; é de mercadorias a maior parte da produção; cresce, 

portanto, a massa de mercadorias, a parte da riqueza social que funciona 

como mercadoria. Por isso, tendo a mercadoria de assumir a forma de 

dinheiro, também cresce a quantidade de ouro e prata que serve de meio 

de circulação, de meio de pagamento, de reserva etc.  

 Nesse ínterim, a crescente produção em massa e o mercado de consumo 

modificaram-se, uma vez que o dinamismo nas transações tornou-se inerente, 

especialmente a partir da segunda metade do Século XX. De acordo com o 

Dicionário de Língua Portuguesa Caldas Aulete (2015), o consumismo é o hábito, 

desejo compulsivo (individual) ou tendência (social) de consumir, de adquirir bens 

de consumo, muito além das necessidades práticas efetivas. 

 O nível, a intensidade e a qualidade do consumo incidem negativamente 

sobre o meio ambiente, já que pressionam a sobrexploração dos recursos, 

esgotam as matérias-primas e geram uma quantidade cada vez maior de resíduos 

sólidos.  O consumo se vê pressionado inicialmente pelas necessidades de 

sobrevivência. Portanto, o crescimento populacional é fonte contaminante e 

depredadora. Mais habitantes consomem mais recursos e eliminam mais 

resíduos: a matemática é simples. Dados de pesquisa recente da ONU 

demonstram o crescimento populacional previsto até o ano 2050. Importante 

observar o gráfico 8 a seguir:  

GRÁFICO 8 - CRESCIMENTO POPULACIONAL MUNDIAL  
ONU6 

                                                           
6
 Disponível em: http://nacoesunidas.org/populacao-mundial-deve-atingir-96-bilhoes-em-2050-diz-

novo-relatorio-da-onu. (Acesso em 21 abr. 2019) 

http://nacoesunidas.org/populacao-mundial-deve-atingir-96-bilhoes-em-2050-diz-novo-relatorio-da-onu
http://nacoesunidas.org/populacao-mundial-deve-atingir-96-bilhoes-em-2050-diz-novo-relatorio-da-onu
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Fonte: ONU BRASIL, 2013 

 O fato de a população mundial ter se multiplicado, nos últimos 80 anos, 

implicou em mudanças substanciais nos sistemas produtivos. Os indubitáveis 

avanços científicos criaram ambientes danosos que estão colaborando para 

diminuir a capacidade regenerativa da terra e acabando com a grande diversidade 

alimentar, além de contribuir para o empobrecimento do solo. Diante dessa 

situação, é importante lembrar a cada momento da necessidade de políticas 

públicas para não apenas assistir, mas também vivenciar soluções através da 

educação ambiental, visando à diminuição de degradação de ambientes naturais 

e visando, também, a redução do consumismo. Ainda, de acordo com a 

Declaração de Tbilisi, 1977, tratada em estudo pelo site Portal Educação7:  

Na conferência de Tbilisi – recomendação 3 – são estabelecidas as 

diretrizes da Educação Ambiental onde se pode notar que não é como a 

alfabetização; não possui um marco inicial. Corresponde a atitudes 

ambientais, uma mobilização constante e generalizada da população. 

Aparece também o importante papel das escolas desde os primeiros 

anos até a formação de profissionais especializados. No Brasil, a 

influência de Tbilisi se fez presente na Lei n. 6.938, de 1981, que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, suas finalidades 

e mecanismos de formulação e execução. A lei se refere, em um de 

seus princípios, à educação ambiental em todos os níveis de 

ensino, inclusive a educação da comunidade, a fim de capacitá-la 

para a participação ativa na defesa do meio ambiente. (PORTAL 

EDUCAÇÃO, 2019) (Grifo Nosso) 

   

 O consumo exagerado, como afirmado inicialmente, é fator gerador da 

chamada obsolescência programada, resultando em poluição ambiental e 

necessitando de educação para o meio ambiente e para o consumo consciente.  
                                                           
7
 PORTAL EDUCAÇÃO - Cursos Online: Mais de 1000 cursos online com certificado  

http://www.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/27425/conferencia-de-tbilisi-
1977#ixzz4FihFQVWJ. (Acesso em: 21 abr. 2019) 
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 O consumismo instalou-se na sociedade contemporânea, mediante as 

publicidades sedutoras, facilidades de concessão de crédito, dinamismo da 

evolução tecnológica e diminuição da vida útil dos produtos - obsolescência 

programada ou planejada.  

 A obsolescência programada é uma estratégia utilizada pelos fabricantes, 

que programam para que a vida útil dos produtos de consumo dure um tempo 

determinado, com o objetivo de estimular a aquisição de novos objetos dentro de 

um curto período de tempo. Bruno Miragem entende esta prática empresarial 

como “redução artificial da durabilidade de produtos ou do ciclo de vida de seus 

componentes, para que seja forçada a recompra prematura”8.Observe a tabela 

seguinte:  

 

TABELA 1 

OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA E O CONSUMISMO
9
 

 

  
Menos de 3 

anos 
  

Mais de 10 

anos 

Celulares e Smartphones 54% Lavadora de roupa 33% 

Câmera 32% Fogão 41% 

Impressora 27% Geladeira 49% 

Computador 29% Televisão 34% 

Micro-ondas 20%     

DVD ou Blue Ray 30% 
  

                                                           
8
 MIRAGEM, Bruno. Vício oculto, vida útil do produto e extensão da responsabilidade do 

fornecedor: comentários à decisão do Resp 984.106/SC, do STJ. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, v. 85, p. 325 et. seq., Jan. 2013. 
9 Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC  

http://www.idec.org.br/o-idec/sala-de-imprensa/release/mais-da-metade-dos-equipamentos-

eletronicos-e-substituida-devido-a-obsolescencia-programada. (Acesso em: 24 abr. 2019) 

  

http://www.idec.org.br/o-idec/sala-de-imprensa/release/mais-da-metade-dos-equipamentos-eletronicos-e-substituida-devido-a-obsolescencia-programada
http://www.idec.org.br/o-idec/sala-de-imprensa/release/mais-da-metade-dos-equipamentos-eletronicos-e-substituida-devido-a-obsolescencia-programada
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Fonte: IDEC, 2012 

 

 Se for considerado o estudo feito até agora, importa atentar para o fato de 

que os efeitos do consumismo e da degradação do meio ambiente não são 

exclusividade do Brasil, mas implicam em mudanças estruturais nos ambientes 

específicos em primeira instância, por isso é necessário o melhor tratamento da 

educação ambiental e, assim, transformá-la em realidade brasileira. Sato (2001) 

afirma que:  

 
As indústrias fazem campanhas nas escolas, através de jogos 

competitivos e não solidários, para a coleta de “latinhas” de alumínio, 

enquanto incentivam mais consumo para a premiação de computadores 

e de outros materiais escolares. Estudantes plantam árvores no dia 

mundial do meio ambiente (5 de junho), como se o ambientalismo se 

resumisse em datas comemorativas e não configurasse como um projeto 

de vida, de lutas sociais para os cuidados ecológicos, necessários para a 

construção da sociedade que queremos.(SATO, 2001, p. 3) 

  

 A educação ambiental continua a ser a única opção possível para 

reconstruir aquilo que já foi degradado no que tange aos saberes e à 

conscientização da necessidade de cuidado com o meio ambiente e com o 

homem, que precisa do ambiente para sobreviver. A qualidade de vida é o 

objetivo comum de todos os governos e populações. Apesar de ser sabido que o 

mundo é feito por consumidores, ainda se acredita na educação ambiental para 

tentar frear o consumismo.  

 De acordo com Zygmunt Bauman, sobre o consumismo:  

 
Se o mundo habitado por consumidores se transformou num 

grande magazine onde se vende “tudo aquilo de que você precisa e 

com o que pode sonhar”, a cultura parece ter se transformado 

atualmente em mais de um de seus departamentos. Como nos 

outros, suas prateleiras estão lotadas de mercadorias renovadas 

diariamente, e as caixas são decoradas com anúncios de novas 

ofertas destinadas a desaparecer depressa, como as mercadorias 

que anunciam. Tanto as mercadorias quanto os anúncios publicitários 

são pensados para suscitar desejos e fisgar vontades (para “impacto 

máximo e obsolescência instantânea”, citando a famosa máxima de 

George Steiner). Os comerciantes e publicitários responsáveis confiam 

no casamento entre o poder de sedução de ofertas e o profundo impulso 

de seus clientes potenciais de “estar sempre um passo à frente dos 

outros” e de “levar vantagem”. Ao contrário da era da construção das 

nações, a cultura líquido-moderna não tem “pessoas” a cultivar, mas 
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clientes a seduzir. E, diversamente da cultura sólido-moderna anterior, 

não visa mais ao término do trabalho (o quanto antes, melhor). Seu 

trabalho consiste antes em tornar a própria sobrevivência permanente, 

“temporalizando” todos os aspectos da vida de seus antigos pupilos, 

agora renascidos como clientes. (BAUMAN 2010, p. 36/37) (Grifo Nosso)   

   

 A educação ambiental nasceu com a vocação de colaborar com a melhora 

ambiental, a partir de uma perspectiva ampla, que inclui a necessidade de 

demonstrar aos povos a necessidade de sua cultura, o conceito básico da 

expressão ”qualidade de vida” e, principalmente, demonstrar e tornar efetiva a 

necessidade de cuidar do ambiente para o proveito das gerações presentes e 

futuras. 

  Ainda, no entendimento singular sobre o assunto, a pesquisadora Michèle 

Sato, afirmou que: 

Somente estudos interdisciplinares podem compreender a complexidade 

ambiental. É preciso inovar na ética dos sujeitos para um novo olhar 

das técnicas, da produção econômica e das relações sociais. A 

transição de um pensamento para o outro, hoje caracterizada pela 

Pós-Modernidade (Lyotard, 1971) ou Modernidade Tardia (Jameson, 

1991) deve permitir a visão global, mas a mediação pedagógica tem 

por obrigação revelar a subjetividade dos sujeitos. A dimensão 

ambiental deve estar presente nas diversas áreas do conhecimento, 

respeitando as organizações, os objetos e as necessidades das múltiplas 

relações. A produção do conhecimento que aí se constrói deve ser 

validada e apropriada pelos grupos sociais. (SATO, 2001, p. 12) (Grifo 

Nosso)  

 

 A Educação Ambiental, se tratada com seriedade nas escolas brasileiras, 

é capaz de reverter, a partir da interdisciplinaridade e da moderna 

transdisciplinariedade , o consumismo, fruto do capitalismo exagerado e ajudar a 

não comprometer a saúde das futuras gerações, uma vez que o capitalismo está 

em crise.  

 O trinômio constituído por tecnologia – sustentabilidade – consumo 

necessita de novos moldes sociais e econômicos para não se furtar ao 

comprometimento do desenvolvimento sustentável que pode e deve atrair os 

estudantes para uma nova concepção da educação ambiental. 

 A partir dos dados da revisão teórica realizada é possível provocar 

discussões para um amplo debate sobre a importância da Educação Ambiental 

como um dos pilares para o desenvolvimento econômico e social que possa 
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pensar no futuro com ações sérias, comprometidas e pautadas na pesquisa 

científica.  

 Assim, de acordo com o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global, tratada em estudo pelo site do Ministério 

do Meio Ambiente, temos que: 

 A educação ambiental deve ter como base o pensamento crítico e 

inovador, em qualquer tempo e lugar em seu modo formal, não formal e 

informal, promovendo a transformação e a construção da sociedade.

 (BRASIL, MMA. 2019)  

   

 Cada vez mais a sustentabilidade é propagandeada como discurso, são 

poucas as empresas e instituições que fazem mudanças efetivas em sua gestão e 

modelo de negócios. A falta de responsabilidade social estimula o consumismo, a 

obsolescência programada e o desperdício, em detrimento do desenvolvimento 

local e da sustentabilidade sócio, econômica e ambiental, ou seja, para além do 

enfoque econômico.  

