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A educação florestal tem o papel de estimular 

o indivíduo a sentir-se como parte integrante 

do ambiente florestal a partir do contato direto 

e ações que visam à formação da consciência 

ecológica a respeito do uso e conservação dos 

recursos florestais  

Forestis – Associação Florestal de Portugal 



RESUMO 

 

A utilização da educação ambiental vem sendo contraditório no que diz respeito a sua 

integração ao currículo base, sendo assim trabalhada de forma pontual, fragmentada e sem 

considerável participação comunitária. A educação florestal surge como mecanismo 

direcionador da educação ambiental, com o objetivo de proporcionar a direta interação do 

individuo com a floresta, propiciando o desenvolvimento da consciência ecológica para com a 

utilização e conservação do patrimônio florestal. O presente trabalho objetivou a elaboração 

de uma proposta de material didático de educação florestal, para ser utilizado com crianças da 

educação infantil (4 e 5 anos) como ferramenta de aprendizagem sobre a importância da 

floresta quanto aos benefícios ambientais, econômicos e sociais. Com o auxílio de Pedagogas 

formadoras municipais foi realizada a aplicação de questionários com professores (as) da 

educação infantil do município de Jaguaruna-CE, levantou-se informações sobre a utilização 

da educação florestal a nível municipal, a partir daí foi elaborado e avaliado o material 

didático composto de um livro ilustrado em feltro e um guia de utilização destinado ao 

professor (a). Em resposta aos questionários observou o desconhecimento do termo educação 

florestal por mais de 70% dos professores (as), mas em contra partida mais de 50% já aviam 

utilizado temáticas florestais no processo de aprendizagem das crianças. A totalidade dos 

professores (as) ressaltou a importância da utilização de materiais didáticos e que utilizariam 

um que abordasse a educação florestal. Na elaboração do material didático foram abordadas 

as seguintes temáticas: apresentação do engenheiro florestal, a problemática da degradação 

florestal, o reflorestamento como uma possível solução, a silvicultura, os bens e serviços 

ambientais das árvores e produtos florestais madeireiros e não madeireiros presentes no dia a 

dia, sendo todas expostas a partir de cenas retratadas em feltro possuindo diferentes texturas 

ao toque. O guia de utilização foi criado para propiciar sugestões e informações adicionais 

para os professores (as) realizaram a melhor utilização do material e para atender as sugestões 

dos professores (as), foi inserida ao guia utilização uma lista de atividades sugeridas para 

serem trabalhadas de maneira complementar ao material. O material foi aplicado em turmas 

da EI IV e V da faixa etária avaliada, ocorreu interação direta das crianças de ambas as idades 

com o material, além da utilização de atividades sugeridas por todas as professoras 

aplicadoras, que avaliaram positivamente a utilização e qualidade do material. As temáticas 

florestais são utilizadas na educação infantil, mas o termo educação florestal continua 

desconhecido, assim a elaboração do material didático de educação florestal é um uma 

importante ferramenta para popularização do termo e inserção de uma formação critica 

respeito da conservação e utilização sustentável do patrimônio florestal, além de apresentar o 

profissional engenheiro florestal e sua importância. 

 

Palavras-chave: Educação Florestal, Material didático, Educação infantil, Educação 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The use of environmental education has been contradictory in regards to its integration 

into the basic curriculum, thus it has been worked in one-off, fragmented and without 

considerable community participation. Forest education emerges as a driving mechanism for 

environmental education, aiming to provide the individual's direct interaction with forest, 

promoting the development of ecological awareness towards the use and conservation of 

forest patrimony. The present work aimed to elaborate a proposal of didactic material for 

forest education, to be used with children of early childhood education (4 and 5 years) as a 

learning tool about the importance of the forest in terms of environmental, economic and 

social benefits. With the help of municipal educators, questionnaires were carried out with 

teachers of pre-school education in the municipality of Jaguaruna-CE. Information was 

collected on the use of forest education at the municipal level, then a didactic material 

composed of a book illustrated in felt and a guide of use intended for the teacher were created 

and evaluated. In response to the questionnaires, it was observed there was a lack of 

knowledge of the term forest education by more than 70% of teachers, but in contrast, more 

than 50% had already used forest themes in the process of learning children. The totality of 

the teachers emphasized the importance of the use of didactic materials and that would use 

one that approached forest education.  In the elaboration of the didactic material, the 

following topics were addressed: forest engineer presentation, problems of forest degradation, 

reforestation as a possible solution, forestry, environmental goods and services of trees and 

forest products, timber and non-timber products present on daily routines, all of which 

showed by scenes depicted on felt having different textures to the touch. The users' guide was 

created to suggest and give additional information to teachers, in a way to improve the 

material utilization. Attending the teachers demand, a list of activities was included to 

complement the material.  The material was applied in EI IV and V classes of the evaluated 

age group. There was a direct interaction of the children of both ages with the material, 

besides the use of suggested activities by all the teachers that tested the material. Teachers 

positively evaluated the use and quality of the material. Forest issues are used in early 

childhood education, but the term forest education remains unknown, so the development of 

didactic material for forest education is an important tool for the popularization of the term 

and the insertion of a critical training regarding the conservation and sustainable use of forest 

patrimony, besides presenting the professional forest engineer and its importance. 

