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Era Verde? Ecossistemas brasileiros ameaçados 
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Suplemento do Professor 

 
O trabalho pedagógico nos ensinos Fundamental e Médio com a questão ambiental 

está mais centrado no desenvolvimento de atitudes e de posturas éticas e no domínio de 

procedimentos do que na aprendizagem estrita de conceitos. 
A seleção de conteúdos visando ao aprofundamento do tema estudado ajuda o 

educador a trabalhar a problemática ambiental de forma mais coerente, por meio da 

compreensão e da indicação de formas de proceder. O objetivo é não encarar problemas 
ambientais – por exemplo, o desmatamento – apenas como objeto de estudo da ciência 

ou como uma questão social cuja solução exige compromisso real. Os conceitos que 
explicam os diversos aspectos dessa realidade encontram-se interligados e com 
questões de natureza valorativa, exigindo, portanto, que o professor aborde-os também 

sob esse ângulo. 
No entanto, não basta trabalhar com conceitos. As pessoas precisam saber agir, 

adequar prática e valores, uma vez que o ambiente é também uma construção humana, 
sujeito a determinações de ordem não apenas natural, mas também social. Assim, obras 

informativas como esta ajudam educadores a debater os principais temas relativos à 
questão ambiental nas diversas áreas do saber, interligando-os num todo 
transdisciplinar.  

Sugerimos que os professores auxiliem os alunos a reconhecer fatores que 
produzem bem-estar à população para que desenvolvam um espírito crítico sobre o 

consumismo e um senso de responsabilidade e de solidariedade no uso de bens comuns 
e de recursos naturais, respeitando o ambiente e sua comunidade. 

Este livro traz as características mais marcantes dos ecossistemas brasileiros, 

apresentando os principais problemas ocasionados pela ampliação da ocupação humana 
nesses locais. Além dos maiores biomas do território brasileiro – a floresta amazônica, o 

cerrado, a mata atlântica, o pantanal e a caatinga –, esta obra também aborda outros 
ecossistemas, como a restinga, o manguezal, os campos rupestres, os banhados, os 
pampas e a mata de araucária. A cada capítulo é feita uma abordagem crítica dos 

impactos provocados pela sociedade nesses ambientes. As diferentes áreas do 
conhecimento trazem conteúdos fundamentais à compreensão das temáticas 

ambientais.  
Considerando que os projetos de desenvolvimento adotados no país raramente 

aliam a conservação dos recursos naturais com o crescimento econômico, o que acaba 

promovendo cada vez mais alterações na paisagem, cabe ao educador uma importante 
função: relacionar as questões apresentadas no livro à realidade do local onde a escola 

está inserida. 
Sabemos que existem diversas interpretações dos termos “ambiente” e “educação 

ambiental”, que muitas vezes apresentam significados contraditórios. Ambiente pode ser 

visto como natureza intocada e digna de reverência, ou como um problema a ser 
resolvido. A educação ambiental engloba desde a transmissão de conhecimentos com 

abordagens tecnicistas até processos de reflexão, cooperação, inclusão e fortalecimento 
comunitário, cujos objetivos visam a benefícios coletivos. Nossa ideia é problematizar 
essas concepções, deixando ao professor a opção de aprofundar uma ou outra, 

conforme seus objetivos pedagógicos. 
Lembramos ainda que o papel da educação ambiental na construção de uma 

sociedade sustentável inclui alguns aspectos:  
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• a criação e o fortalecimento de uma consciência ética que promova o respeito à 

vida humana e não humana, na qual prevaleçam valores que permitam uma relação 

harmônica entre a humanidade e a natureza;  
• elevação do nível de compreensão da sociedade sobre a complexidade e a 

gravidade dos problemas socioambientais;  
• identificação de elementos conceituais e práticos que permitam às sociedades 

ampliar seus níveis de participação política e social para formular propostas de 
desenvolvimento sustentável; 

• difusão de conhecimentos e de alternativas específicas que permitam aos 

indivíduos e à coletividade assumir condutas e adotar tecnologias coerentes com o 
desenvolvimento sustentável;  

• promoção de meios que estreitem vínculos de solidariedade e de respeito entre 

diversos grupos sociais na busca da construção de uma justiça econômica para romper a 

relação entre pobreza e depredação ambiental.  
 