 Ressaltamos, ainda, que no âmbito da educação deve-se pautar na 

formação de cidadãos éticos e críticos comprometidos com o planeta, os seres 

vivos e com a melhoria da qualidade de vida para todos. Com vistas ao equilíbrio 

entre consumo e preservação do meio ambiente por meio de uma mudança 

paradigmática, que envolva o consumo sustentável e a promoção da educação 

ambiental rumo à sustentabilidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Buscamos abordar a necessidade de intensificar o trato da educação 

ambiental na sociedade, de maneira que se desenvolva uma consciência ética 

sobre as formas de vida e, porque não, sobre a qualidade de vida no planeta. A 

exploração dos recursos naturais deverá ser repensada uma vez que o seu 

esgotamento é iminente e impõe a insustentabilidade dos seres humanos, da 

fauna, da flora e dos recursos hídricos. 

 Nesse interim, o consumismo implica em maior gasto dos recursos 

naturais, apoiado pelo capitalismo desenfreado causando danos ambientais 

muitas vezes irreversíveis. 

 Durante o estudo para a escrita do presente artigo, estabeleceu-se a 

perspectiva da abordagem entre a educação ambiental e o capitalismo, 
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atualmente em crise. Tal perspectiva foi clareada no momento em que se 

percebeu o capitalismo associado intimamente à degradação ambiental e a 

grande quantidade de resíduos sólidos encontrados no meio ambiente por falta, 

muitas vezes, de um gerenciamento educacional envolvendo o meio ambiente. 

 No campo da Educação Ambiental pudemos perceber o grande desafio 

que é colocado haja vista a grande indústria das propagandas, com maior 

incremento do comércio de produtos, em sua maioria obsoletos, gerando uma 

infinidade de lixo muitas vezes com compostos de plástico. Tal transformação 

ética da sociedade, via construção de um pensamento crítico, fica fragilizada 

frente às estratégias de vendas cada vez mais fortes no mercado culminando na 

transformação de certos costumes da população. 

 Diferente desse entendimento, o cientista social e professor norte-

americano Joel Kovel fez um estudo sistematizado e, no livro “O Inimigo da 

Natureza: o fim do capitalismo ou o fim da natureza?”, atentou para o fato de que 

um número crescente de pessoas tem se empenhado em compreender que o 

capitalismo é um motor “infreável” da crise ecológica. Nessa perspectiva, seria 

então dispensável a educação ambiental? Ou teria a humanidade a obrigação de 

findar com o desenvolvimento capitalista para que fosse possível ter um meio 

ambiente não degradado?  

 De acordo com Krovel, para superar o capitalismo seria necessário que 

fosse estabelecido o chamado ecossocialismo e, para tanto, seria preciso acabar 

com o fato de que a terra fosse propriedade privada. Mas, isso se faz impossível 

no século XXI. A teoria entusiasta e sem comprovações científicas de Joel Krovel 

estão fora das perspectivas de um mundo contemporâneo que tenta 

experimentar, apenas, acabar com a obsolescência programada e conscientizar 

as gerações futuras de que é possível evoluir sem criar danos, uma vez que seja 

implementada com seriedade a educação ambiental, através de políticas públicas 

decentes, sem apelar apenas para a distribuição de cartilhas educativas.   

 Sem pretensão de esgotar a questão, buscou-se, neste ensaio, elucidar 

as questões referentes à Educação Ambiental frente a Sustentabilidade e o 

Consumismo a partir de questões contemporâneas, como a cidadania e a gestão 

ambiental. Espera-se ter colaborado na construção de uma matriz de 

possibilidades que venha a auxiliar no aprofundamento e no desenvolvimento de 

futuras pesquisas. 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO: “PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS 
PROFESSORES VISITANTES DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO ROLA 

MOÇA, EM BELO HORIZONTE/MG: PERSPECTIVAS AO TURISMO 
PEDAGÓGICO.” 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
Programa de Pós-Graduação em  

Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental 
Mestrado Profissional 

  

 

Esta pesquisa tem como objetivos conhecer o perfil dos professores visitantes do 

Parque Estadual da Serra do Rola Moça (PESRM), avaliar a sua percepção 

ambiental e elaborar curso de capacitação para professores abordando a temática 

Educação Ambiental em Unidades de Conservação.  

 

A SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE! 

 

Todos os dados declarados por você serão salvaguardados de confidencialidade, 

sigilo e privacidade. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas com os 

pesquisadores: 

Mestrando Renato Reis de Oliveira (31) 98246-9834, e-mail 

renatoreoli007@gmail.com e pela orientadora Profa. Dra Kerley dos Santos Alves, 

(31) 991892126 e-mail kerleysantos@yahoo.com.br. 

 

Nome Completo: 

_________________________________________________________________ 
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QUESITOS RESPOSTAS 

1. Estado civil (   ) Solteiro(a) 
(   ) Casado(a) / parceiro(a) 
(   ) Separado(a) / Divorciado(a) 
(   ) Viúvo(a) 

2. Qual o seu tempo de 
atuação como Professor 
(a)? 

(   ) Menos de 1 ano 
(   ) 1 - 5 anos 
(   ) 6 - 10 anos 
(   ) 10 - 15 anos 
(   ) acima 15 anos 

3. Qual a sua idade? (   ) Menos de 20 anos 
(   ) 20 – 24 
(   ) 25 – 29 
(   ) 30 – 34 
(   ) 35 – 39 
(   ) 40 – 44 
(   ) 45 – 49 
(   ) 50 – 54 
(   ) 55 – 59 
(   ) Acima de 60 anos 

4. Sexo?  (   ) Masc    
(   ) Fem 

5. Quais Redes de Ensino 
você trabalha? 

(   ) Pública 
(   ) Privada 

6. Quais turnos de trabalho 
você atua? 

(   ) Manhã 
(   ) Tarde 
(   ) Noite 

7. Qual a sua ocupação 
principal? 

(   ) Professor(a). Disciplina 
de:________________ 
(   ) Pedagogo(a) 
(   ) Direção / Administrativo 
(   ) Outros. 
Citar______________________ 

8. Qual o seu grau de 
escolaridade / Formação? 

(   ) Superior incompleto 
(   ) Superior Completo 
(   ) Especialização Latu sensu 
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 

9. Qual a sua disponibilidade 
para frequentar curso de 
Educação Ambiental em 
uma Unidade de 
Conservação?  

 

(   ) até 2 horas 
(   ) de 2 a 4 horas 
(   ) de 4 a 6 horas 
(   ) de 6 a 8 horas 
(   ) acima de 8 horas 
(   ) não tenho disponibilidade 

10. Qual o seu local de origem? 
(Bairro / Cidade) 

 

11. Qual a sua renda familiar 
mensal (Salário Mínimo - 
SM)? 

(   ) Até 2 SM (Salários Mínimos) 
(   ) Mais de 2 a 3 
(   ) Mais de 3 a 5 
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(   ) Mais de 5 a 6 
(   ) Mais de 6 a 8 
(   ) Mais de 8 a 10 
(   ) Mais de 10 a 15 
(   ) Mais de 15 SM 

AGRADECEMOS MUITO PELA SUA CONTRIBUIÇÃO! 

 
 

APÊNDICE D - ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 

 

Modelo - Entrevista semi estruturada   
 
Projeto: A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES VISITANTES DO 
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA, EM BELO HORIZONTE/MG: 
perspectivas ao turismo pedagógico 
 
 
Nome : ( opcional) 
Idade: 
Sexo: 
Escolaridade: 
Qual instituição e a disciplina você trabalha, há quantos anos?  

 
 
PROPOSTA PARA O ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

1. Qual instituição e a disciplina você trabalha, há quantos anos?  

2. Quais critérios foram adotados para definir o local da viagem?  

3. Quais foram os objetivos propostos para essa atividade extraclasse? Quais 

habilidades pretende trabalhar?   

4. Como você programa as ações relativas espaços de educação não formal; a 

educação ambiental, turismo pedagógico e vivências sensoriais em unidades de 

conservação.  

5. Quais recursos são utilizados na abordagem da temática E.A. com os estudantes? 

6. Como faz o planejamento e realização de (aulaspasseios) turismo pedagógico 

com o intuito de melhorar a educação ambiental dos estudantes?  
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7. De que forma é possível trabalhar aspectos pertinentes ao PESRM na sua prática 

pedagógica e  no contexto da Educação Ambiental?  

8. Quais atividades serão realizadas no PESRM e como foram planejadas e os seus 

posicionamentos a respeito de um trabalho extraclasse na Educação ambiental 

9. Avalie a viabilidade da utilização do turismo pedagógico como estratégia de 

ensino-aprendizagem e se este pode, ser ferramenta escolar estimulando o 

interesse dos estudante,  tornando a aula e  apreensão dos conteúdos mais 

compreensíveis. 

10. Qual a sua concepção do PESRM, recurso para a pesquisa científica, de 

visitação, patrimônio, uso comunitário  

 

Espaço aberto para complementação, caso o participantes queira acrescentar 

algum assunto.  
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

N.º Registro CEP: 4.283.020 
 
Título do Projeto: “A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES VISITANTES DO 

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA, EM BELO HORIZONTE/MG: 

perspectivas ao turismo pedagógico”. 

 
Prezado Sr(a),  

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que estudará A 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES VISITANTES DO PARQUE 

ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA, EM BELO HORIZONTE/MG.  

Você foi selecionado(a) porque  atua  como Professor (a) e está participando de 

um Trabalho de Campo numa Unidade de Conservação. 

A sua participação nesse estudo consiste em conhecer as suas percepções na 

atividade de trabalho de campo realizadas em unidades de conservação, por meio de 

entrevista agendada com antecedência e de acordo com a sua disponibilidade.  

A entrevista será gravada somente com a sua autorização e concordância.  

As informações obtidas nesse estudo serão confidenciais, sendo assegurado o 

sigilo sobre sua participação, quando da apresentação dos resultados em publicação 

científica ou educativa, uma vez que os resultados serão sempre apresentados como 

retrato de um grupo e não de uma pessoa. Os dados coletados, após o término do 
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estudo, serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. Após esse período, o material coletado será 

descartado para que o sigilo do material seja mantido. 

Você poderá se recusar a participar ou a responder algumas das questões a 

qualquer momento, não havendo nenhum prejuízo pessoal se esta for a sua decisão. Sua 

participação é muito importante e voluntária. Você não terá nenhum gasto e também não 

receberá nenhum pagamento por participar desse estudo.  

Os resultados dessa pesquisa servirão para elaborar material (Curso de 

Capacitação / Oficina) que possa subsidiar os professores durante as aulas de Educação 

Ambiental, notadamente em Unidades de Conservação. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do 

pesquisador responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 

agora ou a qualquer momento.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao investigador para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Renato Reis de Oliveira +55(31)98246-9834 ou 

no email renatoreoli007@gmail.com  responsável pela pesquisa, vinculada ao Programa 

de Mestrado em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental da Universidade Federal 

de Ouro Preto, Campus Morro do Cruzeiro – Ouro Preto / MG.  

Para dúvidas éticas consulte o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Ouro Preto, sediado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, da 

Universidade Federal de Ouro Preto, Campus Universitário Morro do Cruzeiro / Centro de 

Convergência CEP 35400-000, Ouro Preto - MG, Brasil. Telefone: +55(31)3559-1367 / 

+55(31) 3559-1368, e-mail: cep.propp@ufop.edu.br 

 

  
Pesquisador responsável:  
Renato Reis de Oliveira 
Rua Sabino José Ferreira, 159 Tirol BH/MG   
+55(31)98246-9834 
 
  

Belo Horizonte, 08 de Março de 2020. 
 

 
Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar deste 
estudo.  
 

