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Resumo: O presente artigo verifica se a atividade desenvolvida na Trilha da Vida, 

no Parque Ecológico do Guarapiranga, São Paulo, é capaz de sensibilizar o visitante 

em relação à necessidade de conservação ambiental, conscientizando-o sobre seu 

importante papel como agente ativo na conservação do meio ambiente. A 

metodologia utilizada no estudo consiste em pesquisa em livros, sites e publicações, 

além de entrevistas aplicadas com um público específico e relatório de observação 

direta. O estudo realizado apontou que a atividade desenvolvida na trilha foi capaz 

de sensibilizar os visitantes participantes da pesquisa e alterar sua percepção em 

relação ao meio ambiente. 

 

Palavras chave: Trilha da Vida; sensibilização; conscientização ambiental. 

 

Abstract: This paper verifies whether the activity carried out on Trilha da Vida in the 

Guarapiranga Ecological Park is able to make visitors more conscious about the 

need for environmental conservation, making them more aware of their import role as 

an active agent in the conservation of the environment. Data were gathered from 

secondary sources, including books, papers, websites and official publications, but 

also from interviews targeting a specific audience and from direct observation carried 

out by the author in loco. Results point that the activity carried out on the trail is 

actually able to touch visitors and change their perception of the natural environment. 

 

Keywords: Trilha da Vida; awareness; environmental conservation. 

mailto:annap241982@yahoo.com.br


1 

 

1 Introdução 

O presente artigo trata da Trilha da Vida, uma trilha sensorial, de baixa dificuldade, 

adaptada a deficientes visuais, que está localizada no Parque Ecológico do 

Guarapiranga, na zona sul da cidade de São Paulo.  

A Trilha está inserida no projeto Trilhas de São Paulo, que apresenta 40 trilhas, 

localizadas em 19 Unidades de Conservação, que possuem diferentes graus de 

dificuldade, distribuídas entre baixo, médio e alto grau, com bom estado de 

conservação e que atendem aos padrões de sinalização exigidos pela Fundação 

Florestal1, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.  

Criada em 09 de outubro de 2010, possui como principal objetivo sensibilizar o 

visitante quanto à necessidade de conservação do meio ambiente e seu uso de 

forma sustentável.  

O presente estudo tem como principal objetivo, verificar se a atividade desenvolvida 

na Trilha da Vida é realmente capaz de alterar a percepção2 do visitante em relação 

ao meio ambiente, sensibilizando-o e despertando-o quanto a seu importante papel 

como agente ativo na preservação da natureza.  

A metodologia de pesquisa utilizada no presente trabalho contemplou pesquisa em 

fontes secundárias, como livros, sites e periódicos, de forma a construir o referencial 

teórico apresentado. A pesquisa também contou com dados obtidos por meio de 

observação direta realizada pela autora, compilados em um Relatório de 

Observação Direta, que tem como principal objetivo, verificar as condições locais às 

quais o visitante é exposto, além de averiguar possíveis problemas que possam 

impossibilitar sua participação na atividade, destacando informações relevantes 

encontradas durante o processo de criação do estudo e propondo melhorias ao 

projeto desenvolvido. O estudo contou também com a aplicação de entrevistas, 

voltadas a um grupo específico de alunos e ex-alunos do Curso de Tecnologia em 

Gestão de Turismo do Campus São Paulo, do Instituto Federal de São Paulo, 

                                                
1 Fundação Florestal – Fundação para a Conservação e a Proteção Florestal do Estado de São 
Paulo, é um órgão vinculado a Secretaria do Meio Ambiente que tem como objetivo contribuir para 
conservação, manejo e ampliação das florestas de produção e proteção do Estado de São Paulo 
(FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2014). 
2 A palavra “percepção” vem do latim perceptio, que significa ato de perceber, de formar mentalmente 
representações sobre objetos externos a partir dos dados sensoriais (GEERDINK;NEIMAN, 2010, 
p.77). 
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visando a obtenção de um grupo homogêneo de indivíduos, que já possuem 

consciência a respeito da necessidade da conservação ambiental, na expectativa de 

traçar alterações em sua percepção em relação ao meio ambiente, por meio de 

entrevista dividida em duas etapas, sendo a primeira parte aplicada antes da trilha e 

a segunda depois da trilha. Por meio da análise dos dados obtidos com as 

entrevistas, a autora buscou verificar se os resultados foram os esperados, conforme 

descritos no objetivo da atividade pelos gestores da trilha. 

