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“Depois manifestou a esperança de que, 

algum dia, nossas cidades fossem mais 

espalhadas, deixando mais espaço para o 

verde, a terra e o campo, para lembrar as 

pessoas que nos cabia um pequeno espaço 

na terra, e que sobrevivemos nessa vastidão 

que pode tomar de volta o que ela deu com  

mesma facilidade com que sopra seu hálito 

sobre nós ou envia o mar para nos dizer que 

não somos tão grandes assim.” 

(Fahrenheit 451, Ray Bradbury. 1953) 

 

 



 
 

RESUMO 

 

OLIVEIRA, de Millene. Guia didático para o ensino de botânica e educação ambiental 
na Cachoeira do Tamanduá – Carambeí/PR. 2018. Monografia (Graduação em 
Licenciatura em Ciências Naturais), curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências 
Naturais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Ponta Grossa. 2018. 
 
Este trabalho apresenta-se como uma pesquisa indutiva a respeito da atual 
desvalorização da educação ambiental (EA) dentro dos currículos escolares. A 
motivação surge do fato de que mesmo sendo discutida em pautas públicas, a EA 
ainda encontra barreiras dentro da sala de aula. Muitos professores de Ciências 
cansados da rotina exaustiva, carecendo de materiais didáticos, apoio e estratégias 
de ensino optam por deixar o assunto para ser abordado eventualmente, em datas 
comemorativas ou ocasiões especiais da escola, dessa forma o ciclo de negligência 
e descaso com o meio ambiente mantem-se cada vez mais vivo geração após 
geração, ao passo que como previsto em lei a Educação Ambiental  deve ser 
trabalhada continuamente em todos os setores da sociedade, constituindo-se como 
um direito e dever de todos. Buscou-se com este trabalho contribuir para resgatar a 
valorização do tema, explorando as potencialidades da Cachoeira do Tamanduá, um 
local natural localizado na cidade de Carambeí – PR, integrante da chamada bacia do 
Rio São João que encontra-se atualmente em situações precárias de conservação 
devido a alguns agravantes ambientais como o descarte irregular de lixos, esgotos 
industriais e domésticos, desmatamento da vegetação nativa e desenvolvimento da 
principal espécie invasora, o Pinus sp. Para dar real significado à pesquisa e contribuir 
com para suprir a carência de materiais nesta perspectiva, foi elaborado um guia 
didático digital de caráter interdisciplinar, com atividades práticas e lúdicas para ser 
desenvolvida nos arredores da Cachoeira e em sala de aula. O material foi 
desenvolvido a partir de visitas ao local para conhecer suas potencialidades e 
pesquisa bibliográfica para reconhecimento da história e aspectos naturais do 
ambiente. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Conservação da Natureza; Ensino de Ciências; Espaços não 

formais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, de Millene. Guia didático para o ensino de botânica e educação ambiental 
na Cachoeira do Tamanduá – Carambeí/PR. 2018. Monografia (Graduação em 
Licenciatura em Ciências Naturais), curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências 
Naturais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Ponta Grossa. 2018. 
 

This paper presents as an inductive research about the current devaluation of 
environmental education (EA) within school curricula. The motivation arises from the 
fact that even though it is discussed in public guidelines, EA still finds barriers within 
the classroom. Many science teachers tired of the exhaustive routine, lacking teaching 
materials, support and teaching strategies choose to leave the subject to be 
approached eventually, at commemorative dates or special occasions of the school, 
thus the cycle of neglect and neglect with the environment continues to be more and 
more alive generation after generation, while as envisaged by law Environmental 
Education must be continuously worked in all sectors of society, constituting as a right 
and duty of all. The aim of this work was to contribute to recovering the value of the 
theme by exploring the potentialities of the Tamanduá Cachoeira, a natural site located 
in the city of Carambeí - PR, which is part of the so-called Rio São João basin. 
conservation due to some environmental aggravating factors such as the irregular 
waste disposal, industrial and domestic sewage, deforestation of native vegetation and 
development of the main invasive species, Pinus sp. To give real meaning to research 
and to contribute to supplying the lack of materials in this perspective, a digital didactic 
guide of interdisciplinary character was elaborated, with practical and playful activities 
to be developed in the surroundings of Cachoeira and in classroom. The material was 
developed from site visits to know its potential and bibliographical research to 
recognize the history and natural aspects of the environment. 