 __________________________________ 
              Nome do participante (em letra de forma)  
 

_____________________________                          
_______________________________ 

Assinatura do participante ou                                                representante legal  Data 
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Obrigado pela sua colaboração e por merecer sua confiança. 

 

_____________________________                          
_______________________________ 

Nome (em letra de forma) e                                           Assinatura do pesquisador Data 
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Número do Parecer: 4.283.020 

 

Apresentação do Projeto: 

 

As informações contidas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" 

e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram obtidas dos documentos contendo as 

Informações Básicas da Pesquisa 

(PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1507769.pdf de 23/07/2020) e do 

Projeto Detalhado. 

 

O presente estudo propõe a realização de uma pesquisa qualitativa para conhecer a 

percepção ambiental dos professores visitantes do ParqueEstadual da Serra do Rola 

Moça, em Belo Horizonte/MG, acerca da relação socioambiental e do processo ensino-

aprendizagem pela via do turismopedagógico. A pesquisa se iniciará com a realização de 

um estudo bibliográfico dos conceitos de Espaços/ ambientes de educação não 

formal,Percepção ambiental e Turismo pedagógico. A construção desse marco teórico 

nortedor terá como base as Teorias da Educação não formal e do turismo pedagógico em 

unidades de conservação.Em seguida, será realizada uma pesquisa de campo, na qual 

serão realizada entrevistas semiestruturadas com educadores que efetivam estudos do 

meio no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, em Belo Horizonte/MG. Na primeira 

etapa será realizada uma visita ao parque para pesquisa documental e entrevistas 

semiestruturadas. Com base no material coletado será realizada uma análise do 

discurso, articulando o material produzido aos aspectos do referencial teórico construído. 

A pesquisa levará à elaboração de uma dissertação, apresentada como requisito para 

obtenção do título de mestre. 

 

 

 

 

Endereço:   Morro do Cruzeiro-Centro de Convergência  

Bairro:  Campus Universitário CEP: 35.400-000 

UF: MG Município: OURO PRETO  

Telefone: (31)3559-1368 Fax:  (31)3559-1370 E-mail:  cep.propp@ufop.edu.br 
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Continuação do Parecer: 4.283.020 

Hipótese: 

 

As Unidades de Conservação possuem elevado potencial para o desenvolvimento de pesquisas e 

ações de educação ambiental, as quais, devem ocorrer num processo de construção da cidadania, 

com perspectiva integradora, contextualizada e crítica. Com base nessa premissa, a metodologia 

utilizada pelos professores nas atividades de campo são capazes de alcançar abrangência 

interdisciplinar e aproveitamento do turismo no processo educativo. 

Critério de Inclusão: 

 

Professores que usam o estudo do meio nas suas disciplinas e visitam o Parque Estadual da 

Serra do Rola Moça 

Desfecho Primário: 

 

Produção de uma dissertação, apresentada como requisito para obtenção do título de mestre. 

 

Desfecho Secundário:Produção de artigos para publicação em revistas científicas e de trabalho 

para apresentação em congresso.Elaboração de manual e curso de capacitação para professores 

.A produção da dissertação constituirá também um relatório de análise,que poderá ser utilizado 

pela organização para aperfeiçoamento das metodologias de ensino. 

 

Tamanho da Amostra no Brasil:10 

 

Objetivo da Pesquisa: 

 

Objetivo Primário:Essa pesquisa tem como objetivo analisar a percepção ambiental dos 

professores visitantes do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, em Belo Horizonte/MG, acerca 

da relação socioambiental e do processo ensino-aprendizagem pela via do turismo pedagógico. 

 

Objetivo Secundário:O desenvolvimento desse objetivo compreenderá as seguintes etapas 

intermediárias:a) Conhecer o perfil dos professores visitantes do PESRM;b)Avaliar a percepção 

ambiental dos professores visitantes do PESRM quando ao uso de espaços de educação não 

formal;c) Identificar as concepções dos professores sobre os fundamentos da educação 
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ambiental, turismo pedagógico e vivências sensoriais em unidades de conservaçãod) Elaborar 

curso de capacitação para professores abordando a temática Educação Ambiental e Turismo 

pedagógico em Unidades de Conservação. 

 

Endereço:   Morro do Cruzeiro-Centro de Convergência  

Bairro:  Campus Universitário CEP: 35.400-000 

UF: MG Município: OURO PRETO  

Telefone: (31)3559-1368 Fax:  (31)3559-1370 E-mail:  cep.propp@ufop.edu.br 
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Continuação do Parecer: 4.283.020 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

 

Riscos: 

 

Risco de não aceitar participar da pesquisa, uma vez que se propõe a ser um convite para 

participação em uma entrevista, cuja confidencialidade dos dados será preservada. 

 

Benefícios: 

 

A pesquisa possibilitará a verificação da aplicação prática de alguns pressupostos acerca das e 

gerará um material para a Elaborar curso de capacitação para professores abordando a temática 

Educação Ambiental e Turismo pedagógico em Unidades de Conservação 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Vide item "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações". 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Vide item "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações". 

Recomendações: 

Vide item "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações". 
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As recomendações e orientações abaixo foram extraídas do Ofício Circular Nº 

8/2020/CONEP/SECNS/MS, de 01 de abril de 2020, referente à Orientações Para Condução De 

Pesquisas Durante A Pandemia Provocada Pelo Coronavírus SARS-CoV-2 

 

1. Aconselha-se a adoção de medidas para a prevenção e gerenciamento de todas as atividades 

de pesquisa, garantindo-se as ações primordiais à saúde, minimizando prejuízos e potenciais 

riscos, além de prover cuidado e preservar a integridade e assistência dos participantes e da 

equipe de pesquisa. 

 

2. Em observância às dificuldades operacionais decorrentes de todas as medidas impostas pela 

pandemia do SARS-CoV-2, é necessário zelar pelo melhor interesse do participante da pesquisa, 

mantendo-o informado sobre as modificações do protocolo de pesquisa que possam afetá-lo, 

principalmente se houver ajuste na condução do estudo, cronograma ou plano de trabalho. 

 

3. Em virtude disso, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente da 

Covid-19, recomenda-se que toda a comunidade científica adote, para a condução dos protocolos 

de pesquisa, envolvendo seres humanos, as orientações da Conep observando, ainda, no que 

couber, as diretrizes adotadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

 

 

 

Endereço:   Morro do Cruzeiro-Centro de Convergência  

Bairro:  Campus Universitário CEP: 35.400-000 

UF: MG Município: OURO PRETO  

Telefone: (31)3559-1368 Fax:  (31)3559-1370 E-mail:  cep.propp@ufop.edu.br 
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4. Quando se tratar de pesquisas com seres humanos em instituições integrantes do Sistema 

Único de Saúde (SUS), os procedimentos não deverão interferir na rotina dos serviços de 

assistência à saúde, a não ser quando a finalidade do estudo o justificar, e for expressamente 

autorizado pelo dirigente da instituição. 

  

5. As pesquisas realizadas em instituições integrantes do SUS devem atender aos preceitos 

éticos e de responsabilidade do serviço público e de interesse social, não devendo ser 

confundidas com as atividades de atenção à saúde. 

 

6. Caso sejam necessários a suspensão, interrupção ou o cancelamento da pesquisa, em 

decorrência dos riscos imprevisíveis aos participantes da pesquisa, por causas diretas ou 

indiretas, caberá aos investigadores a submissão de notificação para apreciação do Sistema 

CEP/Conep. 

 

7. É permitida, excepcionalmente, a tramitação de emendas concomitantes à implementação de 

modificações/alterações no protocolo de pesquisa, visando a segurança do participante da 

pesquisa, assim como dos demais envolvidos no contexto da pesquisa, evitando-se, ainda, 

quando aplicável, a interrupção no tratamento dos participantes da pesquisa. 

 

8. Eventualmente, na necessidade de modificar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), o pesquisador deverá proceder com o novo consentimento, o mais breve possível. Nas 

situações em que o consentimento não for possível de forma presencial, poderá ser realizado, 

excepcionalmente, por meio eletrônico, mantendo-se o registro do processo de consentimento livre 

e esclarecido. 

 

9. Os documentos submetidos ao Sistema CEP/Conep que necessitam de assinatura dos 

responsáveis devem ser encaminhados, preferencialmente, com certificação digital ou por 

documento digitalizado. Será aceita, em caráter excepcional, a dispensa das assinaturas nos 

documentos necessários para a submissão dos protocolos de pesquisa, durante o período em que 
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estiverem instaladas as medidas de segurança para a saúde pública. A devida retificação deverá 

ser submetida ao sistema CEP/CONEP, assim que possível. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

 

O pesquisador atendeu às pendências: 

 

1) Quanto aos objetivos da Pesquisa esclarecemos que “Tratará da análise da percepção ambiental 

dos professores que visitam o Parque Estadual da Serra do Rola Moça – PESRM quanto a sua 

importância no processo de ensino aprendizagem, bem como identificar elementos que contribuem 

para o desenvolvimento de processos de educação ambiental e turismo pedagógico, visando à 

sustentabilidade ecológica da Unidade de Conservação”. 

  

 

Endereço:   Morro do Cruzeiro-Centro de Convergência  

Bairro:  Campus Universitário CEP: 35.400-000 

UF: MG Município: OURO PRETO  

Telefone: (31)3559-1368 Fax:  (31)3559-1370 E-mail:  cep.propp@ufop.edu.br 
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2) A pesquisa será realizada após a liberação de acessos ao Parque, uma vez que, no momento, 

em virtude da Pandemia provocada pelo Coronavírus SARS-CoV-2, exige o isolamento e o 

distanciamento social. Havendo a liberação de acessos, a pesquisa será conduzida observando-se 

os protocolos de higienização e distanciamento, minimizando-se prejuízos e potenciais riscos para 

a equipe de pesquisa e entrevistados. Para a melhor condução desta pesquisa estamos prevendo 

ajustes na condução das entrevistas, como por exemplo, a sua realização à distância. 

 

3) Uma vez que o protocolo de isolamento social não prevê o fim da Quarentena em virtude da 

contaminação pelo novo Coronavírus, estaremos ajustando o cronograma do Projeto de Pesquisa, 

ampliando o período para a realização das entrevistas. 
 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa CEP/UFOP, de acordo com as atribuições definidas na Res. CNS 

466/12 e/ou Res. CNS 510/16, manifesta-se pela APROVAÇÃO deste protocolo de pesquisa. 