Visando atender à solicitação dos monitores da trilha, no presente projeto a autora 

não apresentou informações referentes aos aspectos operacionais da trilha, no que 

diz respeito a como é desenvolvida a atividade de sensibilização ambiental inserida 

na mesma, com o intuito de não desvendar o mistério que envolve a atividade 

entretanto, utilizou-se de dados oficiais disponíveis à sociedade como um todo, para 

uma descrição genérica da mesma. 

O estudo é relevante, no sentido de tornar pública a importância do desenvolvimento 

de atividades recreativas, que promovam a sensibilização de seus participantes 

quanto à necessidade da conservação ambiental e quais resultados podem ser 

gerados, utilizando como parâmetro o resultado obtido por meio do estudo 

desenvolvido no Parque Ecológico do Guarapiranga. 

O artigo contribui para o Instituto Federal de São Paulo, no sentido de agregar um 

novo material de apoio para os alunos do curso de turismo e demais interessados a 

respeito da Trilha da Vida e sua atividade de sensibilização ambiental, preenchendo 

uma lacuna em relação aos trabalhos com essa temática. Para tanto, o estudo 

contou com uma breve descrição do Parque Ecológico do Guarapiranga e da Trilha 

da Vida, assim como apresentou informações relevantes a respeito da educação, 

interpretação e sensibilização ambiental. Ao final foram apresentados a análise e os 

resultados das entrevistas com o público específico. 
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2 O Parque Ecológico do Guarapiranga 

Inaugurado em abril de 1999, o Parque Ecológico do Guarapiranga surgiu por meio 

de ação da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo – SMA3, 

concebido com o objetivo de tentar barrar a aceleração das construções que 

surgiam em larga escala na área de mananciais do entorno da represa, além de 

conservar a fauna e a flora local, promover atividades recreativas, culturais e 

educacionais a seus visitantes. Atualmente, o parque conta com uma área de 28 

km², 7% do entorno da Represa do Guarapiranga, estando inserido em uma Área de 

Proteção Ambiental - APA, conforme dados do portal do Governo do Estado de São 

Paulo, que ainda o descreve da seguinte forma: 

Desde o projeto, o Parque é inteiramente planejado para causar o mínimo dano 
ao meio ambiente. A passarela que dá acesso aos seus principais edifícios, com 
500 metros de extensão, é totalmente suspensa, para evitar impacto no solo, as 
janelas dos edifícios são grandes, para privilegiar o uso da luz solar, e mesmo as 
cortinas são feitas de papel reciclado (A SECRETARIA – QUEM SOMOS, 
2014). 
 

Segundo o Portal da São Paulo Turismo (2013), o parque conta com uma grande 

diversidade de flora e fauna. Possui um viveiro com mais de 379 mil mudas de 

plantas e cerca de 500 espécies de animais.  Entretanto, no período de realização 

do presente trabalho, o viveiro encontrava-se fechado ao público. 

Em relação às opções de lazer que o parque possui destacam-se: quadras 

poliesportivas, dois campos de futebol, biblioteca, infocentro, brinquedoteca, além do 

Museu do Lixo4, do Salão Oval5, do anfiteatro6 e da Trilha da Vida. 

                                                
3 Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo – SMA é responsável por coordenar a 
formulação, aprovação, execução, avaliação e atualização da Política Estadual do Meio Ambiente. 
Responsável também pela análise e acompanhamento das políticas públicas setoriais que gerem 
impacto ao meio ambiente, assim como articulação e coordenação dos planos e ações relacionados à 
área ambiental. Responde também pela execução das atividades relacionadas ao licenciamento e à 
fiscalização ambiental, além de promover ações de educação ambiental, normatização, controle, 
regularização, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais (SISTEMA AMBIENTAL 
PAULISTA – 2014). 
4 Museu do Lixo: Espaço voltado à educação ambiental, onde diversos objetos encontrados nas 
águas da represa do Guarapiranga ficam expostos, com informações sobre os mesmos e seu tempo 
de decomposição. 
5 Salão Oval: Local onde são desenvolvidas atividades esportivas voltadas à terceira idade, como 
ginástica, ioga e dança (PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO). 
6 Anfiteatro: Espaço utilizado para o desenvolvimento de atividades teatrais (PORTAL DO GOVERNO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO). 
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Disponibiliza ainda, oficinas gratuitas, que ensinam o visitante a utilizar material 

reciclado na elaboração de objetos, como por exemplo, cortinas feitas com papel 

reciclado, vasos de plantas feitos com garrafas PET, entre outros objetos. 