 

Keywords: Forest Education, Educational Material, Early Childhood Education, 

Environmental Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil é previsto por lei que a educação ambiental – EA esteja presente, de forma 

articulada e inserida em todos os níveis e modalidades no processo de ensino, seja ele no 

caráter formal ou informal (BRASIL, 1999). 

A educação florestal é uma ferramenta de educação, que estimula o indivíduo sentir-se 

como parte integrante do ambiente florestal, promovendo o contato direto e ações que visam à 

formação da consciência ecológica a respeito do uso e conservação dos recursos florestais 

(SEMACE, 1995; FORESTIS, 1992).    

A educação ambiental, segundo Jacobi (2005) é um instrumento que contribui para a 

formação de cidadãos críticos em relação à sua realidade social. Sendo assim, O ensino da 

educação florestal pode ser utilizado como um eixo articulado da EA, que sendo trabalhado 

desde a infância pode ser considerado como uma importante ferramenta rumo ao 

desenvolvimento sustentável, ressaltando a importância da relação entre ambiente, economia 

e sociedade. Ao sensibilizar as crianças quanto ao uso sustentável e a conservação dos 

recursos florestais, a possível formação de um adulto com pensamentos críticos a respeito da 

temática torna-se real.  

A ciência florestal é um ramo da ciência composto por diferentes áreas temáticas que 

abordam desde a Silvicultura com aprodução de muda de uma espécie arbórea, passando por 

todos os tratos culturais, precações contra doenças e prevenção de sinistros, indo até a 

tecnologia da madeira no processamento da madeira como matéria prima, sem esquecer o 

enfoque na conservação e manejo de florestas nativas e a buscar pelo melhoramento de 

florestas plantadas. 

O ensino da educação florestal nas séries iniciais das crianças é um importante 

mecanismo na sensibilização para a conservação e uso consciente dos recursos florestais. Para 

Medeiros et al (2011), a criança aprendendo desde cedo a cuidar desses recursos e que suas 

atitudes fazem a diferença, desencadeará várias outras atitudes que podem transformar o 

ambiente para melhor.  

O processo educacional básico brasileiro é dividido em três etapas, a educação infantil, 

o ensino fundamental e o ensino médio, sendo a educação infantil subdividida em creche (0 a 

3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos) e o ensino fundamental subdividido em mais duas etapas, o 

ensino fundamental I e fundamental II, onde a primeira etapa do fundamental está associada 

ao processo de alfabetização por meio da inserção da leitura, onde a construção do sujeito 
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crítico ocorre ativamente por meio do conhecimento repassado para as crianças 

(BRASIL,1996). 

Educação Lúdica não se restringe somente a jogos, é o processo educacional que 

possibilita a integração, entrega e prazer entre os envolvidos, ou seja, atividade que não se 

definindo somente com palavras, que são compostas por fantasia, imaginação, nem sempre 

articuladas por jogos ou brinquedos (SANTOS, 2014). 

A utilização de materiais didáticos funciona como importante ferramenta no 

processo de ensino na educação infantil ao proporcionar a ação prática correlacionada à 

aprendizagem teórica repassada pelo professor em sala de aula. A ação de aprendizagem 

utilizando instrumentos pedagógicos que envolvam o lúdico contribui para a ampliação da 

rede de conceitos e valores da criança (TEIXEIRA, 2010). 

Para o reconhecimento dos valores dos recursos florestais, bem como sua 

conservação e utilização de forma sustentável, colaborando diretamente na construção de 

uma conscientização da população, faz-se necessário à elaboração de materiais didáticos 

voltados para essa temática. Trabalhar esses valores com crianças da educação infantil (0 a 

5) é uma importante alternativa para se tornarem indivíduos conscientes. Diferentes dos 

adultos que já possuem hábitos, conceitos e valores formados, ou seja, difícil de serem 

reorientados, as crianças por estarem em fase de desenvolvimento possuem maior 

facilidade de aprender o novo (MEDEIROS et al,2011). 

Diante do exposto, o presente trabalho propõe a elaboração de um material didático 

com enfoque na educação florestal, visando à utilização desse material por crianças da 

educação infantil (4 e 5 anos) para a construção de um pensamento crítico a respeito da 

importância das florestas e dos profissionais que as manejam de forma sustentável. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Educação Ambiental  

A Lei 9.795/99 estabelece que a Educação Ambiental deva estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, respeitando em suas 

diretrizes nacionais aquelas a serem complementadas discricionariamente pelos 

estabelecimentos de ensino com uma parte diversificada exigida pelas características 

regionais e locais, conforme preceitua o princípio citado no 4º, inciso VII da Lei 9.795/99, 

que valoriza a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais e nacionais, e o 
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artigo 8º, incisos IV e V que incentivam a busca de alternativas curriculares e metodológicas 

na capacitação da área ambiental e as iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a 

produção de material educativo (BRASIL, 1999). 

A Política Nacional de Educação Ambiental bem como outras providências, que seja 

objetivo fundamental da educação ambiental o desenvolvimento de uma compreensão 

integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 

ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos 

(BRASIL, 1999). 