Ressalta-se ao pesquisador responsável pelo projeto o compromisso de envio ao CEP/UFOP, 

semestralmente, do relatório parcial de sua pesquisa e, ao final da pesquisa, do relatório final, 

encaminhado por meio da Plataforma Brasil. Em qualquer tempo, informar o andamento da 

mesma, comunicando também eventos adversos e eventuais modificações no protocolo. 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

 Tipo Documento   Arquivo  Postagem Autor 
Situaçã
o 

        

 

Informações 
Básicas  

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO
_P 23/07/2020  Aceito 

 do Projeto  ROJETO_1507769.pdf  20:44:32    

 Outros   

Roteiro_de_entrevista.do
cx  14/05/2020 RENATO REIS DE Aceito 

       18:09:11 OLIVEIRA   

 Outros   Outros.docx  14/05/2020 RENATO REIS DE Aceito 

       18:04:48 OLIVEIRA   

 Orçamento  

orcamento_financeiro.do
cx  17/03/2020 RENATO REIS DE Aceito 

       22:09:31 OLIVEIRA   

 Cronograma  

CRONOGRAMADE_ATIVIDADES_U
FO 10/03/2020 RENATO REIS DE Aceito 

    

P_PESQUISA_2020.doc
x  18:32:17 OLIVEIRA   

 Projeto Detalhado /  
PROJETO_UFOP_REVISADO_FIN
ALIZ 10/03/2020 RENATO REIS DE Aceito 

 

Brochur
a   ADO_2020.docx  18:28:36 OLIVEIRA   

 Investigador         

 TCLE / Termos de  

TCLE_PROJETO_MESTRADO_202
0. 10/03/2020 RENATO REIS DE Aceito 

        

       

 Endereço:   Morro do Cruzeiro-Centro de Convergência      

 Bairro:  Campus Universitário CEP: 35.400-000     

 UF: MG Município: OURO PRETO      

 Telefone: (31)3559-1368  Fax:  (31)3559-1370 E-mail: cep.propp@ufop.edu.br   
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Assentimento / docx 18:25:35 OLIVEIRA Aceito 

Justificativa de     

Ausência     

Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf 10/03/2020 RENATO REIS DE Aceito 

  18:22:53 OLIVEIRA  

 

 

Situação do Parecer: 

 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

 

Não 

OURO PRETO, 17 de Setembro de 2020 

 

 

Assinado por: 

 

EVANDRO MARQUES DE MENEZES MACHADO 

 

(Coordenador(a)) 

Endereço:   Morro do Cruzeiro-Centro de Convergência  

Bairro:  Campus Universitário CEP: 35.400-000 

UF: MG Município: OURO PRETO  

Telefone: (31)3559-1368 Fax:  (31)3559-1370 E-mail:  cep.propp@ufop.edu.br 
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APENDICE G – TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS 

 

A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES VISITANTES DO PARQUE 

ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA, EM BELO HORIZONTE/MG: 

perspectivas ao turismo pedagógico 

 

ENTREVISTA  IX 

 

 

Nome: A P 

Idade: 46 anos 

Sexo: Masculino 

Escolaridade: Graduação em Geografia e pós em Gestão ambiental – UFLA 

 

1. Em qual(is)  instituição(ões) você trabalha, qual disciplina(s) você ministra e há 

quantos anos? 

  

Trabalho na prefeitura de Ibirité há 4 anos e lecionei a disciplina de Geografia no 

Ensino Fundamental da Escola Municipal do Bairro Jardim Montanhês. 

 

2. Quais critérios foram adotados para definir o local da viagem?  

 

Bacia hidrográfica. Ibirité está na base da Serra do Rola Moça e as escolas têm 

como influência desta unidade de conservação o fator paisagístico, fator de 

locomoção pela estrada do parque e pela captação de água pelos taboões, sendo 

assim a unidade tem grande influência para a escola e para o município. 

  

3. Quais foram os objetivos propostos para essa atividade extraclasse? Quais 

habilidades pretende trabalhar?   

 

Pretendo trabalhar a habilidade de percepção ambiental, especificidade florística e 

geológica, pelo fato de haver extração mineral, habilidade de cuidado com a água e 
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as características naturais da serra. Principalmente a preservação ambiental para a 

cidade de Ibirité. 

 

4. Como você programa as ações relativas espaços de educação não formal; a 

educação ambiental, turismo pedagógico e vivências sensoriais em unidades 

de conservação. 

 

Eu trabalho todos os temas citados a partir de desenho, fazemos um exercício de 

observação e peço aos alunos para desenharem as características geológicas, 

morfologia da serra, vegetação. Também trabalho com músicas, poesias e escritas 

em geral relacionadas a serra e uso também a fotografia. 

 

5. Quais recursos são utilizados na abordagem da temática E.A. com os 

estudantes? 

 

Aqui temos uma situação de escola pública, com isso trabalho principalmente na 

arte utilizando de papel, lápis, tintas e com a música, violão, instrumentos. Como 

temos acesso fácil a visualização do PESRM eu trabalho com essa observação 

paisagística, planejo diversas vezes a ida até o local da escola, mas temos um fator 

limitador de ida a serra, questão de transporte, burocracia de saída com o ônibus do 

município de Ibirité, então eu acabo fazendo um aproveitamento do espaço da 

escola. 

 

6. Como faz o planejamento e realização de trabalhos de campo / turismo 

pedagógico com o intuito de melhorar a educação ambiental dos estudantes?  

 

Eu faço um alinhamento com a área responsável pela educação ambiental do 

parque e trabalho em cima de um roteiro que eles mesmos elaboram, assim eu crio 

as aulas teóricas realizadas em sala em cima desse roteiro e uso o que está ao meu 

acesso dentro do que é orientado pelo parque para passar aos alunos. 

 

7. De que forma é possível trabalhar aspectos pertinentes ao PESRM na sua 

prática pedagógica e no contexto da Educação Ambiental?  
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Eu particularmente gosto de trabalhar aspectos ambientais, principalmente do 

PESRM, então isso já é um facilitador. Assim procuro transmitir isso com os 

estudantes e colegas muito através da ilustração, pois tenho como referência 

principal a caracterização do lugar, eu pergunto aos alunos muito o que estão 

observando, se veem mudanças na serra, então conseguimos fazer uma linha do 

tempo da serra por ter fácil visualização da mesma no espaço da escola. Tivemos 

um período com o parque fechado devido a febre amarela e depois com a pandemia 

que inviabilizou a visita, mas ainda ficou possível a visualização.  

 

Temos por exemplo épocas de queimadas que conseguimos observar as mudanças 

paisagísticas, vemos também questões da água, do lixo, da violência na serra 

devido a assaltos, problemas de trânsito, acidentes, carros abandonados. Assim a 

Serra do Rola moça é um ambiente crucial para se trabalhar a geografia, eu então 

uso essa relação ambiental e social do local para trazer para a sala de aula, fazendo 

da disciplina de geografia aqui em Ibirité mais prazerosa, coisa que não consegui 

atingir em outras escolas. 

 

8. Quais atividades serão realizadas no PESRM e como foram planejadas e os 

seus posicionamentos a respeito de um trabalho extraclasse na Educação 

ambiental? 

 

Eu planejo minhas aulas sempre com os dois professores de ciências, Fernanda e 

Mateus. Esse planejamento fica em torno da educação ambiental, criar familiaridade 

com a serra, pois muitos alunos não conhecem o local, então gosto muito de 

trabalhar isso e questões de fauna e flora criando uma sensibilização para depois 

trazer conscientização aos alunos.  

 

A atividade realizada lá é percorrer a trilha já existente no parque e depois visitar os 

taboões que é onde ocorre a coleta de água. Fazemos também uma visitação além 

do mirante dos veados em um outro mirante que me esqueci o nome em uma 

estrada em direção a casa branca. Gostaria de comentar que pelo fato de estar há 4 

anos aqui percebi que nossa visitação é muito prejudicada, muitas vezes planejamos 

algo e não conseguimos realizar, o transporte por exemplo é um grande 
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prejudicador, temos que sair dos limites de Ibirité pois a estrada saindo direto daqui 

é muito ruim para ir com o ônibus, e não podemos sair da cidade com o ônibus da 

prefeitura, desta forma fica muito difícil ter acesso direto ao parque, nesses 4 anos 

sofri muito com isso aqui, o nosso trabalho acaba sendo sempre muito atrapalhado, 

com isso citei muito a minha situação de trabalhar a visualização de longe, pois é a 

forma que consigo trabalhar mais fácil o PESRM. 

 

9. Avalie a viabilidade da utilização do turismo pedagógico como estratégia de 

ensino-aprendizagem e se este pode ser ferramenta escolar estimulando o 

interesse dos estudantes, tornando a aula e apreensão dos conteúdos mais 

compreensíveis. 

 

Eu avalio em 10, considero de suma importância estas visitas em todos os aspectos 

de aprendizagem, comportamental, saída de sala de aula, fazer uma caminhada, 

sentir o ambiente. Acho isso importante em todas as etapas de educação, desde 

nível infantil até ensino superior, pois isso educa. O turismo pedagógico não tem a 

valorização que merecia pois muitos acham que se trata de um passeio, e isso cria 

um grande dificultador pra nós, para se realizar o turismo pedagógico precisamos de 

um bom planejamento e colaboração de diversos indivíduos, então acredito que 

ainda temos muito que aprender sobre como realizar o turismo pedagógico com 

qualidade. 

 

10. Qual a sua concepção do PESRM: recurso para a pesquisa científica, de 

visitação, patrimônio, uso comunitário? 

  

Minha concepção atualmente é de um local de visitação, durante os fins de semana 

você vê inúmeras pessoas transitando, bicicletas, corredores, carros de passeio, 

famílias se deslocando entre municípios tornando a área muito eclética e perdendo 

certa funcionalidade da mesma pois a população não entende direito a função de 

uma unidade de conservação, a grande maioria não faz noção do que é.  

Então, ali eu vejo como uma área de lazer da população carente destes espaços dos 

municípios do entorno. Acredito que o parque carece de pesquisa, de saber o que 

acontece no parque, no exemplo que tenho de Ibirité se não corrermos atrás 
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dificilmente a informação chega, eu corro atrás de material, de contato com o 

parque, caso isso não seja feito pelo professor não temos essa informação, minha 

opinião então e sugestão aos responsáveis do parque é sair um pouco da unidade e 

virem as escolas, se apresentarem, não dependessem apenas do nosso esforço. As 

escolas ao redor do parque realizam eventos como feiras de cultura, dia das famílias 

e outros e contamos com esses parceiros que sinto falta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu, como professor de Geografia e pedagogo, fiz uma proposta, pra mim mesmo, 

aqui na prefeitura que era participar ao máximo possível desta unidade de 

conservação. Hoje estou como um dos conselheiros representando a educação de 

Ibirité como forma de ajudar, ter minha contribuição opinião lá dentro e fortalecer os 

lados entre a educação e a unidade. Também sair um pouco dos métodos de 

educação mais populares e trabalhar essa percepção com o parque, essas saídas a 

campo e contar com maior apoio dos responsáveis por essa área. Acredito que 

dependendo de mim vamos alcançar bons resultados, já vejo estes resultados em 

materiais de desenhos, produção textual e espero que com o fim da pandemia 

possamos retornas as atividades com mais força. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES VISITANTES DO PARQUE 

ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA, EM BELO HORIZONTE/MG: 

perspectivas ao turismo pedagógico 

 

ENTREVISTA  VIII 

 

Nome: A S R 

Idade: 49 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Graduação em Letras 

 

1. Em qual(is)  instituição(ões) você trabalha, qual disciplina(s) você ministra e há  

quantos anos?  

 

Escola Municipal Maria José Campos Dias (antiga escola municipal do Rola Moça),  

há 8 anos. 

 

2. Quais critérios foram adotados para definir o local da viagem? 

  

Por ser um local de preservação que tivemos o intuito de mostrar aspectos da 

biodiversidade e, também ser próximo a unidade de conservação. 

 

3. Quais foram os objetivos propostos para essa atividade extraclasse? Quais 

habilidades pretende trabalhar?   

 

O objetivo foi mostrar aos alunos a diversidade do parque, a importância da 

preservação, a importância do contato direto com o ambiente, a interação deles com 

o local. Todas as habilidades possíveis naquele ambiente, observação e absorver as 

informações, interação, socialização, produção de conteúdo absorvido na vivência. 

 

4. Como você programa as ações relativas espaços de educação não formal; a 

educação ambiental, turismo pedagógico e vivências sensoriais em unidades 

de conservação.  
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Eu levo em conta a realidade dos alunos, programo como algo que esteja próximo 

deles, o parque como é esse local próximo eu o utilizo como forma de observar sua 

realidade na unidade. 

 

5. Quais recursos são utilizados na abordagem da temática E.A. com os 

estudantes? 

 

Utilização de textos, reportagens, documentários que abordem os assuntos e o 

parque e no fim um exercício de avaliação da atividade. Pela proximidade do parque 

fazemos a atividade a pé, também pelo fato da dificuldade de obtenção de auxílio 

financeiro ou de transporte com a prefeitura. 

 

6. Como faz o planejamento e realização de trabalhos de campo / turismo 

pedagógico com o intuito de melhorar a educação ambiental dos estudantes? 