O parque não possui lanchonetes ou espaços comerciais. Durante o período de 

visitação para a elaboração do trabalho e aplicação das entrevistas, a autora só 

verificou a presença de vendedores ambulantes em apenas uma das duas entradas 

do parque em um único domingo. 

Merece ser destacado também, o fato de que todos os espaços voltados ao público 

possuíam excelente limpeza e organização. O parque conta também com equipe de 

segurança, em suas duas entradas e também em constante circulação. 

O visitante pode se deslocar até o atrativo por meio de automóvel próprio ou ônibus 

e vans, que deixam o público em frente ao parque. 

O parque está localizado na Estrada da Riviera, 3286, Jardim Riviera. Funciona de 

terça a domingo, das 8h às 17h e a entrada é livre.  

3 Trilha da Vida 

Criada em 09 de outubro de 2010 e inserida no projeto Trilhas de São Paulo, a Trilha 

da Vida é uma trilha sensorial, adaptada a deficientes visuais, que está localizada no 

Parque Ecológico do Guarapiranga. Possui duração média de 30 minutos. A visita 

deve ser agendada com antecedência7, devido à necessidade do acompanhamento 

de monitores e de sua limitação8 em relação ao número de visitantes, de 40 pessoas 

por dia, divididos em dois grupos de 20 pessoas (PORTAL TRILHAS DE SÃO 

PAULO, 2013). 

A Trilha da Vida recebe a seguinte descrição no portal Trilhas de São Paulo: 

Apesar de ter apenas 65 metros, a Trilha da Vida promove uma experiência 
extremamente intensa de interatividade com o meio ambiente. O visitante, 
não importando sua idade ou condicionamento físico, a percorre com os 
olhos vendados e descalço sob a orientação de um monitor que estimulará 
a utilização do paladar, do olfato, do tato e da audição. O objetivo é 
sensibilizar para a conservação da natureza e a utilização dos recursos 
naturais de forma sustentável (PORTAL TRILHAS DE SÃO PAULO, 2013). 

                                                
7Embora no portal do Governo do Estado de São Paulo conste que a visita pode ser agendada 15 
minutos antes do início da trilha, é recomendado que o visitante agende com antecedência, porque as 
visitas acontecem em apenas dois horários, às 9h e às 14h e essa informação não está disponível no 
site. 
8 A limitação em relação ao número de visitantes da trilha se deve a disponibilidade de monitores 
presentes no local para a execução da atividade. 
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Vale ressaltar que a trilha é classificada como sendo de baixa dificuldade, podendo 

ser percorrida por pessoas de diferentes idades e estados de condicionamento físico 

e que ela funciona de terça a domingo em dois horários, às 9 horas e às 14h. A 

visita deve ser agendada com antecedência pelo telefone (11) 5517-6707, ou pelo 

endereço de email peguarapirangamonitoria@gmail.com.  

4 Educação Ambiental 

O termo Educação Ambiental – EA surgiu em um momento em que a sociedade 

passou a enxergar de forma mais abrangente os graves problemas ambientais 

causados pelo desenvolvimento humano. O mesmo ganhou significado e força 

durante a 1ª Conferência Mundial Sobre o Meio Ambiente Humano e 

Desenvolvimento, também conhecida como Conferência de Estocolmo, promovida 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em 1972, em Estocolmo, na 

Suécia.  

Segundo Neiman e Rabinovici (2010, p.43) a conferência “tornou-se um marco da 

inclusão de questões ambientais no planejamento e nas inter-relações entre os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento e do questionamento acerca da visão 

de natureza como meio e não como um fim em si”.  

