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TRILHAS INTERPRETATIVAS EM PROL DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL
INTRODUÇÃO

A proposta deste trabalho é apresentar uma modalidade didática para o ensino da Educação Ambiental

envolvendo a conscientização e a preservação do meio. Essa modalidade didática, Trilhas Interpretativas

objetiva unir a teoria a prática, trabalhando com os alunos os conceitos referentes as questões ambientais e

da utilização de trilhas interpretativas como meio de interação do homem com a natureza.

CONCLUSÃO
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A utilização de Trilhas Interpretativas para o ensino

da Educação Ambiental como modalidade didática é

valorosa para o processo de ensino e

aprendizagem, pois tornar-se mais atraente aos

alunos se for desenvolvida para despertar o

interesse cultural, recreativo, promovendo o

conhecimento, a criatividade, a observação e a

reflexão.

Concluímos que as trilhas interpretativas aliadas a

Educação Ambiental impulsionam para um

desenvolvimento da percepção em relação a

importância dos espaços naturais, que é

necessário conservar, preservar, manter a ética e o

senso de responsabilidade para com as próximas

gerações.

TRILHAS INTERPRETATIVAS COMO 

MODALIDADE DIDÁTICA

O conceito para o termo “modalidade didática” é

empregado para descrever as estratégias que

orientam o desenvolvimento das atividades de

ensino em relação a um determinado conteúdo e

método. Nesse sentido as “trilhas interpretativas ”

constituem uma modalidade didática que oportuniza

o ensino e a aprendizagem, auxilia na formação de

conceitos, na mudança de valores e atitudes em prol

do ensino da Educação Ambiental. Conforme

Vasconcellos (1998), “trilha é uma palavra derivada

do latim “tribulum” que significa caminho, rumo,

direção”. Assim no contexto da educação as trilhas

interpretativas oferecem a oportunidade de

aprendizado e não somente de caminho trilhado

pelos desbravadores que tinham como função suprir

a necessidade de deslocamento, e que com o tempo

transformaram-se em estradas. Para os autores

MENGHINI e GUERRA(2008), “atualmente, as

trilhas estão sendo utilizadas como um meio de

maior contato com a natureza”. Dizendo em outras

palavras as trilhas interpretativas objetivam o

conhecimento das diferentes espécies da fauna e da

flora presente no local, da geologia, da geografia,

dos processos biológicos, das inter-relações

ecológicas, do ambiente sua proteção e

conservação, servindo então como um meio

pedagógico.

Na visão de VASCONCELLOS e OTA (2000, p. 37),

“a trilha é um caminho através do espaço

geográfico, histórico e cultural”. Quando

consideramos a trilha como interpretativa é por que

se faz a relação com os seus recursos (paisagens,

fauna e flora) e estes são apresentados aos

participantes, vinculando-os aos seres humanos.

Figura 01: Percorrendo a Trilha Interpretativa 
Fonte: Arquivo das autoras

Figura 01: Momento de reflexão na Trilha Interpretativa 

Fonte: Arquivo das autoras