  

É um planejamento interdisciplinar que parte de um professor e aborda outros para a 

ajuda no planejamento onde cada um trabalha os aspectos pertinentes de sua 

disciplina, a própria escola se organiza e elabora o projeto, atividade. 

 

7. De que forma é possível trabalhar aspectos pertinentes ao PESRM na sua 

prática pedagógica e no contexto da Educação Ambiental?  

 

No caso da minha disciplina posso abordar de forma bem abrangentes, produção de 

textos, ilustrações, poemas, faço com que os alunos produzam um conhecimento e 

com isso um material que possa ser trazido para a sala de aula.  

 

Geralmente trabalhamos antes, durante e pós a atividade de campo para despertar 

o aluno e saber como ele irá se portar e o que deve analisar, levar em conta no 

momento da visita, e por fim avaliar através de uma forma não convencional como 

eles absorveram o conteúdo através de debate, roda de conversa. Mesmo os alunos 

morando próximo da unidade não tem oportunidade de conhecer, ir, até a unidade 

de conservação, por não ter apoio e influência dos pais ou mesmo não saber os 

benefícios daquele ambiente. 
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8. Quais atividades serão realizadas no PESRM e como foram planejadas e os 

seus posicionamentos a respeito de um trabalho extraclasse na Educação 

ambiental? 

 

Escolhemos alguns poemas que foram lidos durante um piquenique enquanto 

conversávamos sobre o parque e debatíamos os poemas feitos. Fizemos também 

uma caminhada pelas trilhas onde cada professor abordou questões pertinentes de 

suas disciplinas. Fico com receio ao realizar atividades fora da escola com os 

alunos, mas tirando esse pequeno detalhe acho essencial realizar atividades fora da 

sala de aula, torna a mesma mais agradável para o aluno. 

 

9. Avalie a viabilidade da utilização do turismo pedagógico como estratégia de 

ensino-aprendizagem e se este pode ser ferramenta escolar estimulando o 

interesse dos estudantes, tornando a aula e apreensão dos conteúdos mais 

compreensíveis. 

 

É muito importante esse momento de saída, tanto para relação aluno e professor 

quando para os estudantes terem essa forma de aprendizado, acho muito viável, 

estimula os estudantes o tempo pré-visita onde eles ficam mais interessados, se 

preparam para esse momento. 

 

10. Qual a sua concepção do PESRM: recurso para a pesquisa científica, de 

visitação, patrimônio, uso comunitário?  

 

Sabemos que o parque é muito importante, mas que nem todos tem acesso a ele e 

menos ainda e certas partes. Acredito que a unidade deveria ser mais procurada, 

pela sua diversidade gigantesca, os impactos causados pela sociedade como 

queimadas, pode ser um ambiente que no futuro não teremos a oportunidade de 

visitar. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES VISITANTES DO PARQUE 

ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA, EM BELO HORIZONTE/MG: 

perspectivas ao turismo pedagógico 

 

 

ENTREVISTA  VII 

 

Nome: B C G D 

Idade: 27 anos 

Sexo: masculino 

Escolaridade: Graduado em Educação Física e Mestrando em Gestão Pública 

 

1. Em qual(is)  instituição(ões) você trabalha, qual disciplina(s) você ministra e há 

quantos anos? 

 

Professor de Educação Física na Secretaria Municipal De Educação, já estagiou e 

trabalhou em outras instituições. 

 

2. Quais critérios foram adotados para definir o local da viagem?  

 

O critério foi exercer a atividade de educação ambiental e levar alunos e professores 

para conhecer esse patrimônio que está inserido em Ibirité. 

 

3. Quais foram os objetivos propostos para essa atividade extraclasse? Quais 

habilidades pretende trabalhar?   

 

Levar comunidade de encontro a unidade de conservação e exercer atividades 

extraclasse.  

 

4. Como você programa as ações relativas espaços de educação não formal; a 

educação ambiental, turismo pedagógico e vivências sensoriais em unidades 

de conservação? 
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Particularmente gosto de pensar a educação na construção do saber, hoje vivemos 

uma era de tecnologias em todas as áreas e precisamos sair um pouco deste 

ambiente com estes tipos de atividade 

5. Quais recursos são utilizados na abordagem da temática E.A. com os 

estudantes? 

 

Possuímos uma parceria entre as secretarias de educação e meio ambiente, 

utilizamos da tecnologia, atividades de teatro com os alunos, recursos financeiros no 

caso para aquisição de transporte. 

  

6. Como faz o planejamento e realização de trabalhos de campo / turismo 

pedagógico com o intuito de melhorar a educação ambiental dos estudantes?  

 

Esse planejamento é proposto fugindo do método de sala de aula para ser atrativo 

para estudantes e para o educador, o professor abre seus olhos também para novas 

atividades quando é estimulado com essa atividade extraclasse. 

 

7. De que forma é possível trabalhar aspectos pertinentes ao PESRM na sua 

prática pedagógica e no contexto da Educação Ambiental?  

 

Hoje, acredito que devemos mudar o modelo de sociedade que vivemos, pois 

despertamos sentimentos que não fazem bem ao bem estar social. Quando temos a 

possibilidade de sair para atividades extraclasse vemos na pele alguns 

acontecimentos e conseguimos nos sensibilizar. Vendo o caso de Ibirité sempre 

trabalho com os alunos questões como a mineração, ela vindo ao município trará um 

benefício? Quais serão as consequências disso dentro do lugar? Outros aspectos é 

a questão de coleta seletiva, lixos, preservação da natureza, será que ela é infinita?  

 

 

8. Quais atividades serão realizadas no PESRM e como foram planejadas e os 

seus posicionamentos a respeito de um trabalho extraclasse na Educação 

ambiental 
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As atividades são planejadas em reuniões entre os membros das secretarias e 

equipes pedagógicas. Assim trabalhos o debate com os alunos no local sobre 

questões de paisagem, nos conseguimos observar os municípios do entorno, como 

eles trabalham com a região do parque, os pontos negativos dessa proximidade 

como queimadas. Acredito que também devemos explorar mais essa proximidade 

para parceria com comunidade, universidades e demais para melhor uso do local. 

 

9. Avalie a viabilidade da utilização do turismo pedagógico como estratégia de 

ensino-aprendizagem e se este pode ser ferramenta escolar estimulando o 

interesse dos estudantes, tornando a aula e apreensão dos conteúdos mais 

compreensíveis. 

 

Acredito que existe a viabilidade destes projetos e deve ser melhorada com o tempo 

a partir de tentativas a aprendizado, como disse devemos ter mais parcerias para 

essa melhoria. Você sai da rotina da sala de aula com essa metodologia para ver na 

pele, comparar com suas vivencias e ver como aquilo está presente em sua vida e 

afeta sua qualidade de vida e de seus familiares, vizinhos. 

 

 

10. Qual a sua concepção do PESRM: recurso para a pesquisa científica, de 

visitação, patrimônio, uso comunitário? 

  

Acredito que o PESRM é um patrimônio cultural, mas também pode ser usado para 

pesquisa, utilizado para educação ambiental lazer, tudo sendo usado de forma 

visando a preservação, sem degradação, respeitando as comunidades do lugar, 

sendo assim ele pode e deve ser utilizado de todas as formas possíveis. 

CONSIDERAÇÕES 

Gostaria de agradecer a oportunidade e reafirmar que devemos realizar pesquisas, é 

de suma importância para conhecermos melhor a realidade e os lugares onde 

vivemos, precisamos ter melhor organização politica e participação da sociedade 

nestes meios, conselhos, e maior contato com estes locais, trazer eles para vivencia, 

conversas do dia a dia, utilização sustentável, para que isso se torne rotina e habito 

para tirarmos o melhor proveito. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES VISITANTES DO PARQUE 

ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA, EM BELO HORIZONTE/MG: 

perspectivas ao turismo pedagógico 

 

ENTREVISTA  VI 

 

Nome: C O D 

Idade: 40 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Pós Graduação em Supervisão e Orientação Escolas 

 

 

1. Em qual(is)  instituição(ões) você trabalha, qual disciplina(s) você ministra e há 

quantos anos?  

 

Língua Portuguesa, Escola Maria José Campos (Antiga Escola Rola Moça) dias há 7 

anos, também trabalha na rede estadual. 

 

2. Quais critérios foram adotados para definir o local da viagem?  

 

Inicialmente por ser um local próximo a escola e que além de ter uma vista de toda a 

cidade do alto da serra, inclusive a paisagem modificada pelo homem como as 

mineradoras, conseguimos mostrar aos alunos a importância da preservação desta 

área tanto quanto questão paisagística como a hidrografia, desta forma o parque é 

de total importância para nossa região e que está sendo impactada por questões 

como queimadas e mineração. 

 

3. Quais foram os objetivos propostos para essa atividade extraclasse? Quais 

habilidades pretende trabalhar?   

 

A questão ambiental passa por todas as disciplinas, é um tema interdisciplinar, e 

quando se trabalha com notícias percebemos a importância de se levar o aluno em 

uma área para mostrar na prática, você tira o aluno da sala de aula. Na sala 
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trabalhamos questões como gêneros textuais, notícias, reportagens, comentamos da 

importância da preservação, mas quando levamos o aluno para ver de perto o que 

acontece em determinada região ele tem uma visão diferente. Então esse trabalho 

possibilita um desenvolvimento de diversas habilidades não só associada a língua 

portuguesa, mas a todas as disciplinas. 

 

4. Como você programa as ações relativas espaços de educação não formal; a 

educação ambiental, turismo pedagógico e vivências sensoriais em unidades 

de conservação. 

  

Primeiro fazemos uma organização, um projeto do que será trabalhado antes da 

visitação em si, trabalha em sala de aula alguns temas e após essa preparação 

levamos ao espaço. Não precisa ser necessariamente interdisciplinar, mas, se assim 

for, ficará uma atividade mais rica e bem mais interessante por trabalhar os diversos 

temas. 

 

5. Quais recursos são utilizados na abordagem da temática E.A. com os 

estudantes? 

 

Textos informativos, noticias, reportagens, vídeos que abordam os temas, 

entrevistas, imagens, são estes os recursos que me vem em mente. No caso dos 

transportes os alunos fazem uso de ônibus da prefeitura para irem as aulas, assim 

buscamos alinhar com a secretaria a possibilidade do uso desse ônibus, 

comunicando e pedindo autorização dos pais e geralmente a escola apoia este 

trabalho, assim acredito que não existam dificuldades, os alunos não custeiam com 

nada. 

 

6. Como faz o planejamento e realização de trabalhos de campo / turismo 

pedagógico com o intuito de melhorar a educação ambiental dos estudantes?  

 

Deve ser feita uma pesquisa de quais serão os objetivos da atividade, caso envolva 

várias disciplinas cada responsável elabora as atividades que serão realizadas de 
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acordo com a idade, serie e temas pertinentes para estes grupos. Assim realizamos 

um trabalho inicialmente em sala e fechamos com a atividade de campo. 

7. De que forma é possível trabalhar aspectos pertinentes ao PESRM na sua 

prática pedagógica e no contexto da Educação Ambiental?  

 

A questão da modificação da paisagem e como isso afeta diretamente a vida de uma 

comunidade/região em questões como clima, qualidade da água, questões 

importantes da vida das pessoas. Quando tratamos de educação se deve propor 

essas reflexões e debates em sala de aula sobre como o homem tem usado o 

espaço e o meio ambiente. 

 

8. Quais atividades serão realizadas no PESRM e como foram planejadas e os 

seus posicionamentos a respeito de um trabalho extraclasse na Educação 

ambiental? 

 

Inicialmente, observamos o percurso, o entorno, característica do local, quais 

paisagens são naturais ou sofreram modificações, as questões de conflitos 

socioambientais. Registramos em fotografias o que é observado para utilizarmos em 

exposição ou relatório de observação, sendo avaliado dessa forma junto com 

produção textual 

 

9. Avalie a viabilidade da utilização do turismo pedagógico como estratégia de 

ensino-aprendizagem e se este pode ser ferramenta escolar estimulando o 

interesse dos estudantes, tornando a aula e apreensão dos conteúdos mais 

compreensíveis. 