Já em 1977, foi realizada em Tbilisi, na Geórgia, a 1ª Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental, promovida pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Tal conferência 

foi considerada um marco histórico na evolução da EA, pois apresentava os 

objetivos, princípios orientadores e estratégias para o seu desenvolvimento.  Para 

Neiman e Rabinovici (2010) a conferência buscou enfatizar a relação homem - meio 

ambiente, destacando a compreensão dos problemas causados por tal relação, 

levando à tona a questão da formação de consciência por meio de questionamentos 

e informações, que servem de base para que haja mudanças em relação à forma de 

pensar e agir.  

Dez anos mais tarde, surgiu um novo marco para a EA, que foi o lançamento em 

1987 da publicação O Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório 

Brundtland, resultado da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da ONU, presidida pela primeira-ministra norueguesa Gro 

Brundtland. De acordo com Neiman e Rabinovici (2010) o relatório criticava 



6 

 

severamente o modelo de desenvolvimento adotado pelos países desenvolvidos e 

seguido pelas nações em desenvolvimento, que negligenciavam a degradação 

ambiental e a poluição, resultado de suas políticas e metas governamentais. 

Destacam também o fato do documento propor a implementação do 

desenvolvimento sustentável e a proteção dos recursos naturais para a 

sobrevivência das gerações futuras.  

Logo depois, em 1992, aconteceu no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Rio 92. 

Como resultado desse encontro, foi elaborada a Agenda 21, um documento 

internacional que propõe compromissos ambientais entre as nações e a criação de 

programas permanentes de educação ambiental e desenvolvimento. Surgem então, 

dois importantes documentos relativos à EA: o Tratado de Educação Ambiental para 

as Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global e a Carta Brasileira de 

Educação Ambiental.  Para Neiman e Rabinovici; 

Pode-se dizer que a Rio-92 foi um encontro necessário para a 
implementação dos acordos e discussões que norteariam as ações 
internacionais para o século XXI, dentre eles a Agenda 21, que possui como 
propósito a promoção de programas de educação permanente sobre meio 
ambiente e desenvolvimento, focando principalmente os problemas locais. 
(NEIMAN; RABINOVICI, 2010, p.64). 

Ao longo desses anos, desde a Conferência de Estocolmo, até os dias atuais, várias 

mudanças foram implementadas pelas nações, assim como, vários conceitos acerca 

de Educação Ambiental tomaram forma. 

Segundo Dias (2002), “A Educação Ambiental sensibiliza as pessoas sobre o meio 

ambiente (como funciona, como dependem dele e como o afetam), levando-as a 

participar ativamente de sua defesa e melhoria. 

Já para Dias (2004;148 apud NEIMAN, RABINOVICI, 2010), a educação ambiental é 

um processo permanente, através do qual os indivíduos e a comunidade obtém 

consciência do seu meio ambiente, agregando conhecimentos, experiências e 

valores, levando-os a agir e buscar resolver os problemas ambientais existentes e os 

futuros.  

Vale ressaltar que no Brasil, foi criada em 1999 a Política Nacional de Educação 

Ambiental, que por meio da Lei de Educação Ambiental nº 9.795 dispõe sobre a 

educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 

1999).  
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Conclui-se então, que a educação ambiental é um processo contínuo, que 

sensibiliza os indivíduos sobre o meio ambiente, conscientizando-os e levando-os a 

agir na solução dos problemas ambientais. É uma prática tão importante que no 

Brasil possui até mesmo uma lei para regulamentá-la. 

5 Interpretação Ambiental 

A Interpretação Ambiental ou da Natureza de acordo com Morales (1989 apud 

ZAGO, 2008), está diretamente ligada à história dos Parques Nacionais norte-

americanos, que contavam com grupos de ambientalistas que desenvolviam 

atividades educativas participativas junto aos visitantes, buscando despertar 

conhecimentos e valores em relação ao meio ambiente. 

Dentre as várias definições de Interpretação Ambiental, vale destacar aquela 

proposta por Zago (2008, p.44), que diz que:  

A interpretação ambiental se fundamenta na captação e tradução das 
informações do meio ambiente. Contudo, não lida apenas com a obtenção 
de informações, mas com significados, buscando firmar e despertar para 
novos conhecimentos, exercitar valores cognitivos, criar perspectivas, 
suscitar questionamentos, despertar para novas perspectivas, fomentando a 
participação da comunidade e trabalhando a percepção, a curiosidade e a 
criatividade humana. 