 

KEY WORDS: Nature Conservation; Science Teaching; non-formal Spaces. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Botânica é a ciência que se destina ao estudo das plantas e algas. É um dos 

aspectos mais importantes da Biologia, pois estes organismos são base para outras 

importantes áreas biológicas e além disso, ao estuda-los é possível desenvolver uma 

compreensão melhor sobre a manutenção da vida e equilíbrio do planeta. 

Entretanto, nos dias atuais, cada vez torna-se menor o número de estudantes 

e professores realmente interessados na Botânica. Percebe-se um processo de 

desvalorização do Reino Plantae que se traduz em aulas teóricas, sem estímulo e que 

acabam deixando a Biologia Vegetal em segundo plano dentro do conjunto de 

Ciências e Biologia. 

Há professores que preferem deixar o conteúdo de botânica para o fim do ano 

letivo, quando não há muito tempo para trabalhar, devido à insegurança no tema e 

carência de atividades lúdicas e materiais didáticos que possam despertar o interesse 

em seus alunos. Desta forma, estes conteúdos acabam sendo abordados de forma 

tradicional, sem vínculo com a realidade dos alunos e sem possibilitar conexões com 

a dinâmica da natureza.  

Esta questão é bastante delicada, visto que a Botânica esta intrinsicamente 

ligada à Educação Ambiental, a qual aborda sobre sensibilização para o meio 

ambiente, preservação e conservação de recursos naturais e respeito com as plantas. 

Ou seja: ao se promover o ensino de Botânica fragmentado desvinculado da 

realidade, o aluno não terá conhecimento geral sobre questões muito importantes 

relativas ao tema como a preservação do meio ambiente e a importância do mesmo 

para toda a biodiversidade.  

Há também outro aspecto que não pode ser ignorado: quando adquire 

conhecimentos interessantes no ensino fundamental e médio, muitas vezes o aluno 

se sente influenciado a escolher sua profissão ou mesmo seu campo de trabalho. 

Desta forma, ao adquirir conhecimentos em Botânica e Educação Ambiental e sentir-

se estimulado com esta área, tem-se um vasto campo de outras áreas derivadas, 

como por exemplo agricultura, meio ambiente e farmacologia. Torna-se claro que o 

estudo das plantas permite abrir caminho para novas pesquisas, sendo indispensável 

para os estudantes.  
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Considerando este cenário, é importante pensar em estratégias que sirvam 

como subsídio para melhorar o aproveitamento do conteúdo científico e auxiliar a 

superar as dificuldades dos professores de Ciências, tornando as aulas mais atrativas 

e inserindo atividades práticas de modo a propiciar um processo de aprendizagem 

significativo e concreto, que  possa inclusive contribuir para a formação da nova 

geração de pesquisadores mais conscientes e críticos nesta área. 

Partindo desta premissa, surge como problema a seguinte questão: como suprir 

a falta de materiais didáticos alternativos que propiciem o desenvolvimento de aulas 

de Botânica interessantes, com aspectos práticos e que contribuam para a valorização 

e o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem destes conteúdos e do 

enfoque em Educação Ambiental em Ciências? 

Para responder este questionamento optou-se por desenvolver um guia 

didático com enfoque em Botânica e Educação Ambiental, utilizando como ambiente 

de ensino não formal a Cachoeira do Tamanduá em Carambeí/PR. Espera-se que 

este material permita criar uma cultura de conscientização sobre a relevância da 

Educação Ambiental para sensibilização de problemas ambientais regionais, 

promover a valorização do patrimônio natural da região de Carambeí, e possibilitar ao 

aluno melhor visualização e assimilação de conteúdos de Biologia Vegetal e 

Educação Ambiental, com atividades práticas que promovam aprendizagem 

significativa. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A Botânica ou Biologia Vegetal é o ramo da Biologia que se destina ao estudo 

das plantas, fotossintetizantes e algas (RAVEN, EVERT; EICHHORN, 2007). 

Reforçando esta concepção Santos (2006) salienta que é o ramo da Biologia que trata 

da vida das plantas. Em outras palavras, estuda os aspectos morfológicos, 

fisiológicos, classificatórios e genéticos destes organismos pluricelulares, eucarióticos 

e fotossintetizantes. 

