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Resumo: Este estudo apresenta atividades iniciais de educação ambiental com 

perspectiva de formação crítica. Com objetivo de alcançar mudanças de atitudes no 

meio acadêmico da Universidade do Estado do Pará, Campus VIII - Marabá, mediante 

o elo entre Educação Ambiental e o paisagismo, enquanto prática pedagógica. Como 

procedimento metodológico foi adotado práticas de produção e plantio de mudas, 

assim a implantação do paisagismo e de divulgação de informações e conceitos com a 

formação de valores, atitudes, na prática do dia a dia. Desse modo, como resultado 

houve um novo ambiente proporcionado pelo plantio das mudas, que permitiu o 

surgimento de flores, bem como a presença de borboletas e beija-flores, tornando-o 

mais agradável e natural. Além disso, possibilitou ampliação das discussões e diálogos 

envolvendo a Educação Ambiental no Campus, sendo identificado inicialmente como 

prática de sensibilização da comunidade acadêmica.  

 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Ensino Superior; Paisagismo; Produção de 

Mudas. 

  

 EXPERIENCES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION ET THE STATE 

UNIVERSITY OF PARA, MARABA CAMPUS 
 

Abstract: This study presents initial activities of environmental education with 

perspective of critical formation. With the objective of achieving changes in attitudes in 

the academic environment of the University of Para, Campus VIII - Maraba, through 

the link between Environmental Education and landscaping, as a pedagogical practice. 

As a methodological procedure was adopted practices of production and planting of 

seedlings, thus the implementation of landscaping and dissemination of information and 

concepts with the formation of values, attitudes, in day to day practice. As a result, as a 
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result there was a new environment provided by the planting of the seedlings, which 

allowed the appearance of flowers, as well as the presence of butterflies and 

hummingbirds, making it more pleasant and natural. In addition, it made possible the 

expansion of the discussions and dialogues involving Environmental Education in the 

Campus, being initially identified as a practice of raising awareness in the academic 

community.  

 

Keywords: Environmental Education; Higher Education; Landscaping; Seedling 

Production. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental permanece em construção e envolve diferentes 

conceitos de pesquisadores, que se aproximam e se divergem. Assim sendo, opta-se 

pela compreensão de Marcatto (2002) voltada para perspectiva que a mesma contribui 

para formação da consciência dos indivíduos e da mobilização frente aos problemas 

ambientais. Nesse sentido, apresentam-se como possibilidades existentes para 

sensibilização e capacitação da população em geral, pois é necessária uma educação 

focada na construção de pensamento crítico diante dos impactos ambientais advindos 

da exploração da natureza pelo homem.  

Segundo Marcatto (2002), com a educação ambiental busca-se desenvolver 

técnicas e métodos que facilitem o processo de entendimento sobre o assunto. Dessa 

forma, o estudo busca alcançar mudanças de atitudes no meio acadêmico da 

Universidade do Estado do Pará, Campus VIII - Marabá, mediante o elo entre 

Educação Ambiental e o paisagismo, enquanto prática pedagógica. Dessa forma, 

apresenta práticas de produção e plantio de mudas, como elemento inicial da Educação 

Ambiental na perspectiva de formação de consciência crítica pela Comunidade 

Acadêmica. Tendo em vista, não só proporcionar um ambiente mais harmônico aos 

acadêmicos através do paisagismo, como também propor a conservação da estética do 

meio acadêmico.  

Por esse âmbito, a implantação do paisagismo em alguns ambientes (áreas de 

lazer, espaço de trabalho, meio acadêmico) é de total relevância, para que no ambiente 

se proponha não só a divulgação de informações e conceitos, mas também trabalhar 

com a formação de valores, atitudes, na prática do dia a dia. Nesse sentido, alcançar a 
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conscientização ambiental do corpo acadêmico, e proporcionar um ambiente mais 

natural no Campus com a implementação das flores, em que as pessoas sejam capazes 

de analisar o processo natural e social que envolve a vida humana como ação de 

prática transformadora.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Para ampliar a discussão de Educação Ambiental no espaço acadêmico 

utilizamos inicialmente a produção e plantio de mudas, como elemento do paisagismo 

e de aproximação da comunidade acadêmica com as questões ambientais.  