Segundo Tilden (1977:8 apud WEARING; NEAL, 2001) a interpretação ambiental é 

“uma atividade educativa, que visa a revelar significados e relacionamentos pelo uso 

de objetivos originais, por meio de uma experiência direta e por meios ilustrativos, 

em vez de uma simples comunicação fatual da informação”.  

Portanto, de acordo com as definições apresentadas, pode-se concluir que as 

atividades voltadas à interpretação ambiental consistem na difusão de 

conhecimentos e valores, por formas não convencionais de aprendizado, que 

estimulem a participação dos indivíduos por meio de atividades lúdicas, ilustrativas e 

originais, que gerem curiosidade e questionamentos, trabalhando a percepção e a 

criatividade dos indivíduos, e sejam capazes de fixar conhecimentos nos 

participantes.  

De acordo com Wearing e Neil (2001) a interpretação se norteia no estado cognitivo 

do visitante, com o objetivo de ampliar sua consciência e intensificar seu 

entendimento, expandindo assim sua perspectiva. É, portanto, uma ferramenta 

essencial para os objetivos da conservação. 
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É preciso que se leve em consideração que, de acordo com Zago (2008, p.44): 

A satisfação do visitante está relacionada, em grande parte, à aquisição de 
novas experiências e conhecimentos. Em outras palavras, quanto mais 
novidade o visitante captura, maior o seu grau de contentamento. Mas, para 
isso, o visitante não espera leituras ou exposições cansativas e maçantes, 
diante das quais tenha que manter uma atitude passiva. Ele espera a 
oportunidade de participar ativamente num processo real e agradável e que 
lhe desperte o interesse e a disposição pelo conhecimento e práticas 
responsáveis. 

Assim, os participantes de atividades de interpretação ambiental, devem ser 

estimulados, através de atividades criativas, ilustrativas e lúdicas, que gerem a 

participação de todos os envolvidos e que sejam capazes de capturar sua atenção, 

apresentando novos conhecimentos e experiências, inseridas em um ambiente 

agradável, despertando o interesse do visitante pelo conhecimento e pela difusão da 

prática ambiental. 

6 Sensibilização e Conscientização Ambiental 

A sensibilização ambiental envolve uma série de fatores para a geração da mudança 

de percepção do indivíduo.  

De acordo com Neiman e Rabinovici (2008): “a mudança de alguns comportamentos 

simples, nascidos de uma nova relação com o espaço natural, torna possível a 

melhoria da qualidade ambiental e, consequentemente, da qualidade de vida” 

(GEERDINK; NEINAM apud NEIMAN; RABINOVICI, 2008a). 

Segundo Gonçalves (1990): “O posicionamento correto do indivíduo frente à questão 

ambiental dependerá da sua sensibilidade e conseqüente interiorização de conceitos 

e valores, os quais devem ser trabalhados de forma gradativa e contínua” 

(GUIMARÃES apud GONÇALVES, 1990). 

Já para Geerdink e Neiman (2010): “A educação ambiental por meio da 

sensibilização pode iniciar a ampliação da percepção de que os atos da humanidade 

afetam diretamente o meio ambiente e da importância da preservação deste. 

Portanto, a sensibilização ambiental possui o importante fator de potencializar a 

mudança de percepção adquirida pelo indivíduo, para tanto, o processo deve ser 

realizado de forma contínua e gradativa, levando-se em consideração que seu 

sucesso dependerá do grau de sensibilidade do indivíduo e aceitação de novos 

valores, a fim de que o mesmo perceba como suas ações impactam o meio 

ambiente. 
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De acordo com Geerdink e Neiman (2010), o contato com a natureza proporciona a 

sensibilização ao indivíduo, o aguçar de suas percepções, gerando a possibilidade 

dele refletir sobre sua existência, sua relação com o mundo e com o meio ambiente, 

gerando reflexões a respeito de seu papel em relação à natureza.  

Ainda segundo Geerdink e Neiman: 

Considerando a educação ambiental e suas possibilidades, dentre elas o 
envolvimento dos indivíduos em atividades que considerem o meio 
ambiente, o lúdico, o corpo e a mente, pode-se alcançar uma conectividade 
positiva entre prazer e convívio com a natureza. A partir desse processo, 
imagina-se que o indivíduo, quando pensar em natureza, irá remeter-se à 
questão do prazer e do lazer, e essa experiência provavelmente resultará 
em um novo modo de se relacionar com o mundo (GEERDINK;NEIMAN, 
2010, p.75). 