A questão ambiental na educação infantil, primeira etapa da educação básica, 

encontra-se regido no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI e 

possui enfoque na promoção da conservação do ambiente. A ação educativa deve ter como 

objetivo que as crianças observem e explorem o ambiente com atitude de curiosidade, 

entendendo-se como ser integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente, 

valorizando atitudes que visem a sua conservação (BRASIL, 1998). 

 

2.2 Educação Florestal 

A Educação Florestal (EF) surge como processo educacional que tem como objetivo 

promover a gestão florestal e o desenvolvimento sustentável, incrementar um conhecimento e 

compreensão dos processos naturais, aumentar o interesse das pessoas pela natureza e de 

potenciar a atração pelas florestas através do contato direto com o ecossistema florestal 

(FORESTIS,1992). 

A EF apesar de não regulamentado por lei, já é trabalhada por  associações, como a 

Associação Florestal de Portugal – FORESTIS, que  considera elemento fundamental para a 

EF a promoção de práticas em contato direto com as florestas, para promover a consciência e 

o respeito pelo ambiente (FORESTIS, 1992). Também pode ocorrer  por iniciativa 

governamental, como a Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará- SEMACE, 

que a partir do Decreto Nº 24.221/96 referente à Politica Florestal do Ceará, ficou incumbida 

de promover a educação florestal visando à formação de uma consciência ecológica a respeito 

do uso racional e a conservação do patrimônio florestal (CEARÁ, 1996). 

A educação florestal como eixo mediado para a educação ambiental aplicada na 

educação infantil é importante, visto que uma das funções destinadas à escola é a formação 

crítica do sujeito. Para Rodrigues (2007), é na educação infantil que as crianças passam pela 
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formação de seus conceitos e valores, sendo assim fundamental que a educação ambiental 

critica seja uma realidade presente. 

A educação florestal na educação infantil pode funcionar como meio para 

proporcionar as crianças a possível construção de consciência ecológica e mudança de 

comportamento a respeito do uso de recursos florestais. Utilizando a comunicação e uso de 

materiais é dada a oportunidade de aquisição de valores, conhecimento e engajamento 

necessário para a proteção e utilização consciente do meio ambiente (DIAS, 1993). 

 

2.3 Educação Infantil  

A educação infantil atende crianças de zero a cinco anos, sendo em creches ou 

instituições equivalentes, para crianças de zero a três anos, e a pré-escolas que atende crianças 

de quatro e cinco anos (BRASIL, 1996).  

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil a educação infantil é 

norteada por propostas pedagógicas elaboradas em parceria da escola (direção e professores 

(as)) e a comunidade, sendo o meio ambiente inserido no princípio ético dessas propostas. 

(BRASIL, 2010).  

Para Martins (2009), o cognitivo e o afetivo devem ser trabalhados juntos na 

sensibilização para formação tanto crítica como ambiental. Logo, a abordagem da importância 

das florestas no dia a dia dos seres humanos, como bens e serviços que acompanha o homem 

desde o seu nascimento, passando por todo o desenvolvimento até sua morte poderá 

proporcionar essa ligação entre racional e o emotivo. 

A relação entre os procedimentos educacionais e a formação dos conceitos de uma 

criança é estritamente intima, envolvendo regras, técnicas, métodos e estratégias visando 

realizar determinado objetivo (ZABALA, 1998). Segundo Vygotsky (1994), o 

desenvolvimento da criança se dá pela aprendizagem, pois a mesma aprende e só depois se 

desenvolve e assim ocorre a construção social.  

 A educação Lúdica tem como finalidade propiciar a criança aprendizagem com prazer, 

alegria e entretenimento, não se enquadrando apenas como um passatempo, uma brincadeira 

vulgar ou uma diversão superficial (SNEYDERS, 1996). 

Para Vigotsky (1994), o lúdico influencia no desenvolvimento da criança, pois é 

através dele que surge o estímulo da curiosidade, assim, a criança adquiri iniciativa e 

autoconfiança, proporcionando o desenvolvimento da linguagem, o pensamento e a 

concentração.  
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2.4 Utilização de materiais didáticos como ferramenta de ensino para crianças 

O surgimento de novas tecnologias aliado a utilização adequada pelos professores (as) 

poderá contribuir à educação (FERREIRO, 2002). Assim, essas podem ser caracterizadas por 

instrumentos pedagógicos utilizados como apoio pelos professores (as), servindo como 

ferramenta para originar uma ação prática do aluno, em contrapartida ao que foi ensinado de 

maneira teórica pelo docente.  

Uma alternativa para proporcionar uma aprendizagem de forma enriquecedora pode 

ser através da utilização de materiais didáticos, pois os mesmos assumem papel fundamental 

na concretização de um conteúdo muitas vezes considerado abstrato, fato provavelmente 

causado pelo distanciamento da realidade do público alvo. Segundo Gomide (1971), embora 

somente a utilização do material não resulte na aprendizagem, proporcionar o contato com os 

mesmos é de fundamental importância, visto a possibilidade da experimentação, manipulação 

e desenvolvimento da observação. 

