
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL A PARTIR DO CONHECIMENTO
BOTÂNICO: UMA VIVÊNCIA EXTENSIONISTA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Camila Dellanhese Inácio, Marília Abero Sá de Barros, Marcela Chassot, Rodrigo da Silva
Fernandez, Sérgio Luiz de Carvalho Leite

Departamento de Botânica, Instituto de Biociências/UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil.
sergio.carvalho@ufrgs.br

As relações entre uma unidade de conservação e as populações que a cercam são de
fundamental importância para sua sustentabilidade. Desde 2003 vem sendo desenvolvido um
projeto de extensão universitária com alunos do Ensino Fundamental de oito escolas do
entorno da Reserva Biológica do Lami, situada no município de Porto Alegre. Crianças e
adolescentes agem como multiplicadores de novas experiências junto à comunidade adulta. O
objetivo do projeto é trabalhar o reconhecimento do ambiente que os cerca, sob o enfoque da
vegetação do bairro Lami – seu valor intrínseco como forma de vida, sua interação com os
demais organismos, sua história etnobotânica e sua importância ecológica. Assim, procura-se
sensibilizar o público estudantil em relação às questões sócio-ambientais, a partir de sua
realidade local. As práticas de educação ambiental foram planejadas sob o enfoque da
Botânica. Realizam-se oficinas que trabalham de forma lúdica e artística a importância e a
sensibilização em relação às plantas, descritas a seguir: a) Oficina “Sentindo as plantas”,
despertando os alunos para o universo de plantas que os cerca, incluindo uma “trilha das
percepções”, utilizando sentidos não visuais; b) “A vida que há nas plantas” trabalhando a
biologia vegetal com exemplos de espécies características da região do Lami; c) “As plantas,
os bichos” mostrando o papel da fauna na reprodução das plantas, simulando um ecossistema
através da prática “teia da vida”, trabalhando etnobotânica através de lendas do Rio Grande
Sul e confeccionando painéis sobre plantas medicinais utilizadas na comunidade; d) “As
árvores do pátio da escola” pesquisando sobre as plantas ocorrentes ao redor da escola e a
posterior confecção de exsicatas formando um herbário didático e de placas de identificação;
e) “A Reserva Biológica do Lami” realizando visitas orientadas numa trilha interpretativa, os
alunos interagem com a natureza local. A interação entre os conhecimentos acadêmico e
popular tem fortalecido a relação entre a comunidade e a reserva. Além disso, as escolas e os
alunos têm participado com motivação das ações de educação ambiental, evidenciando que o
projeto tem atingido seus objetivos. As plantas constituem um bom ponto de partida para que
os alunos passem a desenvolver novas percepções em relação à natureza, servindo de palco
para um trabalho de sensibilização, abordando a relação entre elas, os animais (incluindo o
homem) e o ambiente. (PROREXT/UFRGS)

Palavras-chave: ensino de Botânica, educação ambiental, unidades de conservação.

mailto:carvalho@ufrgs.br