 

Portanto, o processo de sensibilização dentro da educação ambiental, surge como 

potencializador na mudança da percepção do indivíduo, levando-o a conscientização 

ambiental. 

Já a conscientização ambiental, segundo Guimarães (2007) consiste na 

apresentação de informações a determinadas pessoas, com o intuito de gerar uma 

reflexão e pensamento crítico a respeito dos resultados alcançados por 

determinadas ações do homem, aplicadas junto ao meio ambiente e suas 

conseqüências. 

Portanto, é possível concluir que o principal foco da conscientização é a geração de 

questionamentos, da transformação da atitude passiva, acostumada a aceitar aquilo 

que lhe é imposto, para o posicionamento ativo e reflexivo em relação ao que lhe é 

apresentado. 

A inserção, portanto, da sensibilização em meio a conscientização ambiental, se 

torna importante na fixação de conhecimentos, potencializando a mudança de 

atitudes e pensamento crítico nos indivíduos.   

7 Análise e resultado das entrevistas 

As entrevistas realizadas para o presente estudo contaram com a participação de 

seis pessoas, inseridas dentro do público-alvo especificado, sendo alunos ou ex-

alunos do Curso de Turismo do Instituto Federal de São Paulo, identificados nesta 

análise apenas por uma numeração. Conforme sugere a teoria fundamentada a 

definição do número de participantes na pesquisa se deu através do alcance da 



10 

 

saturação dos dados. As entrevistas foram divididas em duas fases, realizadas em 

momentos diferentes, antes e depois da atividade, em diferentes locais fora do 

parque. A autora acompanhou os entrevistados até o parque nos dias de trilha, 

entretanto, buscou passar o mínimo possível de informações a respeito da atividade, 

além de manter distância durante todo o processo que antecedeu a trilha e sua 

duração, visando não influenciá-los no processo.  

A autora pôde observar por meio das entrevistas que o principal fator que levou os 

entrevistados ao conhecimento da trilha foi a indicação de amigos e conhecidos, 

sendo que esse fator foi citado por todos os entrevistados. Foi apontada também, 

pela entrevistada 1, a utilização de sites de trilhas. Já a entrevistada 3, citou também 

a utilização do passaporte Trilhas de São Paulo. 

Já em relação ao fator motivacional que levou os entrevistados a fazer a trilha, 

surgiu como item mais citado, o fato dos participantes gostarem do contato com o 

meio ambiente, seja por meio de trilhas ou através de idas a parques. A entrevistada 

3, considerou como fator motivacional, o fato de ser uma trilha sensorial, curta e 

fácil. Zago (2008) destaca que as atividades de interpretação ambiental, devem levar 

o indivíduo a vivenciar participativamente uma atividade real e agradável, que lhe 

desperte o interesse e que gere conhecimentos e disposição pela prática. O fato de 

a trilha ser sensorial possibilita ao participante vivenciá-la de forma mais profunda, 

fato que pode ser considerado determinante no sucesso desta trilha, que apresenta 

algo singular em se tratando de trilhas em São Paulo. 

Já a importância da educação ambiental, em uma escala de zero a dez, recebeu da 

maioria dos envolvidos a pontuação 10, sendo considerada muito importante. 

Apenas a entrevistada 1 avaliou como 9, afirmando que o tema deve ser mais 

discutido. Portanto, é possível constatar que os entrevistados acreditam na 

importância da educação ambiental. 

Quando a autora questionou os entrevistados em relação à ação dos mesmos em 

atividades voltadas à conservação e preservação do meio ambiente, a maioria dos 

entrevistados disse não participar desse tipo de atividades, sendo que apenas a 

entrevistada 2 afirmou fazer economia de água e separação de resíduos. A visita a 

parques foi citada pelas entrevistadas 2 e 3. Já a prática da caminhada foi apontada 

pela entrevistada 5. Nota-se, portanto, que mesmo possuindo conhecimento acerca 
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da importância da conservação ambiental, metade dos entrevistados disse não 

participar desse tipo de atividades. 