 Ao se referir a Botânica, é preciso estender o pensamento para milhares de 

anos na linha do tempo, pois as plantas estiveram sempre presentes de diversas 

formas no cotidiano dos homens, desde a utilização de remédios e alimentos até na 

confecção de mobílias e navios. Mesmo que a maioria das pessoas não as valorizem, 

as plantas possuem um papel incontestável e marcante na vida do Homo Sapiens 

(SANTOS, 2006). 

 Embora analisadas por milhares de anos, seu estudo só se tornou consolidado 

e especializado em meados do século XX. Antes disto, no final do século XlX, a 

Botânica ou Biologia Vegetal tratava-se de um ramo da medicina, sendo considerada 

alvo de médicos e farmacêuticos em seus estudos para fins médicos e terapêuticos. 

Foi neste contexto que surgiu o interesse inicial em determinar as semelhanças e as 

diferenças entre plantas e animais (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007). 

 Entretanto, a Botânica só obteve progresso significativo a partir do momento 

que se associou como parte das Ciências Biológicas. Passou a ser dividida em cinco 

grandes divisões: Botânica Aplicada, Fisiologia Vegetal, Fitogeografia, Morfologia 

Vegetal, Paleobotânica e Taxonomia Vegetal (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007). 

 Atualmente, para fins de organização científica no Brasil, a botânica integra a 

grande área de Biodiversidade, juntamente com a Zoologia, Oceanografia e Ecologia. 

Esta divisão foi instituída pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES)1 em 2011.  

Quando o professor se propõe a trabalhar a Botânica com seus alunos, há uma 

grande oportunidade de explorar o conhecimento acerca da vegetação local, bem 

como sobre as demais espécies vegetais desconhecidas na realidade de seus alunos. 

Este processo tem ligação direta com a Educação Ambiental, pois a proteção só é 

                                                           
1Comunicado 01/2011 divulgado pela CAPES, disponível em: http://www.capes.gov.br/images/ 

07_biod_comunicado_01-2011.pdf. Acesso em 28 de outubro de 2018.  
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respeitada quando o indivíduo entende a organização do ambiente e o seu papel como 

integrante do meio (PUTZKE, 2006). 

O termo Educação Ambiental (EA) refere-se ao conjunto de medidas 

educacionais criadas a fim de conscientizar e sensibilizar o ser humano sobre suas 

ações para com o meio ambiente a partir da transformação da percepção ambiental. 

Dado a crescente crise ambiental mundial, a EA passou a ser tema com necessidade 

urgente de discussão principalmente na comunidade escolar, onde o objetivo é formar 

cidadãos mais críticos e ativos dentro da sociedade (CAVEDON et al. 2004). 

Como a carta de Belgrado (1975) destaca, a meta da EA é “desenvolver um 

cidadão consciente do meio ambiente total e que tenha o conhecimento, as atitudes e 

motivações para trabalhar em busca de soluções para resolver problemas atuais e 

prevenir os futuros”.  

Desde a década de 1970 este assunto é tratado em pautas de políticas 

públicas, embora somente em 1999 tenha sido reconhecido legalmente através da lei 

9.795 (Política Nacional da Educação Ambiental) como obrigação de todos promover 

a Educação Ambiental no ensino formal, a partir disto todos os setores da sociedade 

tornaram-se responsáveis pela transmissão destes saberes à população em geral. 

Como previsto em lei, compreende-se como Educação Ambiental todos os 

“processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, que é essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” 

(BRASIL, 1999). 

Compactuando com esta ideia, Guerra (2006, p. 693) afirma que a EA deve ser 

compreendida não somente como um modo diferente de perceber o ambiente, mas 

também como um processo de transformação do indivíduo. Para que isto ocorra deve-

se contextualizá-la em práticas sociais presentes em todos os espaços que exercem 

o ofício de educar os cidadãos, de modo que venha a dialogar e mostrar que o 

conhecimento é mutável e a visão mais aprofundada da realidade conciliada aos 

conhecimentos prévios, podem levar a resolução de problemas ambientais reais. 

No Brasil, um dos problemas ambientais encontrados é a desvalorização das 

unidades de conservação, 50% destas áreas estão sob uso indireto dos recursos, não 

são bem planejadas e ainda sofrem pressões (VIVEKANADA; CORADIN, 1997 citado 

por GUERRA, 2006).  
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Neste sentido, a botânica associada à EA contribui significativamente para 

reforçar o valor sobre a conservação da biodiversidade, seja através de trabalhos com 

a comunidade que possibilitem uma compreensão mais profunda sobre os aspectos 

naturais e culturais das áreas visitadas, ou como comunidade participante do meio, 

visando mudança de comportamentos, atitudes, hábitos e valores. 