A realização da produção de mudas ocorreu no viveiro cedido pela Secretaria 

de Agricultura de Marabá- SEAGRI. A princípio, ocorreu o preenchimento dos copos 

com terra adubada (composta por esterco bovino), depois foram dispostos em 

bandejas, e assim realocados para a área do viveiro, no qual possui um sistema de 

irrigação periódico, assim apoiando o metabolismo das mudas. A obtenção das 

sementes (Zinnia elegans) foi através de doação por parte de um dos autores do 

projeto. No entanto, houve a necessidade de fazer a seleção das sementes, visto que as 

mesmas ainda estavam nas flores desidratadas (Figura 1. A). Após esta seleção do 

banco de sementes, estas foram incorporadas a terra (perfuração no copo receptor 

aproximadamente 3cm), ocorreu a semeadura de 3 a 5 unidades por copo (Figura 1. B). 
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O acompanhamento das mudas foi feito no período de dezembro de 2017 a 

fevereiro de 2018, e posteriormente realizado o plantio na área de acolhida do Bloco 

IV e arredores do Bloco I, com a participação dos funcionários que prestam serviço na 

instituição de ensino superior. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como resultados alcançados, houve a superação da meta inicial, uma vez que a 

produção de mudas estipulada era de apenas 220 mudas, no entanto, foram alcançadas 

1177 mudas. Este valor obtido deu-se a partir da facilidade de germinação das 

sementes, por serem de fácil hidratação para retornar suas atividades metabólicas em 

função do estado de dormência de forma ativada.  

Em virtude disso, uma semana após os procedimentos de cultivo realizados, foi 

possível perceber que a maioria das sementes foram germinadas (Figura 2.A). E de tal 

modo, ultrapassou a capacidade de suporte dos copos por mudas produzidas, assim foi 

necessário o remanejamento para novos recipientes, tubetes disponibilizados pela 

SEAGRI (Figura 2.B). 

 

Como resultado observado no processo de remanejamento das mudas dos copos 

para tubetes obteve-se duas condições para o crescimento das mudas, fatores ocorridos 

em virtude do tipo de adubo utilizado.  
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As mudas transplantadas para os tubetes desenvolveram-se mais rápido do que 

as dos copos, isto se deu ao fato de que a terra dos tubetes estavam adicionadas de 

adubo químico, que não foi especificado o tipo pela SEAGRI (Figura 3.A), o 

recipiente cedido já continha o adubo, que é utilizado para outras produções. Já o 

desenvolvimento das mudas dos copos foi de um processo mais lento, em virtude de 

possuírem apenas adubo natural, esterco bovino, que foi disponibilizado inicialmente 

para o estudo pela própria SEAGRI (Figura 3.B). 

 

Após as mudas terem alcançado um estado de crescimento foram plantadas nos 

locais escolhido nas dependências do Campus. 
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Para realização do manejo no espaço universitário, utilizou-se 

aproximadamente 460 mudas, e as demais foram dispostas para doação pela SEAGRI, 

por possuir um viveiro com suporte técnico de doação de mudas para comunidade. Nos 

espaços dos arredores do Bloco I (Figura 4.B), o desenvolvimento das plantas foi 

comprometido, devido fatores como pragas de formigas e fungos, que requer novas 

análises para prática do cultivo. Nos espaços do Bloco IV (Figura 4.A) não houve 

interferência de pragas. No entanto, houve o corte indevido durante a prática de 

manutenção e limpeza dos espaços externos por funcionários da instituição, visto que o 

local onde foram plantadas possuía grama rasteira. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A partir do estudo houve mudança no espaço universitário, como um novo 

ambiente proporcionado pelo plantio das mudas, que permitiu o surgimento de flores, 

bem como a presença de borboletas e beija-flores, tornando-o mais agradável e natural. 

Além disso, possibilitou ampliação das discussões e diálogos envolvendo a Educação 

Ambiental no Campus, desde o momento da produção das mudas, o plantio e até 

mesmo do corte inesperado, sendo identificado inicialmente como prática de 

sensibilização da comunidade acadêmica. Portanto, como perspectiva do 

aprofundamento do estudo, novas ações em andamento estão pautadas com o intuito de 

formação em prol de consciência crítica pela comunidade acadêmica, a partir de 

práticas que envolvem a Educação Ambiental. 
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