Outra questão apresentada foi o que seria conservação e preservação ambiental na 

opinião de cada um. Os entrevistados responderam de forma simples, algumas 

vezes até incompleta, falando a respeito de apenas um dos itens questionados, mas 

o que se pôde extrair foi a necessidade de conservar os recursos naturais no 

presente, a fim de que os mesmos possam vir a ser utilizados no futuro pelas 

próximas gerações. 

Quanto ao que os entrevistados acharam da trilha, todos disseram ter gostado, 

sendo que a entrevistada 1 afirmou que a trilha era “incrível”, destacando o contato 

direto com a natureza na atividade, como o grande diferencial. Já a entrevistada 4 

classificou como surpreendente, destacando a paz sentida na atividade. A 

entrevistada 5 afirmou que a trilha superou sua expectativa e que pôde sentir a 

natureza e lembrar de sua infância. O fato de a trilha levar à reflexão quanto a 

necessidade de maior atenção ao meio ambiente foi citado pela entrevistada 3. O 

medo e a expectativa durante a atividade foram citados pela entrevistada 2. Em 

meio a todas essas afirmações o que se pode considerar, de acordo com Zago 

(2008) é que a satisfação do visitante está relacionada, em grande parte, à aquisição 

de novas experiências e conhecimentos. Em outras palavras, quanto mais novidade 

o visitante captura, maior o seu grau de contentamento. As declarações dos 

entrevistados demonstram o quanto a atividade é marcante e surpreendente, capaz 

de gerar  sentimentos diversos, impactando diferentemente em cada indivíduo. 

Já em relação ao sentido mais utilizado na trilha, todos os entrevistados apontaram 

o uso do tato, seguido pela audição. O paladar foi lembrado por 3 entrevistados e o 

olfato só foi citado por uma pessoa. Para GEERDINK e NEIMAN (2010), a 

possibilidade dos indivíduos participarem de atividades que utilizam-se do meio 

ambiente, do lúdico, do corpo e da mente, pode fazer com que haja uma 

conectividade positiva entre o prazer e o convívio com a natureza, fazendo com que 

o indivíduo quando pensa em natureza, seja remetido a uma sensação de prazer e 

lazer, gerando um possível novo modo de se relacionar com o mundo. 

Os entrevistados foram questionados também em relação ao encontro de obstáculos 

durante a atividade. Os entrevistados 5 e 6 disseram não ter encontrado obstáculos. 

Já os entrevistados 1, 3 e 4 citaram a falta de confiança na monitora. A entrevistada 
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2 apontou pedras, troncos, raízes e medo de encontrar algum animal no trajeto. 

Muitas vezes os obstáculos partem da mente do indivíduo. Para Wearing e Neal 

(2001), a interpretação ambiental orienta-se em função do estado cognitivo e 

emocional do visitante, tendo como função a ampliação da conscientização e 

geração de novas atitudes, que objetivem a conservação. 

Quanto ao sentimento desenvolvido após a trilha, o mais citado pelos participantes 

foi o fato da atividade mostrar que suas ações diárias geram reflexos no meio 

ambiente, lembrando-os do cuidado que devem tomar com as mesmas e suas 

conseqüências. A entrevistada 5 citou também a necessidade de divulgar a 

reciclagem e atitudes ecologicamente corretas. Para Zago (2008), a interpretação 

ambiental não lida apenas com a obtenção de informações, mas também com o 

despertar de novos sentimentos, questionamentos e valores cognitivos, despertando 

o indivíduo para novas perspectivas. Pode-se, portanto, constatar o sucesso da 

trilha, uma vez que todos os entrevistados saíram sensibilizados quanto a 

importância de suas ações em relação ao meio ambiente e da importância da 

conservação ambiental. 

Em seguida, os entrevistados foram questionados se o contato direto com a 

natureza durante a atividade fez com que desenvolvessem algum tipo de mudança 

que pretendessem aplicar em seu dia a dia. A entrevistada 1 foi a única que disse 

não, porque já possuía atitudes ecologicamente corretas em seu dia a dia. Já a 

entrevistada 2 disse que sim, que cada contato com a natureza traz algo diferente. A 

entrevistada 4 disse que sim, porque a atividade mostrou a ela o quanto podemos 

agredir a natureza, e o entrevistado 6 afirmou que sim, porque a atividade era 

impactante, que sentiu fazer parte do processo. Embora nenhum participante tenha 

apontado alguma mudança durante a entrevista, foi possível observar que a 

atividade gerou uma reflexão em relação a necessidade de conservação do meio 

ambiente. Talvez a questão tenha sido falha, no sentido de ser impossível verificar 

se o que o indivíduo aplicaria a mudança efetivamente, já que a mudança poderia 

ocorrer a longo prazo ou até mesmo não ocorrer, tratando-se apenas de algo falado 

no calor do momento. 