Ainda citando Guerra (2006), a botânica dentro do campo da Educação 

Ambiental não deve somente ensinar sobre a natureza, mas educar para e com a 

natureza. Deve possibilitar a compreensão correta da relação homem-ambiente e o 

papel do ser humano que é o principal mediador na condução dos processos históricos 

que influenciam no desenvolvimento de modelos sociais adotados por diferentes 

grupos dentro da mesma sociedade.  

Uma forma de facilitar este caminho é trabalhar para a construção do 

entendimento aprofundado sobre a importância vital das funções proporcionadas pelo 

meio ambiente. Neste sentido, entende-se que o educador assume o papel de 

mediador na construção de referenciais que possibilitem o desenvolvimento de 

práticas sociais focadas no conceito de natureza (JACOBI, 2003). 

Citando Oliveira (2006), a introdução da Botânica como ciência pode ser um 

elo integrador na abordagem dos temas ambientais. Utilizando como premissa a 

conscientização, o estudo das plantas numa visão mais completa e sistêmica 

possibilita a conexão entre aspectos naturais, expandindo as chances de correlações 

com os demais temas necessários para que esta ação seja mais significativa e 

concreta para o estudante. 

 No entanto, a botânica é um dos temas das aulas de Ciências que não tem 

conseguido despertar o interesse dos alunos (OLIVEIRA, 2002), isso porque há uma 

grande falta de atrativos didáticos.  

 Para Nascimento (2014), o ensino de botânica é geralmente tradicional e 

focado em conteúdos longos, muitas vezes complexos, exigindo a memorização de 

conceitos. Nesta perspectiva, os alunos se apresentam desmotivados e 

desinteressados pelo tema. 

 Muitas vezes o professor preso a sua formação preocupa-se em demasia com 

a nomenclatura das espécies e assim não consegue estabelecer uma relação entre 

os vegetais e seres vivos encontrados ao seu redor. 

 Por conseguinte, é preciso que o professor procure alternativas que tornem as 

aulas mais instigantes para sua classe. Porém, muitas vezes este não tem domínio 
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do conteúdo e encontra-se desatualizado na sua formação, deparando-se com 

dificuldades para pensar em estratégias didáticas diferentes de aulas teóricas 

convencionais (TOWATA et al. 2010). 

 São muitas dificuldades encontradas na preparação de aulas menos 

tradicionais. Estas vão desde a carência de materiais didáticos, aulas muito curtas, 

excesso de alunos por sala, falta de estrutura física na escola, até a necessidade de 

um auxiliar que possa ajudar o professor na organização de suas aulas (LIMA, 2004). 

 Todos estes problemas se não forem alvo de reflexões e modificações, 

continuarão impedindo a elaboração de aulas dinâmicas inovadoras, contribuindo 

sempre para a mera transmissão mecânica dos conteúdos presentes nos livros 

didáticos (SANTOS e MACEDO, 2012). 

 Para facilitar o desenvolvimento do tema o professor tem a possibilidade de 

organizar aulas fora do ambiente escolar. A interação entre a classe e o ambiente cria 

um cenário propício e facilitador para explicar e exemplificar conceitos vistos na sala 

de aula. Silveira et al (2006) mostraram que, quando estimuladas a observar e 

relacionar as plantas com o ambiente, as crianças conseguem perceber melhor as 

plantas do entorno onde vivem.  

Neste aspecto, Wykrota e Nascimento (1994) defendem ser essencial que o 

estudante antes interaja com a planta como um todo, inserida no seu meio, para 

facilitar a valorização da vegetação natural e a compreensão do seu papel na 

manutenção da qualidade do ambiente. Entretanto, este recurso não é 

frequentemente utilizado pelos professores de Ciências, isto ocorre devido a falta de 

tempo e preparo do educador para estruturar planos de aula diferenciados. 

 

2.1 Superação da Cegueira Botânica por meio de aulas diferenciadas 
 

De acordo com Wandersee et al. (2001), cegueira botânica é um termo 

relacionado à falta de habilidade das pessoas em perceber a existência das plantas 

em seu próprio ambiente, o que conduz à incapacidade de reconhecer a importância 

das mesmas para biosfera. 