Serrazina (1990), evidenciando o cuidado na utilização de qualquer material, assegura 

que a experiência proporcionada aos alunos é mais importante que o material em si, visto que 

somente a utilização não é garantia de uma aprendizagem significativa, ou seja, é fundamental 

que o professor esteja inserido no planejamento desses materiais e sua utilização em sala. 

Portanto, o professor exerce fundamental papel no que diz respeito à utilização de materiais 

didáticos na sala de aula, visto que determina o momento e a razão pela qual o mesmo será 

utilizado.  

Questões relativas à abordagem adequada quando se trata de um material didático 

devem ser refletidas considerando a relação entre o ser pensante, a temática, a linguagem, a 

ferramenta cognitiva e a técnica para permitir sua utilização (RODRIGUES e COLESANTI, 

2015). Possivelmente para crianças, o material deve ser atrativo, sendo assim, capaz de fixar a 

atenção dos mesmos e possuir uma linguagem adequada para cada público. 

Para Rodrigues e Colesanti (2015), de forma geral na elaboração de um material 

didático se faz necessário realizar um levantamento de dados existentes com relação à 

temática abordada, porém quando se trata da educação florestal isso se torna uma ação difícil, 

visto a pouca exploração do tema e a sua ligação direta com a educação ambiental, que por 

sua vez é deficitária quanto à aplicação efetiva. 

Silva e Giordani (2009) alertam, para os professores (as) a principal preocupação 

quanto à utilização de um material didático é seu êxito, que por sua vez ocorre quando o 
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discente entende e aprende a temática abordada. Portanto, a escolha da abordagem que será 

utilizada no material deve ser estudada de acordo com o público alvo, sendo a ludicidade 

torna-se um importante instrumento para se trabalhar com crianças. 

 

2.5 Utilização Matérias didáticos de educação ambiental  

A utilização de matérias didáticos de educação ambiental é satisfatória para realização 

de atividade na escola, porém só sua utilização não fortalece a construção de um senso critico. 

É necessário o acompanhamento de todo o processo pelo professor, além da interações entre 

os estudantes e a ligação da temática com o cotidiano, fortalecendo e facilitando o interesse, 

aprendizado e organização do mesmo (SILVA e BARBOSA, 2011).  

Constatam Calisto et al (2009), que a utilização de jogos educacionais de educação 

ambiental são fundamentais mediante aos efeitos sofridos pelo homem devido o uso 

inadequado dos recursos naturais e os mesmo funcionam como importante ferramenta para 

programas de educação ambiental para instituições de ensino fundamental, médio e superior. 

O sucesso na utilização de jogos ecológicos no ensino de ciências, ecologia e educação 

ambiental está intimamente ligado às características lúdicas que o material possui, podendo 

assim proporcionar ao educador um mecanismo para atrair a atenção do educando,  

estimulando a curiosidade e a busca por conhecimento (SOUZA e NASCIMENTO JUNIOR, 

2005). 

 A utilização de um dado ecológico, onde os números eram representados por animais, 

teve importante papel como elemento integrador, pois a partir de sua utilização varias outras 

atividades foram elaboradas em complementação, possibilitando instigar os alunos sobre o 

tema educação ambiental, envolvendo-os nas atividades de maneira interdisciplinar (KUHNE 

et al, 2006). 

 

3 MATERIAS E MÉDODOS 

 

3.1 Entrevista Exploratória 

Seguindo o procedimento proposto por Hill e Hill (2005), que consideram 

fundamental efetuar dois estudos preliminares: entrevista exploratória e elaboração de 

questionário. Foi realizada uma entrevista por meio de perguntas abertas (anexo I), 

requerendo respostas completas com uso do conhecimento próprio das entrevistadas, com 

duas Pedagogas do Município de Jaguaruana, pertencente ao estado do Ceará, que são 
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integrantes formadoras do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), no eixo Educação 

Infantil. A entrevista possuiu a finalidade de levantamento de dados, que mostrassem a atual 

situação quanto à existência de materiais didáticos de Educação Florestais a nível municipal, 

além de também colher possíveis sugestões para elaboração do material a ser construído e 

elaboração do pré-questionário. Foi avaliada a coerência das perguntas pelas pedagogas para 

posterior aplicação. 

 

3.2 Elaboração dos questionários 

Em continuidade a metodologia supracitada, na segunda fase, com a entrevista já 

realizada anteriormente, foi elaborado o questionário final (anexo A), composto por perguntas 

abertas e fechadas, perguntas que tem por objetivo gerar informações e perguntas com 

objetivo com confirmar ou não uma informação respectivamente, a fim de se levantar e 

confirmar os dados previamente repassado pelas pedagogas, mas agora pelos professores (as). 

O questionário teve por objetivo confirmar as informações previamente levantadas com as 

pedagogas quanto o conhecimento do termo educação florestal, a existência de materiais 

didáticos de educação florestal, além de avaliar a aceitação de um material com essa temática 

e colher sugestões para a construção da proposta de material didático. De tal modo, a coleta 

de dados ocorreu em duas fases. 