É fundamental este tipo de trabalho, deve ser realizado por todas as escolas que 

tenham esse acesso, pois você possibilita uma leitura mais ampla da realidade e 

pode transpor isso para a sala de aula a partir da observação e contato com o 

espaço real, assim o aluno tendo contato com o material em sala de aula o aluno 

tem outra visão do que ele está estudando, assim quando se propõem e planeja de 

forma adequada essas atividades você vê resultados positivos, maior interesse e 

aprendizado dos alunos, assim só tendo a contribuir com a atividade em sala de 

aula. Quando se tem um trabalho orientado e planejado o conhecimento do aluno 
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aumenta e a sua visão do mundo também, ele passa a conviver com seu espaço de 

outra forma. Considero que essa atividade organizada é vista pelos alunos tanto 

quanto uma atividade escolar, de aprendizado, quanto também uma atividade de 

lazer. 

 

10. Qual a sua concepção do PESRM: recurso para a pesquisa científica, de 

visitação, patrimônio, uso comunitário?  

 

Acredito que todas as opções se encaixam ao local na unidade de conservação. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Acredito que eu disse tudo que poderia e só tenho a complementar minha vontade 

de que o espaço seja mais utilizado para essas atividades. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES VISITANTES DO PARQUE 

ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA, EM BELO HORIZONTE/MG: 

perspectivas ao turismo pedagógico 

 

ENTREVISTA  II 

 

 

Nome: D C L 

Idade: 40 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Graduação em Biologia com ênfase em Gestão Ambiental 

 

 

1. Em qual(is)  instituição(ões) você trabalha, qual disciplina(s) você ministra e 

há quantos anos?  

 

Leciono a disciplina de Ciências Naturais para o Ensino Fundamental II, do 6° ao 9° 

ano na Prefeitura de Ibirité e escola particular em Contagem/MG. 

 

2. Quais critérios foram adotados para definir o local da viagem?  

 

Quando pensamos em trabalho pedagógico devemos pensar em diversos fatores, 

distância, estrutura do local, o que o lugar tem a oferecer, sendo assim quando 

pensamos no PESRM escolhemos um local próximo, com uma visão sistêmica para 

os alunos tanto na parte ambiental quando social, e um lugar que poderíamos 

explorar de diversas formas para uma visita multidisciplinar. 

 

3. Quais foram os objetivos propostos para essa atividade extraclasse? Quais 

habilidades pretende trabalhar? 

   

Buscamos que o aluno tenha uma visão de um todo do local, quando propomos a 

visita pensamos nos impactos da urbanização do entorno do parque, pensamos na 

forma de utilização que os moradores ao redor podiam utilizar de fatores da 

biodiversidade que o parque oferece de forma sustentável. O trabalho em si buscou 
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explorar o ecossistema tanto na parte cientifica de fauna, flora, hidrografia, mas 

também da parte social, os conflitos socioambientais da comunidade da região. Em 

nossa visita foi abordada as mudanças ambientais que geram essa ocupação da 

região e como o meio responde a isso. 

 

4. Como você programa as ações relativas espaços de educação não formal; a 

educação ambiental, turismo pedagógico e vivências sensoriais em unidades 

de conservação.   

 

Inicialmente fazemos uma análise do que é possível se fazer fora do ambiente 

escolar, não é fácil fazer essa saída com alunos dessa faixa etária pois muitos não 

tem a maturidade de diferenciar essa aula em campo de um passeio simples de 

lazer, assim fazemos o trabalho inicial dentro da sala de aula preparando os alunos 

para a importância de se estar atento, ouvir, a importância de sentir o local, o que é 

uma trilha interpretativa, cada professor fazendo suas considerações em sua 

disciplina, sempre demonstrando a importância de se estar naquele espaço e de se 

conhecer. No dia da atividade seguimos um roteiro prévio já apresentado aos alunos 

e parceiros (turismólogos, geógrafos, profissionais da atividade de educação 

ambiental) para que eles acompanhem cada passo da visita, como na entrada da 

unidade o que é a unidade, o que é o IEF, a importância daquele local, etc... 

 

5. Quais recursos são utilizados na abordagem da temática E.A. com os 

estudantes? 

 

Temos a chance de utilizar os ônibus da prefeitura, mas apenas dentro do município 

de Ibirité, o que limita assim a atividade. Além de toda referência teórica usamos 

como recurso vídeos institucionais, buscamos material de divulgação dentro da 

prefeitura e empresas, instituições que tem ligação com o parque como COPASA, 

IEF. 

 

6. Como faz o planejamento e realização de trabalhos de campo / turismo 

pedagógico com o intuito de melhorar a educação ambiental dos estudantes?  
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O planejamento talvez seja a parte mais difícil pois quando envolve sair da 

escola devemos ter muita cautela, devemos pensar na segurança dos alunos, na 

alimentação. Inicialmente pensamos qual o principal objetivo temos naquele espaço, 

no caso do PESRM sempre traçamos o objetivo com os professores interessados e 

de acordo com os objetivos traçamos uma estratégia/metodologia para as turmas 

unificado ou separado de forma interdisciplinar. Todos os anos com exceção de 

2020 o rola moça nos envia um roteiro com todos os pontos possíveis de se explorar 

no âmbito da educação ambiental dentro da unidade, e entre cerca de 12 pontos 

eles nos pedem para escolher cerca de 5 pontos para abordarmos naquele visita, e 

tentamos sempre varias essas abordagens e pontos trazendo sempre uma 

experiência nova 

 

7. De que forma é possível trabalhar aspectos pertinentes ao PESRM na sua 

prática pedagógica e no contexto da Educação Ambiental? 

  

Já lidamos com alguns componentes curriculares e abordamos degradação 

ambiental, exploração de recursos naturais, estes temas em sala de aula em 

diversos exemplos no Brasil e mundo. Mas podemos trazer esta abordagem para 

aquilo que está próximo aos alunos, eu falar de queimadas na Amazônia ou 

pantanal ou mananciais hídricos no Rio de Janeiro é importante, mas ao trazer para 

uma realidade mais próxima eles entendem melhor do que se trata, se sentem mais 

pertencentes e inseridos a esses acontecimentos trazendo maior interesse também.  

 

8. Quais atividades serão realizadas no PESRM e como foram planejadas e os 

seus posicionamentos a respeito de um trabalho extraclasse na Educação 

ambiental 

 

Já realizamos no parque a trilha do cerrado, cerca de 35, visita aos mirantes 

principalmente os que fazem limite com Ibirité para fazer contexto com suas 

realidade, abordamos a mineração, visitamos o manancial de Catarina que foi o 

único que conseguimos ir devido a questão de acesso limitado pelos horários do 

transporte da prefeitura de Ibirité. Quando não conseguimos o ônibus da prefeitura 
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os alunos pagam o aluguel do ônibus e caso alguns não tenham condições nós 

fazemos uma rifa, mas não deixamos ninguém de fora. 

 

 Normalmente quando vamos a uma visita é limitado a um número de 40 alunos, 

pois é o número para um ônibus e dependemos de um número certo de professores, 

cerca de 2 ou 3, para esse contingente de alunos. Alguns fatores como os citados e 

como fatores socioambientais como queimadas limitam as visitas. 

 

9. Avalie a viabilidade da utilização do turismo pedagógico como estratégia de 

ensino-aprendizagem e se este pode ser ferramenta escolar estimulando o 

interesse dos estudantes, tornando a aula e apreensão dos conteúdos mais 

compreensíveis. 

 

Quando o aluno simplesmente vê no livro uma imagem do tema de um conteúdo ele 

demora a entender e não vê sentido caso ele não vivencie aquilo, a vantagem do 

trabalho de campo é a vivência que o professor não consegue passar por melhor 

que seja, só quando o aluno vai ele consegue ter sua experiência e criar sua 

percepção. Os espaços não escolares tem que fazer parte da educação dos alunos, 

não podemos mais aceitar a educação e aprendizado limitado ao ambiente escola, 

quando ele está lendo e ouvindo ele pode estar sim aprendendo mas quando ele 

vivencia aquilo, em visitas, no caminho da escola, no dia dia ele está aprendendo 

muito mais. Assim esses tipos de atividade só tem a agregar mais a educação e 

conhecimento, só temos a ganhar com o aumento das atividades extraclasse. 

 

10. Qual a sua concepção do PESRM: recurso para a pesquisa científica, de 

visitação, patrimônio, uso comunitário?  

 

Sou suspeita para falar pois desde minha época de ensino fundamental eu faço 

visitação no local, então ao ver todas as mudanças que ocorrem no parque para 

receber esse turismo pedagógico e atividades de educação ambiental eu fico 

admirada e me sinto ainda mais disposta a explorar e acrescentar com aquele lugar. 

Acredito que a possibilidade de apontar e apoiar em mudanças no local é muito 

benéfico, vejo com o passar do tempo as melhorias dentro do que o parque tem a 
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oferecer como espaço está cada vez melhor, temos uma estrutura suficiente com 

pessoas competentes, sempre solícitos com a escola, hoje eu não vejo algo a 

acrescentar, o que precisamos temos acesso ali para explorar. Assim vejo o parque 

como ambiente para uso diverso, ele tem toda a estrutura e apoiadores para 

pesquisa cientifica e uso comunitário, mas falta informação para aproveitamento 

disso. 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Nós vemos o quanto os alunos demonstram maior interesse com essas atividades 

extraclasse. Cada professor de uma forma faz uma avaliação diferenciada a partir da 

atividade de turismo pedagógico, eu particularmente gosto de aplicar uma roda de 

conversa gerando debate para dar mais liberdade aos alunos de expressarem como 

foi a experiência. 

 

Acredito que o PESRM é um lugar que eu gostaria muito que todas as escolas 

percebessem a importância de se trabalhar extraclasse, sinto falta do dialogo da 

prefeitura também com o parque por mais que tenha a proximidade esse dialogo 

ainda é muito falho. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES VISITANTES DO PARQUE 

ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA, EM BELO HORIZONTE/MG: 

perspectivas ao turismo pedagógico 

 

ENTREVISTA  III 

 

 

Nome: E D R F 

Idade: 53 anos 

Sexo: Masculino  

Escolaridade: Licenciatura em Geografia 

 

 

1. Qual instituição e a disciplina você trabalha, há quantos anos?  

 

Leciono Geografia pela Prefeitura de Ibirité a 8 anos. 

 

2. Quais critérios foram adotados para definir o local da viagem?  

 

É um local que chamo de o quintal da escola, pela proximidade, e nada mais natural 

que os alunos se apropriarem de seu local. 

 

3. Quais foram os objetivos propostos para essa atividade extraclasse? Quais 

habilidades pretende trabalhar?  

  

Os objetivos foram a questão social, que aborda apropriação dos espaços pela 

comunidade e a questão ambiental, da preservação do meio ambiente. Quanto as 

habilidades quisemos formar alunos com consciência cidadã para a preservação, 

tanto quanto protagonista quanto mediador do próximo que está com ele, 

habilidades como socialização, interação, entre o indivíduo e o meio. 

  

4. Como você programa as ações relativas espaços de educação não formal; a 

educação ambiental, turismo pedagógico e vivências sensoriais em unidades 

de conservação. 
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 Essas programações são muito raras no ano, se conseguimos realizarmos 1 vez por 

ano é motivo de comemoração, então esses passeios fora do ambiente escola não é 

realidade das escolas públicas. 

 

 

5. Quais recursos são utilizados na abordagem da temática E.A. com os 

estudantes? 

 

As aulas teóricas, abordagem de materiais expostos em videoaulas para após 

fazermos a atividade de campo. Pelo fato de ser instituição pública não são nos 

aplicados muitos recursos, nas unidades de conservação também acredito que falte 

estrutura para termos uma organização mais efetiva das atividades. 