 Para Katon et al. (2013), este termo é designado para caracterizar a 

incapacidade que as pessoas têm em reconhecer o valor das plantas, identificando-

as apenas como componentes do cenário onde vivem os animais, embora 
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desconheçam aspectos morfológicos e importância em ciclos geoquímicos, por fim 

acabam considerando as plantas como inferiores aos demais seres vivos.  

 Um dos pontos que mais contribui para a cegueira botânica é a maior 

valorização do mundo animal em comparação as plantas, como mencionado acima. 

Os animais são seres dinâmicos, capazes de estabelecer relações com os seres 

humanos e por este motivo o estudo das plantas passa a ser desfavorecido, já que 

muitos professores de biologia preferem a zoologia até mesmo para explicar conceitos 

básicos da biologia (SOUSA et al. 2013). 

 Para Salatino e Buckeridge (2016), a cegueira botânica leva à “negligência 

botânica”, que gera um ciclo vicioso, onde professores que não tiveram formação 

completa em botânica, não se sentem confortáveis para ensinar o tema e assim, não 

conseguem motivar seus alunos com a matéria. E ainda segundo estes autores, a 

consequência é que as crianças e jovens entediam-se e desinteressam-se pelo 

assunto. Corroborando com esta ideia, Barratt (2004) salienta que a grande falha na 

aprendizagem por parte dos alunos é a grande dificuldade em entender onde os 

conhecimentos botânicos podem ser utilizados. 

Salatino e Buckeridge (2016) afirmam que para tentar manter a Botânica dentro 

dos currículos escolares, deve-se fazer uso de metas divididas em curto, médio e 

longo prazo, tratam-se de objetivos e estratégias usadas a fim de tentar mudar a 

imagem fixa na mente de professores e alunos de que a Biologia Vegetal é 

desinteressante e desatualizada das demais Ciências.  

Para Figueiredo (2009), é importante conscientizar os professores de que 

existem outras fontes de informações além dos livros didáticos para ensinar Botânica 

e que o uso de materiais didáticos, aulas em laboratórios e saídas de campo não 

devem ser descartadas, pois ajudam a melhorar a relação homem-natureza.  

Consoante à esta ideia Delizoicov et al. (2002) salientam que as aulas de 

Ciências se tornam mais interessantes quando englobam estes elementos variados, 

os quais propiciam diferentes interações e vivências, induzem ao conhecimento e 

formação do indivíduo e por fim, permitem a compreensão da realidade onde o aluno 

está inserido. 

Os materiais ou modelos didáticos constituem-se de ferramentas importantes 

neste processo, pois facilitam a compreensão dos conteúdos, servindo como pontes 

que aproximam o aluno do conhecimento por intermédio da manipulação 

(KRASILCHIK, 2004). Compactuando com esta definição, Krapas et al. (1997) 
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denomina os materiais didáticos como representações adaptadas de ideias, eventos, 

processos ou sistemas que contribuem para a aprendizagem dos alunos. 

 A utilização destes recursos facilita a aprendizagem e ajuda a aperfeiçoar a 

forma do professor ensinar, pois através destas estratégias é possível fazer a 

transposição didática do conhecimento científico (SILVA, et al. 2015). De acordo com 

Setúval e Bejarano (2009, p. 04) os modelos didáticos são instrumentos sugestivos e 

que podem ser eficazes na prática docente diante da abordagem de conteúdos que, 

muitas vezes, são de difícil compreensão pelos estudantes. 

 Na maioria dos casos o conteúdo se torna de difícil compreensão para o aluno 

devido à falta de interação entre ele e o objeto de estudo, há somente a transmissão 

de informações do professor para o aluno, o qual participa somente como ouvinte 

neste processo. Assim como Carraher (1986, p. 02) define:  

 

“O modelo de educação trata o conhecimento como um conjunto de 
informações que são simplesmente passadas dos professores para os alunos, 
o que nem sempre resulta em aprendizado efetivo. Os alunos fazem papel de 
ouvintes e, na maioria das vezes, os conhecimentos passados pelos 
professores não são realmente absorvidos por eles, são apenas memorizados 
por um curto período de tempo e geralmente, esquecidos em poucas semanas 
ou poucos meses, comprovando a não ocorrência de um verdadeiro 
aprendizado” (CARRAHER, 1986, p.2). 

