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O ensino brasileiro tem sido motivo de muitos debates devido ao modelo de 
transmissão tradicional do conhecimento, geralmente verbal, mecanicista e 
desinteressante. Para superar esta forma de ensino é preciso utilizar métodos e 
ferramentas que visem o desenvolvimento intelectual e estimulem a atitude de 
investigação. A trilha ecológica é uma ferramenta que permite a interação com o 
ecossistema e a reflexão sobre a importância da conservação ambiental e do processo 
educativo, assim, professores e alunos da Escola Estadual Irany Jaime Farina  
construíram uma trilha ecológica com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento da 
pesquisa e da problematização em sala de aula, despertando a curiosidade e o 
interesse do aluno como sujeito da aprendizagem, desenvolvendo habilidades e 
competências específicas de forma interdisciplinar,  articulando consciência ambiental 
e ação educativa, pensando no potencial deste recurso para reflexões sobre temas 
socioambientais. A trilha de 1.600 metros foi construída por 16 alunos e 3 professores 
e está localizada num fragmento da floresta Amazônica próximo da escola as margens 
do Rio 27 no município de Guarantã do Norte. Foram desenvolvidas atividades 
pedagógicas como  identificação das espécies vegetais, orientações sobre a 
preservação do local, estudo da vegetação, levantamento da composição florística, 
relações ecológicas estabelecidas entre fauna  e flora, identificação de mamíferos e 
pássaros que vivem na área, estudo e coleta de  artrópodes com produção de caixa 
entomológica, identificação de plantas medicinais com produção de exsicatas  e 
determinação das características farmacológicas, caracterização de áreas degradadas 
em torno do fragmento e identificação dos peixes que vivem no Rio 27. Houve 
participação efetiva quanto as visitações inclusive de turmas provenientes de outras 
escolas. Os resultados evidenciaram que a trilha ecológica como ferramenta 
pedagógica além de promover a participação, despertou nos alunos o senso crítico e 
uma nova percepção sobre os problemas ambientais e de como simples gestos podem 
contribuir para a preservação do ambiente. Essa nova percepção ambiental aproximou 
os alunos da natureza e despertou um senso de responsabilidade quanto ao ambiente 
além de uma aprendizagem efetiva numa relação de teoria e prática tornando o 
aprendizado prazeroso e transformando meros alunos em verdadeiros pesquisadores, 
popularizando então a ciência. 

 
PALAVRAS-CHAVE:Educação ambiental, estratégia de ensino, iniciação científica.  