Compreendendo essas bases conceituais, o trabalho do professor pode facilitar a 

criação de uma nova cultura ambiental, intimamente ligada ao campo da ética, uma vez 
que incorpora caminhos que incluem todos os seres vivos e aposta na transformação 

social com base em novos modelos de desenvolvimento.   
 

Sugestões para pesquisa e aprofundamentoi 

O Brasil é um país que concentra grande biodiversidade. A falta de recursos e 
iniciativas para a proteção ambiental ocasiona perda de áreas naturais, poluição, 

contaminação, desertificação e outros danos ambientais.  
Uma estratégia que vem demonstrando eficácia para a implantação de uma nova 

mentalidade conservacionista é a promoção de fóruns sociais e de outros eventos que 

propiciam a elaboração coletiva de conhecimentos. A educação pode ser encarada como 
um fator de ruptura com os padrões estabelecidos. Para que isso ocorra, é preciso 

fortalecer os sistemas organizativos dos diversos grupos sociais, no âmbito local e 
regional, tendo a descentralização como referência básica da organização social. 

Assim, proponha a seus alunos a criação de um grupo de debates sobre as 

questões ambientais mais importantes da realidade em que vivem. A aprendizagem de 
procedimentos adequados e acessíveis é indispensável para desenvolver capacidades 

ligadas à participação, à corresponsabilidade e à solidariedade, porque configuram 
situações reais que podem ser experimentadas por eles.  

O debate deve contemplar, por exemplo, formas de manutenção da limpeza do 

ambiente escolar e sua relação direta ou indireta com a conservação dos ecossistemas. 
Além disso, os alunos podem elaborar e participar de uma campanha ou dispor de 

serviços relacionados com as questões ambientais – como em órgãos ligados à 
prefeitura ou em organizações não governamentais. 

A seleção dos conteúdos a serem aprofundados deve incluir questões amplas, 

além de possibilitar a valorização e a atenção às especificidades regionais. 
Seguindo essas preocupações, sugerimos conteúdos que: 

• auxiliem na conscientização de que os problemas ambientais dizem respeito a 

todos os cidadãos e só podem ser solucionados com uma postura participativa; 

• proporcionem sensibilização e motivação para um envolvimento afetivo;  

• possibilitem o desenvolvimento de atitudes e a aprendizagem de 

procedimentos e valores fundamentais para o exercício pleno da cidadania, 

ressaltando-se a participação no gerenciamento do ambiente; 
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• contribuam para uma visão integrada da realidade, desvendando as 

interdependências entre a dinâmica ambiental local e mundial, e desnudando  as 

causas dos problemas ambientais e suas implicações;  
• sejam relevantes na problemática ambiental do Brasil; 

• sejam compatíveis com os conteúdos trabalhados pelas diversas áreas do 

conhecimento e condizentes com a expectativa de aprendizagem de cada nível 
de escolaridade, possibilitando a abertura para os temas transversais. 
 

Esses conteúdos devem ser abrangentes o suficiente para que se possa trabalhá-
los de acordo com a especificidade local, sem perder de vista as questões globais e a 

ampliação de conhecimento sobre outras realidades. A realidade de uma escola situada 
em uma região metropolitana, por exemplo, implica exigências diferentes daquelas de 
uma escola da zona rural. Da mesma forma, escolas inseridas em locais muito poluídos 

deverão priorizar objetivos e conteúdos que permitam abordar esses aspectos. A 
cultura, a história e os costumes também determinam diferenças no trabalho com o 

tema meio ambiente em cada escola. 
Dentre as atividades que podem ser trabalhadas pelo professor, podemos 

destacar:  

• criação de cartazes, jornais, boletins, revistas, além do uso de fotos, filmes e 

dramatização; 
• técnicas de pesquisa em fontes variadas de informação (bibliográficas, 

cartográficas, memória oral etc.), que são alternativas de expressão e divulgação 
de ideias e sistematização de informações; 

• análise crítica das informações veiculadas por diferentes canais de comunicação 

(TV, jornais, revistas, vídeos, filmes comerciais etc.); 

• identificação das competências, na esfera de poder local (prefeitura, câmara de 

vereadores, organizações não governamentais – ONGs, associações de bairros 
etc.) para solucionar problemas ambientais específicos; 
• identificação de instituições públicas e organizações da sociedade civil para 

obter informações sobre legislação ambiental (nos níveis municipal, estadual e 

federal) e possibilidades de ação com relação ao meio ambiente; 
• formas de acesso aos órgãos locais e às instâncias públicas de participação, 

tais como conselhos estaduais, municipais, consórcios intermunicipais etc., em 
que são debatidos e deliberados os encaminhamentos das questões ambientais; 

• acompanhamento das atividades de ONGs ou de outros tipos de organizações 

da sociedade que atuam no debate e no encaminhamento das questões 

ambientais. 
 