 

Para dar real significado à aprendizagem é de grande relevância utilizar 

materiais didáticos em aulas práticas, visto que o ambiente contribui para despertar o 

interesse e a curiosidade dos alunos, além de ser uma importante ferramenta para o 

professor, pois de acordo com Lunetta (1991) estas aulas permitem desenvolver 

conceitos científicos de modo que os estudantes sejam capazes de assimila-los com 

a sua realidade. 

Porém a falta de materiais associada com as dificuldades encontradas pelos 

professores ao ensinar botânica retrata uma necessidade de reflexão educacional. 

Melo et al. (2012) ao estudar a aprendizagem no ensino fundamental constatou que 

64% dos alunos não sabem reconhecer a importância das plantas no dia a dia, 

ressaltando assim, a importância em se fazer buscas de materiais para trabalhar o 

tema em sala. 

Ao analisar três livros didáticos mais utilizados em aulas de Ciências na rede 

pública Marques, Chimieski e Hefler (2010), verificaram que na maioria dos livros há 

a representação da morfologia externa das plantas somente através de desenhos 
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esquemáticos, carecendo de imagens reais que enriquecem o conteúdo. Além do 

mais, há uma grande defasagem na relação entre plantas, adaptações morfológicas 

e habitat natural.  

Partindo desta consideração, pode-se enaltecer a importância dá prática nas 

aulas de botânica para aproximar o aluno do conhecimento científico e dos conceitos 

em EA. Ferri (1999) afirma que a prática permite ao aluno manter contato por 

intermédio da visão, tato, olfação e às vezes até mesmo a gustação com materiais 

botânicos, proporcionando uma aula mais prazerosa e significativa para ele. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

 Esta é uma pesquisa indutiva, de cunho qualitativo classificada como descritiva. 

Conforme Gil (2002) “pesquisas descritivas vão além da simples identificação da 

existência de relações entre variáveis, e pretendem determinar a natureza dessa 

relação”. Assim, permitem uma nova visão do problema em questão e melhor 

compreensão do fenômeno estudado.  

O espaço de ensino não formal contemplado no guia didático é conhecido 

popularmente como Cachoeira do Tamanduá (Figura 1), área integrante da bacia do 

Rio São João que possui 145m² (GEALH e MELO, 2014). Distribuídos integralmente 

no município de Carambeí/PR. 

 Devido sua extensão e abundância representa uma área de grande valor 

ambiental e científico, visto que está inserida na faixa da Escarpa Devoniana, um 

importante corredor ecológico localizado na porção leste do Paraná (GUIMARÃES et 

al. 2014). E ainda, apresenta grande valor econômico, sendo responsável por 

aproximadamente 54% do abastecimento local. 

 

Figura 1 – Foto aérea da Cachoeira do Tamanduá. Fonte: Gealh e Melo (2014) 
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Embora saiba-se da riqueza natural do local, um criterioso estudo organizado 

por pesquisadores da região2 entre os anos de 2010 e 2011 revelou o real estado de 

conservação da bacia, onde o desmatamento, desenvolvimento de espécies 

invasoras, contaminação das águas por esgoto doméstico e industrial acabaram 

colocando a bacia em estado crítico de degradação. Desta forma, constatou-se a 

urgência em desenvolver práticas e medidas com enfoque na Educação Ambiental 

que busquem a conscientização sobre a importância da preservação do local. 

 Para desenvolvimento da pesquisa foi realizada primeiramente uma visita à 

Cachoeira a fim de coletar informações, tirar fotos e analisar o ambiente em si para 

que posteriormente pudesse ser feita uma pesquisa bibliográfica a respeito da história, 

dados e reconhecimento das potencialidades ambientais possíveis de abordagens 

educacionais no guia didático. 

 Depois de finalizadas a pesquisa bibliográfica, foi elaborado um guia didático 

para o professor de Ciências aplicar com seus alunos em uma aula prática não formal 

nos arredores da Cachoeira. Buscou-se com este material proporcionar uma 

ferramenta educacional para dar suporte ao professor que deseja trabalhar Educação 

Ambiental e botânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Para maiores informações sobre o estudo, consultar o livro “Rio São João Carambeí- PR fonte de vida 

cuidados devidos” editora UEPG, 2014. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O guia didático (Figura 2, Anexo l), totaliza 31 páginas, dividido em 10 

atividades, sendo elas quatro atividades práticas para serem realizadas no local de 

visita e outras seis para desenvolvimento posterior em sala de aula. Além das 

atividades, elaborou-se dois questionários como forma de avaliação sobre o trabalho. 