 

3.3 Workshop de educação florestal 

Realizou-se uma apresentação da ideia de elaboração de um material didático de 

Educação florestal por meio de uma conversa de 15 minutos durante uma formação de rotina 

dos professores (as) e professoras da educação infantil da rede pública de ensino do 

Município de Jaguaruana-CE, destacando-se a definição do termo Educação Florestal 

relacionando com a regulamentação da educação ambiental já vigente em lei. Posteriormente, 

foram aplicados os questionários, onde foram entregues aos professores (as) para que se 

realizasse a consulta. O aplicador permaneceu no espaço para solucionar possíveis dúvidas 

sobre os questionamentos, para melhor desenvolvimento da pesquisa. 

 O público dessa avaliação foi constituído por uma amostra de 50 professores (as) da 

educação infantil (4 e 5 anos) da totalidade de 64 professores (as) que compõe a rede pública 

de ensino da educação infantil do município avaliado. 
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3.4 Elaboração do material didático 

A partir dos resultados da pesquisa foi realizada a elaboração do material didático, o 

conteúdo foi definido a partir dos conhecimentos adquiridos na graduação em Engenharia 

Florestal na Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA) e a abordagem das 

temáticas foi definidas com orientação das pedagogas, para utilização da melhor metodologia. 

O material consistiu em um livro de história ilustrado, nas dimensões de 

40cmx40cm,para melhor visualização coletiva e com paginas destacáveis, para que fosse 

trabalhado em sua totalidade ou de forma segmentada. Em complementação ao livro foi 

elaborado um guia de utilização destinado aos professores, em forma de cartilha, composto 

por diálogos sugeridos, informações complementares e atividades extras.  

 

3.5 Aplicação demonstrativa do material didático de educação florestal 

Com um protótipo do material didático foram realizadas aplicações teste a fim de 

testar a sua aplicação. O material (livro + guia de utilização) foi repassado para as pedagogas 

colaboradoras e posteriormente, repassado de forma aleatória para quatro professoras, sendo 

duas de cada ano, dos diferentes anos avaliada (infantil IV e V) para ser aplicado em sala de 

aula com intuito de acompanhar a utilização e desenvoltura por parte dos docentes e a 

aceitação por parte das crianças, sem que houvesse direcionamento da utilização do material. 

As professores receberam o material com cinco dias de antecedência à aplicaram, que foi 

realizada no dia destinado ao projeto de educação ambiental já realizado no município. Foi 

realizado o registo fotográfico a fim de registrar a interação das crianças com o material. 

 

3.6 Avaliação do material didático de educação florestal 

 Foi entregue junto com o material didático um questionário (Anexo C) composto por 

perguntas fechadas abordando a questão da disponibilidade em aplicar o material, sobre a 

eficiência do guia de utilização, integração existente das crianças com o material e 

possibilidade de alterações a serem realizadas no mesmo, para assim avaliar a aplicabilidade 

do material por parte dos professores (as). Foram repassadas orientações para o 

preenchimento do questionário após a utilização do material e envio do mesmo junto ao 

material em sua devolução. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A realização deste trabalho resultou em levantamento prévio, elaboração de 

questionário, workshops, um livro ilustrado, um guia de utilização, aplicação teste e avaliação 

do material didático elaborado. 

 

4.1 Entrevista Exploratória 

  Com a entrevista exploratória, constatou-se o desconhecimento do termo educação 

florestal por parte das mesmas, além da inexistência, ao nível municipa, de materiais didático 

que tivessem a educação florestal como tema. Foi informada a existência de um projeto de 

meio ambiente trabalhado na rede de educação municipal de educação infantil, que possui 

temas pré- definidos como: Água, Preservação da flora e da fauna, Coleta seletiva e dia da 

terra, da árvore e dos animais, sendo esses trabalhados pontualmente uma vez ao mês. Por fim 

as pedagogas sugeriram possíveis perguntas a serem incluídas no questionário e avaliaram as 

perguntas já contidas no mesmo. 

 

4.2 Resultados dos questionários  

A aplicação dos questionários (Figura 1) teve alcance de 78% dos professores da rede 

publica de ensino da educação infantil, compreendendo professores e professoras com faixa 

etária que variou de 23 anos a 51 anos. 

 

 
Figura 1: Aplicação de questionários com professoras educação infantil durante o workshop. 

A relação entre conhecer o termo educação florestal e utilizar o mesmo se deram da 

seguinte forma, 74% dos professores (as) afirmaram não conhecer o termo (Figura 2A), mas 

quando se trata da utilização 52% do mesmo dizem utilizar ou já ter utilizado temáticas 

florestais no processo de ensino da educação infantil (figura 2B). 
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Figura 2- Professores (as) que conhecem ou não o termo educação florestal (A) e que utilizam 

(ou) ou não a educação florestal na aprendizagem de crianças(B). 
 

