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Em um momento em que se buscam formas alternativas para promover a
interdisciplinaridade e, ao mesmo tempo, a maior participação dos alunos no processo
de construção de conhecimento, a utilização de projetos para a formação de
profissionais se mostra uma alternativa adequada e inovadora. Neste estudo foi
elaborado um projeto de pesquisa em local de convívio dos alunos dos cursos de
licenciatura e bacharelado em ciências biológicas da UFSCar (campus Sorocaba).
Buscando integrar conteúdos das disciplinas biologia de fanerógamas e ecologia e
visando promover a formação e o aprendizado ancorados em atividades práticas, o
projeto envolveu o inventário das espécies arbóreas e o mapeamento dos indivíduos
vegetais do campus da Faculdade de Engenharia de Sorocaba (FACENS). Com uma
área de 105.109,12m², o campus da FACENS começou a ser construído em 1978 e
possuía originalmente vegetação de cerrado. Sua implantação foi elaborada de maneira
a preservar o maior número possível das espécies nativas encontradas no local, mas
houve a introdução de espécies exóticas e provenientes de outras formações vegetais a
partir de 1980. O estudo no campo foi realizado durante 2007 e 2008 e as espécies
identificadas a partir da utilização de literatura específica, comparações com material de
herbário e auxílio de especialistas. Foram inventariadas 117 espécies de árvores e
arbustos, distribuídas em 88 gêneros e 44 famílias. Entre as espécies coletadas, 38 são
exóticas e 79 são nativas de cerrado, floresta pluvial atlântica e floresta estacional
semidecidual. Os alunos envolveram-se fortemente no mapeamento dos indivíduos e
produziram pranchas ilustrativas, para auxiliar no reconhecimento das espécies no
campo, que serão transformadas em um pequeno guia. Sugestões para a demarcação das
espécies com finalidade didática foram apresentadas à direção do campus. Os resultados
gerados estão sendo utilizados no estudo da avifauna do campus e os dados dos dois
estudos serão relacionados para um maior entendimento da real importância ecológica
desta área. O aprendizado através de projetos práticos mostrou-se uma excelente
ferramenta para professores e alunos na construção de conhecimento, além de ter gerado
produtos como o guia ilustrado e mapas de localização dos indivíduos vegetais que
subsidiarão atividades educativas na área do campus.
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