
MUDANÇAS CLIMÁTICAS É ASSUNTO DE TRILHAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL 

Projeto desenvolve modelos de atividades de ensino outdoor e os estudantes que visitam Parques 

Naturais participam de trilha temática. 

Por Maria Carolina Las Casas e Novaes (carol.lascasas@gmail.com) 

São Paulo - o Professor Flavio Berchez do Instituto de Biociências da USP vem dedicando parte de sua 

atuação na área da Educação Ambiental. Professor Doutor do Departamento de Botânica desde 1988, 

Flavio atua principalmente na ecologia de comunidades bentônicas, no monitoramento de costões 

rochosos e nos efeitos de eventos extremos em áreas costeiras e marinhas. A inclinação para educação 

não-formal veio após um estudo realizado na Ilha Anchieta, onde pesquisou os efeitos antrópicos 

causados por turistas e mergulhadores sobre o costão rochoso, pensando nisso criou o Projeto 

Ecossistemas Costeiros. 

Projeto Ecossistemas Costeiros  

O projeto é considerado um Programa do Instituto de Biociências e do Parque de Ciências e Tecnologia, 

da Universidade São Paulo (USP), tendo sido criado há mais de 15 

anos. O primeiro modelo começou com o Projeto Trilha Subaquática 

e tempos depois o programa foi estendido, ampliado e amadurecido, 

ganhando novos modelos de Educação Ambiental com base 

conceitual e operacional únicos, como a trilha Subaquática em 

mergulho livre, a trilha Subaquática em mergulho autônomo, a trilha 

do Aquário Natural, a trilha em Caiaques, a trilha Vertical, a trilha 

Fora d´água, a trilha dos Ecossistemas, a Gincana de Orientação por 

Bussola e a Trilha das Mudanças Climáticas Globais. Posteriormente 

o projeto evoluiu para o tema “Educação na Natureza como suporte 

ao Ensino Fundamental e Ensino Médio”, no qual Flavio (na foto ao 

lado) e sua rede de colaboradores, desenvolvem propostas de atividade de ensino outdoor, utilizando os 

espaços naturais como sala de aula, através de temas de caráter fenomenológico, abordando todas as 

disciplinas a partir de assuntos ligados a eventos naturais ou climáticos em unidades de conservação 

(áreas protegidas).  

Paralelamente ao desenvolvimento destes modelos ou "propostas de atividades", são oferecidos pelo 

Projeto alguns cursos destinados a capacitação e certificação de monitores ambientais para aplicação dos 

modelos de educação. O treinamento tem diferentes níveis de especialização, cada um deles liberando 

para atuações progressivamente mais abrangentes. 

Educação na Natureza  

Atualmente existe uma grande demanda das escolas, assim como da população como todo, da Educação 

Ambiental, frente aos atuais desafios. A educação em ambientes naturais, chamados de espaços não-

formais, propicia o contato direto com a natureza como contexto para a aprendizagem. As Unidades de 

Conservação (UC) torna-se um local ideal para este aprendizado, principalmente pelas suas belezas, e 



rica diversidade. A maioria desses locais já possuem 

infra-estrutura para o recebimento de grupos, 

possibilitando a chegada dos alunos, caminhando em 

trilhas estruturadas (ou semi-estruturadas), com 

protocolos de segurança e funcionários treinados.  

O desenvolvimento, aplicação e avaliação de 

modelos de "Educação na Natureza como suporte ao 

Ensino", estão contextualizados em relação a 

questões ambientais e sociais, com objetivos 

holísticos e transformadores. Cada modelo desenvolvido tem caráter lúdico e a interatividade com os 

alunos também são diretrizes das atividades. O projeto  também atua na iniciativa  “Adote uma Escola”, 

onde a universidade dá apoio às UC´s que se comprometam a adotar ao menos uma escola pública, 

possibilitando a viagem dos alunos do entorno, a fim de realizar as atividades para as quais foi dado o 

treinamento de monitor. Das escolas espera-se que, com a ajuda dos monitores formados, realizem as 

atividades de estudo pré e pós visita com seus alunos. Para o público em geral a iniciativa convida 

doadores, através de uma participação pessoal ou do aporte de recursos necessários, como o aluguel de 

ônibus para as escolas. 

Trilha das Mudanças Climáticas Globais 

o primeiro fenômeno transdisciplinar trabalhado foi à questão das Mudanças Climáticas Globais, seu 

aprendizado ocorre em diferentes estações ao longo da trilha, durante um jogo cooperativo, onde cada 

grupo responde a perguntas em treze placas numeradas, com questões e desafios em cada uma. Em 

2016, somente neste modelo, o Projeto formou 72 professores de escolas públicas, 43 monitores 

(funcionários de UCs e estudantes da USP) e mais de 3.200 alunos dos municípios de Ubatuba, Peruíbe, 

São Paulo e Ilhabela.  

No próximo dia 12 de dezembro, durante a reunião do Projeto Ecossistemas Costeiros, haverá uma 

cerimônia de entrega do prêmio de melhor vídeo sobre o tema “Mudanças Climáticas Globais”, produzidos 

pelos alunos envolvidos pelo Projeto. O evento poderá ser assistido no YouTube. O link para o evento 

assim como outras informações estão disponível no endereço eletrônico www.ib.usp.br/ecosteiros2. 
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