O questionário inicial foi problematizado a partir da leitura do texto “A riqueza 

escondida da Escarpa Devoniana” com o intuito de investigar possíveis organizadores 

prévios no conhecimento dos estudantes antecedendo a visita. Já o questionário 

posterior, possui perguntas mais objetivas para compreender a visão do aluno a 

respeito da aula prática. 

 

Figura 2: Capa do Guia Didático “Cachoeira do Tamanduá – Carambeí PR”. Imagem da autora 

 

 

 

Buscou-se com o material propor atividades de caráter interdisciplinar, visando 

promover uma abordagem mais integradora e significativa para os estudantes. As 

principais relações foram estabelecidas com Língua Portuguesa, Artes, Química, 

Matemática e Geografia (Figura 3). 
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Figura 3: Exemplo de atividades interdisciplinares propostas no Guia Didático. Imagem da autora. 

 

 

Além das atividades principais, foram elaboradas duas atividades lúdicas sendo 

uma Cruzadinha e um Caça – Palavras, como forma de fixar a aprendizagem de forma 

divertida e descontraída.  

Importante ressaltar que no início, o guia apresenta uma carta de abertura e 

introdução informal sobre a Cachoeira do Tamanduá (Figura 4), contextualizando o 

ambiente de ensino não formal. Em seguida traz um breve texto com o título “O que é 

Educação Ambiental?” iniciando as atividades a partir da leitura de alguns conceitos 

simples, mas importantes e facilmente confundidos pelos alunos como: fauna, flora, 

meio ambiente e preservação. 
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Figura 4: Texto de introdução e contextualização do ambiente não formal de ensino. Imagem da autora. 

 

 

A Educação Ambiental conforme Muniz (2007), deve ser contínua, abranger 

todas as faixas etárias, espaços formais e não formais de ensino, examinando e 

analisando questões ambientais locais, regionais e internacionais. Porém, de acordo 

com as atividades propostas no guia didático, optou-se por defini-lo como material 

para alunos do oitavo ano. 

Conforme Melo (2012), 64% dos estudantes não sabem reconhecer a 

importância das plantas no cotidiano. Isso ocorre devido ao fato de que o tema carece 

de materiais e aulas atrativas para o aluno (OLIVEIRA, 2002). 

Segundo Salatino e Buckeridge (2016), para contornar o descaso e negligência 

com a botânica é necessário que professores e profissionais correlatos pensem em 

metas de curto, médio e longo prazo. Em suma, são objetivos desejados ao longo dos 

anos para mudar a imagem e a mente da comunidade a respeito da importância das 

plantas. 

A produção de materiais que visam contribuir para a valorização cultural de um 

espaço está inserida dentro das metas de médio prazo, a qual prioriza a 

interdisciplinaridade e história dos povos como recurso paradidático. Assim, o guia 

didático constitui-se como um material que busca através da sensibilização, mudar a 

percepção dos estudantes e cidadãos em geral. Sem priorizar um resultado imediato, 
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mas sim que o conhecimento seja propagado e o senso de responsabilidade possa 

abranger todas as faixas etárias. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acredita-se que as aulas e abordagens focadas no uso de espaços não formais 

possam ser muito interessantes, pois se propõe a englobar elementos variados, 

buscando emergir o aluno em vivências práticas, que sirvam como pontes no 

conhecimento e na formação do mesmo. A EA permite ao professor explorar diversas 

ferramentas quando se deseja trabalhar o tema, diferenciando-se por seu rico 

potencial para a divulgação do conhecimento e transformação da realidade, 

pensamento e valores dos educandos. 

Pretende-se que o material aqui proposto contribua para a valorização do tema, 

pois se caracteriza como mais uma ferramenta de suporte ao professor de Ciências, 

especialmente na região de Carambeí, pois a contextualização que valoriza a região 

em que os alunos vivem é o diferencial de abordagem defendido nesta pesquisa.  

Como trata-se de um espaço de fácil acesso e com grandes potencialidades 

educacionais, prospectou-se promover a valorização do espaço, bem como 

conscientizar sobre a situação precária em que se encontra o rio, visto que este 

assunto muitas vezes é desconhecido da população e negligenciado por autoridades 

dos órgãos públicos e empresas locais. 
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7. ANEXOS 
 
 
Anexo 1 – Guia didático – Cachoeira do Tamanduá – Carambeí/PR 
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