Essa relação entre a grande maioria ter afirmado que não conhece o termo educação 

florestal, mas quando questionada sobre a utilização de temáticas florestais mais de 50% 

terem dito que a utilizam ou já utilizaram no processo de ensino na educação infantil, mostra a 

importância da necessidade de estudos sobre esse termo, para que assim ocorra a sua 

popularização, aliado ao estimulo de sua utilização, sendo assim trabalhada de maneira 

integrada, não se direcionando a realidade contraditória da EA. A realidade da educação 

ambiental se traduz como sendo realizada de modo pontual (datas ecológicas, palestras, etc) e 

de forma fragmentada, conteudista, com pequeno envolvimento comunitário. (GERRA e 

GUIMARÃES, 2007). 

A totalidade dos entrevistados ressaltou a importância da utilização de materiais 

didáticos no processo de aprendizagem na educação infantil. Como ressalta Sousa (2007), o 

uso de materiais didáticos é importante para assimilação do conteúdo trabalhado, 

desenvolvimento da coordenação motora, habilidades manuais além da criatividade. Fato que 

se repetiu quando questionados sobre a importância da educação florestal, novamente a 

totalidade dos entrevistados também afirmou ser importante sua utilização com crianças. O 

desenvolvimento de temas ambientais na educação infantil propiciará para as crianças 

aprendizagem sobre sua relação com o ambiente e principalmente ao uso dos recursos naturais 

de forma sustentável (ALBARADO e MEDEIROS, 2015). 

Sobre a possibilidade de utilizar um material didático de educação florestal, 94% dos 

questionados foram positivos a aplicar o material e apenas 6% disse que não aplicaria o 

mesmo (Figura 3). 

A B 
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Figura 3 - Professores (as) que utilizariam ou não um material didático de educação florestal. 

A maioria dos professores (as) foi favorável à utilização de um material didático de 

educação florestal no processo de ensino com crianças da educação infantil o que, segundo 

Silva e Giordani (2009), se justifica pela grande preocupação que os docentes possuem 

perante o processo de aprendizagem de seus alunos, buscando o diferencial no contexto 

escolar à qual está inserido, através de instrumentos que podem facilitar a aprendizagem 

infantil. Em contrapartida, alguns professores (as) disseram não ter interesse em utilizar um 

material com esse assunto. A rejeição ao material pode ser a tentativa de ultrapassar o 

material por parte dos professores (as), podendo ser causado pelo desacordo com os princípios 

da abordagem pedagógica contida nos mesmos (CANDAU, 2012).  

Durante a tabulação dos dados dos questionários ressaltou-se que 47% dos professores 

(as) sugeriram que no material deveria conter atividades complementares, 33% sugeriam a 

realização de aulas de campo e 20% deram outras sugestões como mostra a figura 4. 

 
Figura 4– Sugestões dos Professores (as) para o material didático de educação florestal. 
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Embora as sugestões fossem um item aberto do questionario, cada profesor somente 

realizou uma sugestão e ocorreu a coincidência de vários professores (as) realizarem 

sugestões similares com destaque para as atividades complementares e as aulas de campo, que 

retrata o interesse dos professores (as) em buscar ferramentas que contribuam para o processo 

de apredizagem das crianças. Para Moura (1991), o professor possui papel de organizador do 

ensino, possibilitando a aquisição de conhecimento pelo aluno por ações a serem execultadas 

seguindo métodos adequados.  

 

4.3 Elaboração do material didático de educação florestal 

A elaboração do material didático resultou em um livro de história infantil ilustrado 

complementado com um guia de utilização destinado para os professores (as) e professoras 

que o utilizarão.  

 

4.3.1 Abordagem e designer do livro de história ilustrado 

O conteúdo foi ludicamente abordado página a página através de cenas construídas de 

forma artesanal por recortes em feltro (figura 4) utilizando-se de cenas que retratassem as 

temáticas de maneira clara e objetiva e de forma bem atrativa. As atividades do intelecto 

infantil têm como berço obrigatório as atividades lúdicas (PIAGET, 1976).  

Optou-se por não apresentar textos nas páginas para que assim fosse possível a 

adaptação ao uso para as diferentes idades da educação infantil, além de priorizar cenas que 

retratassem o cotidiano, para assim, também serem trabalhadas individualmente. Com base 

em Moura (1991), os materiais didáticos possibilitam a aproximação das crianças do 

conhecimento científico, levando-a a vivenciar situações similares a realidade. 

Foram inseridos elementos para propiciar a experiência tátil como diferentes texturas e 

relevos, despertando a curiosidade das crianças através da experiência tátil com o material 

didático como mostrado no anexo C.  

 
Figura 5: Construção artesanal do material didático de educação florestal. 
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A construção do conteúdo baseado nos conhecimentos adquiridos no curso de 

Engenharia Florestal UFERSA, associados à orientação das pedagogas, proporcionou o 

desenvolvimento de um material fundamentado. Para que assim, o conteúdo apresente 

importância social, grau de significado para o aluno, possibilidade de construir uma visão de 

mundo de modo incorporado, assim como a ampliação de repertório para conhecimentos que 

condizem com o mundo social e natural (BRASIL, 1998). 