 

6. Como faz o planejamento e realização de trabalhos de campo / turismo 

pedagógico com o intuito de melhorar a educação ambiental dos estudantes?  

 

O planejamento é feito de acordo com o conteúdo teórico para utilizá-lo em campo, 

de acordo com os conteúdos programáticos anuais. O projeto existe há alguns anos 

e anualmente manda algumas turmas, decidimos bem na véspera as turmas que 

irão realizar as atividades de acordo com os melhores conteúdos que darão mais 

possibilidade de ganho pedagógico com a visita 

 

7. De que forma é possível trabalhar aspectos pertinentes ao PESRM na sua 

prática pedagógica e no contexto da Educação Ambiental?  

 

Eu vejo a serra do rola moça visualizando que temos um espaço a se fazer mais, 

gosto de levar a eles a visão de observar o parque e criar o imaginário do que pode 

ser feito para trazer mais benefícios aquele espaço, ampliar a criatividade e 

possibilidade de visão deles, alinhar isso sempre com a preservação, a beleza e 

importância daquele local e de preservá-lo. 
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8. Quais atividades serão realizadas no PESRM e como foram planejadas e os 

seus posicionamentos a respeito de um trabalho extraclasse na Educação 

ambiental? 

 

Os trabalhos foram programados em virtude do trajeto no parque, fizemos uma 

caminhada considerável da portaria de Ibirité até o topo das três pedras e 

trabalhamos a parte geológica e ambiental no parque em pontos específicos, 

realizamos paradas, um lanche no trajeto em virtude do desgaste da caminhada, 

tínhamos um prazo para realizar o percurso que nos impossibilitou de nos 

prolongarmos muito no debate.  

 

A programação foi algo mais realizado em cima da hora, sem um planejamento 

elaborado muito previamente. O aluno ganha uma conotação de responsável, uma 

autonomia nestas atividades, e isso gera maior satisfação e interesse em estudar e 

produzir conhecimento, assim acredito esse trabalho essencial, que deva ser feito 

constantemente, mas infelizmente é algo custoso, não é barato fazer o transporte 

desses alunos.  

 

Existe também uma falha no planejamento, essas atividades aparecem de última 

hora e atrapalham o planejamento de alguns professores e irão deixar de dar suas 

aulas nos dias das visitas, então precisam ser mais bem programados de forma a 

participar toda a escola. 

  

9. Avalie a viabilidade da utilização do turismo pedagógico como estratégia de 

ensino-aprendizagem e se este pode ser ferramenta escolar estimulando o 

interesse dos estudantes, tornando a aula e apreensão dos conteúdos mais 

compreensíveis. 

 

É extremamente importante esses trabalhos de campo com os alunos, esse turismo 

pedagógico tem grande valor e essa atividade precisa ser refletida na sociedade, 

esse tipo de atividade extraclasse inclusive deve ser exercido por todos no seu dia-

dia, dentro de suas casas, uma forma de turismo mais consciente que gere 

resultados.  
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Todo aluno quando faz um passeio, tem a oportunidade de sair da sala, sempre 

existe um ganho pedagógico, do conteúdo, e um ganho social, de convívio, pessoal, 

o aluno se sente empoderado, vê oportunidades diferentes do que a escola oferece 

em sala. 

 

10. Qual a sua concepção do PESRM: recurso para a pesquisa científica, de 

visitação, patrimônio, uso comunitário?  

 

Fico chateado com a situação do parque ter tido áreas exploradas por mineradores e 

depois ter sido tomada por posse o estado e não ter tido compensação das 

mineradoras. Acredito que o parque deva ser utilizado de outras formas além das 

que mais vejo ocorrerem que são de uso do público para caminhadas e atividades 

comuns ao ar livre, precisamos mais unir educadores e servidores para utilizar 

aquele espaço para conhecimento.  

 

Minha percepção é que o parque deva ser inserido em todos os fatores citados, ele 

deve abraçar a comunidade para que ela o abrace de volta e sintam-se donos, 

temos também que tirar os proveitos da unidade, devemos estuda-lo e conhece-lo, o 

potencial turístico é enorme, a contemplação do lugar é maravilhosa. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES VISITANTES DO PARQUE 

ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA, EM BELO HORIZONTE/MG: 

perspectivas ao turismo pedagógico 

 

ENTREVISTA  IV 

 

Nome: F B 

Idade: 38 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Graduação em Letras 

 

1. Em qual(is)  instituição(ões) você trabalha, qual disciplina(s) você ministra e há 

quantos anos?  

 

Estou na Escola Municipal de Barreirinhos em Ibirité há 2 anos lecionando a 

disciplina de Língua Portuguesa. 

 

2. Quais critérios foram adotados para definir o local da viagem? 

  

A prefeitura que nos indicou este passeio e eu acabei sendo escolhida pelos alunos 

para acompanhá-los 

 

3. Quais foram os objetivos propostos para essa atividade extraclasse? Quais 

habilidades pretende trabalhar?   

 

Foi um projeto de meio ambiente da prefeitura, acredito que o intuito deles era levar 

o conhecimento sobre a Serra do Rola Moça, sua história, questões de meio 

ambiente, pertencimento ao ambiente, trazer o contato dos alunos com a unidade de 

conservação que é tão próxima deles e que muitos não conheciam. As habilidades 

foram relacionadas as ciências como Geografia, Biologia, então eu não tenho 

grande conhecimento destas habilidades. 
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4. Como você programa as ações relativas espaços de educação não formal; a 

educação ambiental, turismo pedagógico e vivências sensoriais em unidades 

de conservação.  

 

Eu sou totalmente favorável a essas atividades, além de sair da monotonia da sala 

de aula desperta totalmente o interesse dos alunos. Deu para perceber o 

conhecimento que os alunos trazem na bagagem e como eles aprendem, como 

desperta questionamentos e a importância de acontecer mais vezes essas 

atividades durante o ano. 

 

 

5. Quais recursos são utilizados na abordagem da temática E.A. com os 

estudantes? 

 

A prefeitura forneceu um lanche para os alunos e um ônibus próprio através da 

secretaria de educação.  

 

6. Como faz o planejamento e realização de trabalhos de campo / turismo 

pedagógico com o intuito de melhorar a educação ambiental dos estudantes? 

  

Foi um planejamento vindo da prefeitura, então acabei não participando diretamente. 

Foi um processo interdisciplinar pelo fato de envolver professores com diferentes 

áreas, como no meu caso estava trabalhando o gênero textual de crônica e pedi aos 

alunos a produção de um exemplar a partir da visita. Acabamos mudando o projeto 

no momento da pratica devido as experiencias dos participantes que foram realizar a 

atividade. 

 

7. De que forma é possível trabalhar aspectos pertinentes ao PESRM na sua 

prática pedagógica e no contexto da Educação Ambiental? 

  

No meu caso da língua portuguesa trabalho com textos de diversos gêneros e peço 

aos alunos para relatarem sobre o aprendizado na visita e sobre pesquisas a 

respeito do PESRM. Creio que por minha área ser muito ampla poderiam ser feitas 
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diferentes abordagens em outras oportunidades como produção audiovisual como 

documentários, um trabalho jornalístico, fotografias. 

 

8. Quais atividades serão realizadas no PESRM e como foram planejadas e os 

seus posicionamentos a respeito de um trabalho extraclasse na Educação 

ambiental. 

 

Quanto ao trabalho extraclasse só observei pontos positivos, primeiramente a saída 

de sala dos alunos, todos tem muito prazer e interesse nisso, vi a ampliação do 

conhecimento deles na forma de relatarem a experiencia. Eu fiquei surpresa de ver o 

conhecimento que eles já tinham ou absorviam em sala de aula ser exposto nesta 

visita, eles demostram mais fácil seu conhecimento nesta metodologia de trabalho e 

se nossa o maior interesse deles comparado a sala de aula, todos prestam atenção, 

perguntam, participam. 

 

 

9. Avalie a viabilidade da utilização do turismo pedagógico como estratégia de 

ensino-aprendizagem e se este pode ser ferramenta escolar estimulando o 

interesse dos estudantes, tornando a aula e apreensão dos conteúdos mais 

compreensíveis. 

 

Minha avaliação é a necessidade de se realizar mais vezes essa atividade, ela traz 

maior conhecimento aos alunos, se percebe com certeza que nenhum deles leva a 

atividade apenas como um passeio. Deve acontecer esse tipo de atividade de 

educação em todas as disciplinas com visitas a cidades, ambientes, lugares, saindo 

da sala de aula para esse conhecimento sensorial. 

 

10. Qual a sua concepção do PESRM: recurso para a pesquisa científica, de 

visitação, patrimônio, uso comunitário? 

  

Em meu ponto de vista percebi que a gestão preserva muito bem a unidade, são 

muito atenciosos, se organizam bem na atividade de educação, mostram materiais 

antes de realizarem a pratica, mantem o interesse em informar sobre as ações do 
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parque, continuo recebendo e-mails desde a realização (2019). Na minha concepção 

o parque é um patrimônio e sua destinação é mais voltada para a educação 

ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Se não me engano foi um professor de Geografia que iniciou esse projeto dentro da 

secretaria (Adriano?).  

Eu gostaria que a divulgação desta atividade fosse mais ampla e que houvesse mais 

inciativa dos professores e das escolas de realizarem isso, não sei ao certo se se 

trata de disposição ou interesse dos professores ou da burocracia e dificuldade 

grande que existe que impede de acontecerem essas atividades. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES VISITANTES DO PARQUE 

ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA, EM BELO HORIZONTE/MG: 

perspectivas ao turismo pedagógico 

 

ENTREVISTA  I 

 

Nome: M W O 

Idade: 27 anos 

Sexo: Masculino 

Escolaridade: Mestrando em Ensino de Biologia - UFMG 

 

1. Em qual(is) instituição(ões) você trabalha, qual(is) disciplina(s) ministrada(s) 

por você e há quantos anos?  

 

Estou atualmente em duas instituições, lecionando Ciências da Natureza e Biologia, 

na Escola Municipal do Rola Moça há 2 anos e na Escola Municipal Gislaine Freitas 

de Araújo há 9 meses. 

 

2. Quais critérios foram adotados para definir o local da viagem?  

 

Quando fui, estava trabalhando em outra escola mais próxima, então foi pelo acesso 

por irmos caminhando, pois o transporte é uma dificuldade de se conseguir verba ou 

de os alunos conseguirem custear. 

 

3. Quais foram os objetivos propostos para essa atividade extraclasse? Quais 

habilidades pretende trabalhar?  

  

Fomos eu e o professor de geografia, que foi quem organizou a saída e os trabalhos 

de educação ambiental. Muitos alunos não conhecem a unidade, então nosso 

objetivo foi a educação ambiental, nós fomos trabalhando questões da flora na trilha 

que percorrermos e mostrando aos alunos esse patrimônio desconhecido por eles. 
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4. Como você programa as ações relativas espaços de educação não formal; a 

educação ambiental, turismo pedagógico e vivências sensoriais em unidades 

de conservação.   

 

Quando estamos programando já precisamos ter noção das habilidades que 

queremos desenvolver nos alunos, então já devemos ter noção de onde e o que 

vamos trabalhar. O professor já deve conhecer o local e saber o que ele irá trabalho. 

 

5. Quais recursos são utilizados na abordagem da temática E.A. com os 

estudantes? 

 

No meu caso das ciências eu abordo muito com a conversa, debate em campo, 

análise do patrimônio que o parque possui. 

 

6. Como faz o planejamento e realização de trabalhos de campo / turismo 

pedagógico com o intuito de melhorar a educação ambiental dos estudantes?  