 
SUGESTÕES DE TRABALHO COM OS ALUNOS 
Durante a leitura do livro, é importante que os estudantes percebamque podem fazer 

várias coisas para ajudar a diminuir os efeitos das ações humanas sobre os 
ecossistemas brasileiros, mesmo que indiretamente. A seguir,  algumas propostas 

atividades  de atividades serem de fixação de conteúdo. 
 

Colhendo e organizando informações 

Para começar, peça que leiam mais sobre o assunto, procurando informações em 
jornais, revistas, livros, vídeos, internet eetc. sobre os problemas que conheceram no 

livro. Pessoas informadas podem ajudar muito mais do que as que nem sabem o que 
está acontecendo.  
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Ajude-os a descobrir quais são os principais agentes promotores de 

desmatamento da região − primeiro do bairro, depois da cidade e do estado em que 
vivem. Será que são os madeireiros, os governantes ou até eles mesmos? O professor 

pode sugerir que a turma acompanhe o que os governos estão fazendo (ou não) para 
evitar a destruição de nossos ecossistemas e, depois, os estudantes podem dar 
sugestões de como diminuir essa processo. 

Se demonstrarem mais interesse em participar, eles podem procurar as 
associações de defesa do meio ambiente da região e órgãos públicos e privados para 

trabalhar como voluntário ou aprendiz. Ou ainda, podem criar uma entidade que 
divulgue a questão ambiental e lute por um mundo mais equilibrado.  

Organize atividades para que os alunos possam divulgar os problemas 

encontrados. Eles podem criar materiais de divulgação (cartazes, histórias em 
quadrinhos, apostilas etc.), realizar palestras, minicursos, oficinas, peças de teatro e 

espetáculos de música sobre o tema. Quanto mais as pessoas tiverem contato com 
exposições e debates, mais elas se tornam esclarecidas e participativas. 

 

Energia elétrica e combustíveis fósseis 
Outro tema que pode ser abordado é o da energia elétrica. As usinas hidrelétricas 

ocupam grandes áreas dos ecossistemas e, em alguns casos, é necessário queimar 
derivados do petróleo. O aumento da demanda de energia leva a construções de novas 

usinas, gerando mais desmatamento para construir novas hidrelétricas. Portanto, 
economizar energia é sempre um bom meio de combater o desmatamento. 

Fale sobre a importância de se usar transportes coletivos para diminuir a poluição 

e a destruição do meio ambiente. Os ônibus movidos a gás natural, os trólebus e o 
metrô não usam combustíveis fósseis, portanto, são meios de transporte mais “limpos”. 

Além disso, há alternativas como a bicicleta e até mesmo andar a pé para uma vida 
mais saudável e sem prejudicar o ambiente. 

 

Uma cidade mais verde 
Incentive os alunos a plantar árvores. Peça que converse com os pais sobre a 

possibilidade de iniciar a arborização do bairro. Mas antes de qualquer ação, é preciso 
conseguir as devidas autorizações da prefeitura.  

Depois de plantada, a árvore precisa ser regada com regularidade e protegida de 

vândalos. Se cada habitante plantasse uma árvore por ano, teríamos "florestas" imensas 
ajudando a conservar o ambiente. Quem vive em locais muito quentes, em vez de 

instalar um ar-condicionado, pode plantar árvores no quintal para produzir sombra e 
refrescar a área. Deve-se dar preferência a espécies nativas dos ecossistemas de cada 
região. 

Um ato de cidadania é acompanhar os políticos eleitos pelo povo. Quando ainda 
são candidatos fazem mil promessas, mas será que elas são cumpridas? Eles trabalham 

em favor da qualidade ambiental? Caso contrário, os alunos podem cobrar posições e 
atos mais concretos, escrevendo para eles, fazendo valer o voto e os direitos de 
cidadão. Outra alternativa é contatar jornais, revistas, rádios e emissoras de televisão 

ou criar material impresso para divulgar os problemas ambientais. Lembre-os de que 
todos podem contribuir um pouco para mudar o mundo. 
                                                           
i Baseadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 