 

4.3.2 Temáticas florestais no livro de história ilustrado 

As temáticas abordadas no material foram: engenheiro florestal: o profissional e suas 

funções; conservação das florestas: problemática e solução; silvicultura: produção e 

desenvolvimento de árvores; bens e serviços das florestas (ambientais, econômicos e sociais); 

produtos florestais madeireiros e não madeireiros  

A primeira parte do material (o livro) trata a educação florestal por meio de uma 

história construída por ilustrações (Anexo D). No início apresenta a profissão do Engenheiro 

florestal como profissional responsável pela gestão e conservação das florestas no âmbito 

ambiental e econômico, mostrando a problemática ambiental dos desmatamentos, mas ao 

mesmo tempo propondo a solução com o reflorestamento, no decorrer do material mostra-se 

como produzir árvores e o seu desenvolvimento através de suas fases, apresenta também 

alguns benefícios ambientais proporcionados pelas árvores, além de expor a importância e a 

presença dos produtos oriundos das florestas no dia a dia dos seres humanos.  

 

4.3.3 Guia de utilização do material didático de educação florestal 

De forma complementar foi elaborado um guia de utilização (Anexo E) composto por 

orientações para o professor (a). O guia apresenta sugestões de diálogos do personagem, além 

de explanações sobre o conteúdo abordado em cada página e atividades extras como forma de 

fixação dos temas abordados, assim proporcionando condições para melhor aplicação do 

material para com as crianças. Assim, como ressalta Souza (2007), o educador estará provido 

de uma finalidade clara, adquirirá domínio do conteúdo e organização para utilizar o material, 

requisitos necessários segundo o autor para a utilização de um recurso didático. 

Atendendo a sugestões dos professores (as) para cada temática exposta no material, 

com auxílio das pedagogas colaboradoras, foram sugeridas atividades extras para serem 

utilizadas como forma complementar para a fixação do conteúdo, assim como sugerido pelas 
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pedagogas para promover o trabalho da coordenação motora, a utilização dos sentidos e o 

estimulo a descoberta de novos conhecimentos, para que a assim ocorra à 

interdisciplinaridade na inserção da educação florestal, e que seja trabalhado de forma 

integrada na educação infantil. Além disso, algumas atividades foram sugeridas para que sua 

realização fosse a um ambiente externo à escola, para propiciar as sugeridas aulas de campo. 

Para os professores (as) são características importantes que um material didático apresentar, 

possibilitar prazer em aprender, despertar a curiosidade e compreensão do conteúdo (SILVA e 

GIORDANI, 2009). 

 

4.4 Aplicação e Avaliação do material didático de educação florestal pelas professoras 

das turmas de infantil IV e V 

A aplicação realizada na turma do infantil IV (4 anos) através da contação de história 

utilizando os diálogos sugeridos no guia de utilização, tendo como mediadoras dessa história 

as duas professoras da turma, que por sua vez realizaram tal tarefa de forma coletiva como 

mostra a figura 6 (A). Posteriormente foi proposta para as crianças a formação de grupos para 

realização da exploração e contato direto com o material (figura 6 (B)). A aplicação ocorreu 

em uma escola da zona urbana do município avaliado, com uma turma 17 alunos. 

 
Figura 6 – Aplicação do material didático na turma de Infantil IV(4 anos), leitura da história 

(A) e contato tátil das crianças (B).  . 

Cada professora teve a oportunidade de utilizar o material didático da maneira que 

quisessem, as mesmas buscaram a relação prazerosa das crianças com o processo, sem que 

fosse dada nenhuma orientação, para que também fosse avaliada a funcionalidade do guia de 

utilização, que foi utilizado em ambas as turmas, sendo que na turma do infantil IV, foi 

utilizado na integra, e no infantil V, as professoras optaram por não utilizar os diálogos 

sugeridos. Para Guimarães (2003), deve se considerar a integração entre o lado racional com o 

A B 
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emocional dos educandos, daí surge à importância do aspecto lúdico e criativo no 

desenvolvimento das atividades. 

Na aplicação do material na turma do infantil V(5 anos), o método de contação de 

história também foi adotado, mas com contribuições na história pelos alunos como mostra a 

figura 7 (A). A turma pertencia a uma creche localizada na zona rural, com 25 alunos e era 

orientada por duas professoras. 

 
Figura 7 – Aplicação do material didático na turma de Infantil V(5 anos), leitura da história 

(A) e contato tátil das crianças (B).   

A interação a partir do contato tátil das crianças com o material foi observada, a partir 

do registro fotográfico, nas duas diferentes idades da faixa etária estudada como é 

exemplificado na figura 6B e 7B. Durante o contato direto com os objetos a criança assimila o 

mundo de maneiras descompromissada com a realidade, sendo que essa interação com o 

mesmo ocorrerá mediante a função a ele atribuída pela criança (PIAGET, 1971). 

A utilização de atividades sugeridas no guia de utilização foi realizada nas duas turmas 

onde ocorreram as aplicações, turma do infantil IV expresso na figura 8 (A e B) e infantil V 

expresso na figura 8 (C e D). 

A 

B 
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Figura 8 – Aplicação das atividades sugeria no guia de utilização do material: Consulta 

florestal (A), Agentes floresteiros (B), Cesta da feira (C) e Dança das árvores (D). 