 

É bastante burocrático no caso da escola pública, devemos fazer o projeto escrito 

com objetivos, justificativa de acordo com o currículo e entregamos para a 

supervisão pedagógica para darem o ok para realização do trabalho e a direção 

tenta captar recurso para viabilizar o trabalho ou pela secretaria municipal de 

educação que nem sempre da um bom retorno em auxílio financeiro. 

 

7. De que forma é possível trabalhar aspectos pertinentes ao PESRM na sua 

prática pedagógica e no contexto da Educação Ambiental?  

 

O PESRM por ser uma região de transição entre cerrado e Mata Atlântica, podemos 

utilizar bem exemplos da ecologia em geral. Na questão de educação ambiental 

acredito que devemos usar bem a realidade dos alunos que está muito próxima da 

unidade de conservação para conscientizar quanto a importância de conhecimento e 

preservação do meio. 
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8. Quais atividades serão realizadas no PESRM e como foram planejadas e os 

seus posicionamentos a respeito de um trabalho extraclasse na Educação 

ambiental 

 

Quando fui nós fizemos uma trilha pela estrada que liga Ibirité ao distrito de Casa 

Branca, foi interessante, mas não tivemos um contato direto com a portaria do 

Parque, com a recepção da unidade de conservação. Quando a meu 

posicionamento sou suspeito para falar pois gosto muito de metodologias 

diferenciadas, tanto que é um dos motivos de eu estar fazendo mestrado para 

melhorar essa realidade. Acredito muito que as saídas de campo, de educação 

ambiental, laboratório, fora da sala de aula trazem muito mais engajamento, 

motivação, contato entre aluno e professor, sempre notei grande interesse dos 

alunos durante as conversas, mais dúvidas geradas comparado a dentro da sala de 

aula, questionamentos, então acredito que houve maior aprendizagem. 

 

9. Avalie a viabilidade da utilização do turismo pedagógico como estratégia de 

ensino-aprendizagem e se este pode ser ferramenta escolar estimulando o 

interesse dos estudantes, tornando a aula e apreensão dos conteúdos mais 

compreensíveis. 

 

Quando visualizamos algo é muito mais fácil de aprendermos e guardar, então o 

turismo pedagógico seria primordial de acontecer pelo menos a cada dois meses 

dentro do semestre escolar. 

 

10. Qual a sua concepção do PESRM: recurso para a pesquisa científica, de 

visitação, patrimônio, uso comunitário?  

 

O espaço do PESRM que mais conheço, Ibirité, se trata de uso comunitário e de 

visitação, por estar perto das comunidades. Já tive contato com diversas pesquisas 

dentro do parque portanto acredito que o parque tem bastante abertura e potencial 

para isso também devido a fatores como sua localização. 
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Considerações 

 O PESRM é super importante como qualquer unidade de conservação para 

desenvolvimento da ciência e questões de preservação. Como no caso da serra 

houve movimentações contra a volta da mineração, acredito que seu uso para 

conservação da biodiversidade seja muito mais vantajoso, faltam assim ações de 

educação e preservação deste espaço. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES VISITANTES DO PARQUE 

ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA, EM BELO HORIZONTE/MG: 

perspectivas ao turismo pedagógico 

 

ENTREVISTA  V 

 

 

Nome: R A R 

Idade: 45 anos 

Sexo: masculino 

Escolaridade: Licenciatura em Geografia 

 

 

1. Em qual(is)  instituição(ões) você trabalha, qual disciplina(s) você ministra e há 

quantos anos? 

 

Escola Municipal do Bairro Jardim Montanhês na disciplina de Geografia 

 

2. Quais critérios foram adotados para definir o local da viagem?  

 

O critério partiu de mim, nunca foi proposto pela instituição realizar esse trabalho de 

campo, acho de bem, principalmente com alunos do 6° ano onde o conteúdo 

trabalhado em geografia trata muito do ambiente natural, realizar essas atividades 

para fortalecer os conceitos de características do relevo, hidrografia, preservação 

ambiental e o PESRM é ótimo para trabalhar esses conceitos na prática. Outro 

critério é a proximidade com o parque, a escola já está na serra, bairro Jardim 

Montanhês. 

 

3. Quais foram os objetivos propostos para essa atividade extraclasse? Quais 

habilidades pretende trabalhar? 

   

A ideia é reforçar os conceitos adquiridos em sala de aula e também fazer com que 

os alunos interajam com esse mundo que ao mesmo tempo é tão próximo e tão 

distante, os alunos costumam ter a noção de Ibirité como uma cidade de interior e 
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desvalorizam o lugar e mostrar a eles esse ambiente que faz parte do lugar deles 

traz essa valorização. Também gosto de passar a ideia de unicidade do lugar, sua 

importância em escala local e mundial, seus mananciais, seus biomas.  

 

Quanto à habilidade dos estudantes se quer criar uma relação com seu local, 

sempre levamos cerca de outros 3 professores na atividade, os alunos fazem a 

caminhada juntos, fazemos um lanche juntos, gerando uma consciência geral de 

coletividade. 

 

4. Como você programa as ações relativas espaços de educação não formal; a 

educação ambiental, turismo pedagógico e vivências sensoriais em unidades 

de conservação.  

 

Eu não costumo criar uma programação muito certa, linear, na verdade trabalho os 

conceitos em sala de aula e a ideia da visita é uma forma de reforçar os conceitos 

na prática e interagir com o espaço de uma forma leve, sentir o meio, deixar o aluno 

observar, andar, absorver, de uma forma sem muita cobrança, autônoma. 

 

5. Quais recursos são utilizados na abordagem da temática E.A. com os 

estudantes? 

 

Eu utilizo mapas do município de hidrografia, vegetação, uso e ocupação do solo, 

área de proteção ambiental, fazermos atividades de localização dentro dos mapas. 

Também utilizo de fotografias. 

 

6. Como faz o planejamento e realização de trabalhos de campo / turismo 

pedagógico com o intuito de melhorar a educação ambiental dos estudantes? 

 

A ideia é aprofundar os conceitos dos conteúdos e chamar a atenção do lado para 

entender que somos parte da natureza, em sala de aula além dos conceitos 

trabalhamos características do lugar especifico e busco formas de mostrar ao aluno 

com ele está inserido no ambiente, e como ele deve cuidar deste ambiente. Uma 
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coisa é falarmos do desmatamento, queimadas, lixo, nos livros e outro é mostrarmos 

a eles isso no ambiente em que ele faz parte dele e tão próximo a ele.  

 

Esse planejamento parte do professor e acaba ser muito multidisciplinar, geralmente 

eu organizo e tomo iniciativa e trabalho os aspectos referentes a minha disciplina e 

chamo alguns colegas para também participarem e abordarem seus temas. A 

prefeitura já teve pequenas iniciativas de nos convidarem a palestras e pequenas 

atividades no PESRM. 

 

7. De que forma é possível trabalhar aspectos pertinentes ao PESRM na sua 

prática pedagógica e no contexto da Educação Ambiental? 

  

O que eu faço é trabalhar os conceitos da geografia física e todo conteúdo que 

aparece em livros didáticos do ano escolar que trabalho, e trabalhar a questão de 

que podemos trabalhar esses conceitos em ambientes bem próximos, qualquer 

ambiente que estivermos conseguimos observar a maioria dessas questões. 

 

8. Quais atividades serão realizadas no PESRM e como foram planejadas e os 

seus posicionamentos a respeito de um trabalho extraclasse na Educação 

ambiental? 

 

Subimos a serra fazendo paradas para análises em locais como os cursos d’agua, 

em muitos casos peço que se faça descrição, fotografias, conversamos sobre a 

diferente ocupação das áreas da cidade e de campo, chegamos ao topo da serra e 

trabalhamos a observação de diversos pontos que o local nos proporciona. Antes 

mesmo da saída para o campo já abordamos algumas questões para que eles já 

tenham a curiosidade despertada e informações iniciais do que iremos observar e 

conversar. 

 

 Todos os alunos se sentem gratos com a atividade, vemos a confraternização que 

fazem, a felicidade em realizar a atividade e como aquilo desperta maior interesse e 

estímulo neles. 
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9. Avalie a viabilidade da utilização do turismo pedagógico como estratégia de 

ensino-aprendizagem e se este pode ser ferramenta escolar estimulando o 

interesse dos estudantes, tornando a aula e apreensão dos conteúdos mais 

compreensíveis. 

 

Considero que é muito viável, a educação ambiental quando se resumo a 

perspectiva de conceito e ordens como, não pode jogar o lixo no chão, não pode 

desmatar, é algo muito reduzido, não traz aos alunos a consciência necessária, 

devemos trabalhar isso de forma mais avançada para de acordo com o 

desenvolvimento dos alunos eles já tenham melhor conhecimento para entender 

outras questões além que chegarão até eles no futuro. 

 

10. Qual a sua concepção do PESRM: recurso para a pesquisa científica, de 

visitação, patrimônio, uso comunitário? 

  

Penso que o parque pode ser utilizado para todas essas atividades, desde 

que sejam atividades sustentáveis que não haja processo exploratório, um uso 

sustentável da unidade. Existe uma carência muito grande nas cidades de formas de 

lazer, falta o que se fazer dentro de casa e um lugar como esse tem potencial de ser 

muito visitado, realizar atividades de lazer e as outras que despertem interesse na 

população. 
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ANEXO A - MAPA TURÍSTICO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA 

 

 

 

FIGURA - MAPA TURÍSTICO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA 

 

FONTE: 

http://www.ief.mg.gov.br/images/stories/2019/UCs/PE_Rola_Moca/mapa_turistico_RM.png 
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ANEXO B – NOVA LEI INCLUI PROJETO DE TURISMO PEDAGÓGICO EM 

ESCOLAS 

 

NOTÍCIAS  

03/01/2020 11h51 

Nova lei inclui projeto de turismo pedagógico em escolas 

OBJETIVO É INCENTIVAR VISITAS DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA A POLOS TURÍSTICOS E 

A CENTROS CULTURAIS DO ESTADO. 

Twitter Facebook Versão para impressão 

  

Visitas a espaços como o Centro Cultural Banco do Brasil podem contribuir para a formação 
dos estudantes – Arquivo ALMG – Foto: Clarissa Barçante 

A edição desta sexta-feira (3/1/20) do Diário Oficial de Minas Gerais traz a publicação da Lei 

23.527, a qual altera a Lei 12.398, de 1996, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo. 

As modificações são nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 3º, para passar a incluir o 

projeto Turismo Pedagógico nas escolas da rede pública estadual. 

A matéria tramitou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) como o Projeto de 

Lei 236/19, do deputado Charles Santos (Republicanos), aprovado pelo Plenário em 

dezembro de 2019. 

Com a modificação imposta pela nova norma, fica estabelecido que o conhecimento dos 

alunos seja ampliado por meio de visitas a polos industriais, cidades históricas e 

turísticas, estâncias hidrominerais, museus, centros culturais, parques e outros locais 

cuja visitação possa contribuir para a formação integral do estudante, de acordo com a 

https://www.almg.gov.br/system/modules/br.gov.almg.site.portal/elements/imagem.jpg?url=https://mediaserver.almg.gov.br/acervo/495/336/1495336.jpg
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-01-03
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23527&comp=&ano=2020
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23527&comp=&ano=2020
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=12396&comp=&ano=1996&aba=js_textoAtualizado#texto
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2019&n=236&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2019&n=236&t=PL
https://www.almg.gov.br/system/modules/br.gov.almg.site.portal/elements/imagem.jpg?url=https://mediaserver.almg.gov.br/acervo/495/336/1495336.jpg
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proposta pedagógica da escola. O texto determina, ainda, que sejam celebrados acordos 

com órgãos e entidades públicas e privadas para apoiar a realização dessas atividades. 

Fonte: 

https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2020/01/03_sancao_lei_turismo_peda

gogico.html (acesso em 20 de maio de 2020). 

 

https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2020/01/03_sancao_lei_turismo_pedagogico.html
https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2020/01/03_sancao_lei_turismo_pedagogico.html
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