A aplicação das atividades sugeridas reforça a necessidade de atividades que 

transpassem os limites da sala de aula e da ferramenta didática utilizada. Silva e Nascimento 

Junior (2003) ressaltam que, para o processo de ensino somente transmitir conhecimento em 

sala de aula não é o bastante, mais sim a organização de atividades em que o aluno se sinta 

atraído a aprender e (re) construir conhecimentos pessoais. 

Para o processo de avaliação, após a utilização as professoras responderam um 

questionário avaliativo do produto e realização seu preenchimento como mostra a figura 9. 

A B 

C D 
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Figura 9 – Professoras preenchendo questionário avaliativo 02. 

A avaliação do material foi realizada com os dados recolhidos a partir questionários 

fechados aplicados com as 4 professoras, sendo 2 de cada turma, visto que nesse caso elas são 

os principais direcionadores da educação florestal. Para Freire (1983), é papel de o professor 

identificar os fatores limitantes que o educando encontra em todos os momentos, visando as 

reais possibilidades de aprendizagem e o alcance dos objetivos de todos. 

A totalidade de professores (as) submetidos à avaliação aceitou prontamente realizar a 

aplicação do material em suas salas de aula, ressaltaram que o guia de utilização cumpriu seu 

papel de orientação, pontuaram a interação existente entre as crianças e o material didático e 

informaram que realizaram atividades sugeridas no guia. Todas classificaram o material 

didático de educação florestal como “muito bom” e não observaram a existência de possíveis 

mudanças a serem realizadas. 

   

. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar das temáticas florestais serem trabalhadas pelos professores (as), da educação 

infantil, o termo educação florestal ainda é desconhecido, assim a elaboração do material 

didático de educação florestal foi  uma importante ferramenta para a popularização do termo, 

além de inserir uma formação crítica para as crianças a respeito da utilização consciente e 

conservação dos recursos florestais, mostrando a importância das florestas no dia a dia dos 

seres humanos e também realizando a apresentação do engenheiro florestal como o 

profissional responsável por essas ações. Como continuidade para o trabalho e para uma nova 

avaliação o material pode ser aplicado de forma ampla a partir de um projeto de extensão. 
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ANEXO A- PERGUNTAS DA ENTREVISTA EXPLORATÓRIA 

 

Eixo de perguntas para entrevista exploratória 

1. Qual o numero de Professores (as) compõem o núcleo de ensino da Educação Infantil 

municipal? 

2. Vocês conhecem o termo Educação Florestal? 

3. Existe algum material didático a nível municipal que trate a educação florestal? 

4. Existe algum projeto de educação ambiental na educação infantil municipal? Se sim, 

poderiam explicar o funcionamento? 

5. Seria possível a realização de um Workshop sobre educação florestal e aplicação de 

questionário com os Professores (as) da rede publica de educação infantil?  

6. Quais perguntas deveriam conter o questionário que será aplicado aos Professores 

(as)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ANEXO B – QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 01 

 

Sexo: (  )M (  )F (  )N.I. 

Idade: 

Tempo de atuação profissional:  

Faixa etária do alunos: 

Utiliza ou já utilizou temáticas florestais no processo de ensino? 

 (  )Sim.  (  )Não.   

Você acha importante a utilização da Educação Florestal com crianças? 

 (  )Sim (  ) Não  

 Você acha importante a utilização de materiais didáticos como recurso no processo 

educacional infantil? 

(  )Sim (  ) Não  

Conhece algum material didático de educação florestal?  

(  )Sim. (  )Não  

Você utilizaria um material didático de educação florestal?  

(  )Sim (  ) Não 

Dos recursos didáticos sobre meio ambiente que você já usou para ministrar aulas no ensino 

infantil que temáticas eram abordadas?  

 

 

 

 

 

Sugestões: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rodolfo Barreto  

Gratidão a todas (os) 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 02 

 

Avaliação Material Didático de Educação Florestal 

 

 

Qual a faixa etária dos alunos? 

(   ) 4 anos    (   ) 5 anos 

Você aceita aplicar o material didático de educação ambiental? 

 (  )Sim.  (  )Não.   

O guia de utilização cumpriu com seu papel de orientação? 

 (  )Sim (  ) Não  

Você acha que houve interação entre as crianças e o material? 

(  )Sim (  ) Não  

Você utilizou alguma atividade sugerida?  

(  )Sim. (  )Não  

Como você classificaria o material didático de educação florestal? 

(  ) Muito bom   (   ) Bom    (   ) Regular    (   ) Ruim    (   ) Muito ruim 

Você mudaria algo no material didático de educação florestal?  

(  )Sim (  ) Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rodolfo Barreto  

Gratidão a todas (os) 
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ANEXO D – PÁGINAS ILUTRADAS DO MATERIAL DIDÁTICO  

 

 

Capa do livro ilustrado intitulado “Florestando” 

 

Página 01- Apresentação do Engenheiro Florestal 
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Página 02 - Degradação Florestal 

 

Página 03 - Reflorestamento 
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Página 04 - Silvicultura 

 

Página 05 - Bens e serviços Ambientais das árvores 
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Página 06 - Produtos Florestais Madeireiros e Não madeireiros 

 

Página 07 - Finalização  
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ANEXO E – PÁGINAS DO GUIA DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 
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