Em relação aos aspectos considerados mais marcantes pelos entrevistados na 

trilha, o contato direto com a natureza foi citado pela entrevistada 1. A entrevistada 2 

destacou o fato de poder apalpar objetos criados pelo homem e a quantidade de 



13 

 

objetos jogados fora sem saber seu destino final. O cuidado da monitora foi citado 

pela entrevistada 5, assim como o fato de ser uma atividade rápida, tranquila e de 

fácil acessibilidade. A entrevistada 4 apontou como importante o fato da trilha 

mostrar a necessidade de conservar a natureza e os resultados das ações que 

causamos ao meio ambiente. Portanto, diversos fatores foram marcantes para os 

entrevistados que citaram: 

 a interatividade com a atividade através do toque; 

  a sensibilização em relação à quantidade de materiais descartados sem 

qualquer tipo de informação quanto a seu destino final; 

 o cuidado recebido pela monitora em um momento de fragilidade do indivíduo; 

 a facilidade,  a rapidez e o fácil acesso da trilha;  

 a conscientização em relação à necessidade de conservação do meio 

ambiente e dos impactos que causamos a ele. 

Nota-se, portanto, que cada indivíduo foi impactado por determinado fator, mas que 

todos demonstraram terem sido sensibilizados de alguma forma. 

Em relação a mudança de percepção quanto ao meio ambiente, todos os 

entrevistados afirmaram que houve mudança. A entrevistada 1 destacou o fato dos 

envolvidos na área de turismo já possuírem uma ligação com o meio ambiente, além 

de citar que sua visão foi acentuada em relação a questão. A participante 5 disse 

que a atividade mostrou a ela o quanto é importante preservar a natureza, porque é 

algo finito e muito importante para nós. Já o entrevistado 6 lembrou que perdemos 

recursos através de materiais que deixam de ser reciclados. Portanto, todos os 

entrevistados sentiram que sua percepção sofreu uma adição, reforçando suas 

crenças em relação a conservação, levando-os a questionamentos e vontade de 

melhorar sua práticas voltadas à conservação. Constata-se então, que o objetivo da 

trilha de sensibilizar os visitantes em relação à conservação do meio ambiente foi 

alcançado no grupo entrevistado. 

8 Considerações Finais 

De acordo com o estudo apresentado, foi possível constatar que a atividade 

desenvolvida na Trilha da Vida, no Parque Ecológico do Guarapiranga, é capaz de 

sensibilizar e conscientizar os visitantes em relação à necessidade de conservação 

do meio ambiente.  
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Quanto aos resultados da metodologia utilizada, é possível afirmar que em relação 

referencial teórico, a pesquisadora o considerou suficiente para o embasamento 

suas afirmações. 

Em relação às entrevistas, embora aplicadas em um número reduzido de pessoas, 

foram capazes de responder às questões lançadas, gerando satisfação com os 

resultados. Cabe salientar que, houve certa dificuldade da pesquisadora em 

encontrar pessoas do público específico, que possuíssem disponibilidade para 

participar da trilha, nos horários de funcionamento da mesma. 

Destacou-se em meio ao trabalho, a utilização do Relatório de Observação Direta, 

que contribuiu no sentido de apresentar uma série de informações importantes, não 

apenas em relação à trilha, mas também em relação ao parque, junto ao texto. Outra 

função foi averiguar possíveis problemas que pudessem impossibilitar a participação 

dos visitantes, sendo que nenhum problema relativo à trilha foi verificado, fato 

constatado também na verificação das condições locais ao qual o visitante é 

exposto. 

Quanto a proposição de melhorias à atividade, embora a pesquisadora a considere 

bem desenvolvida, foi verificado que o sistema de informação ao público, poderia ser 

melhor trabalhado, devido a dificuldade de contato com funcionários do parque, 

porque nem todos estavam aptos a responder questões simples a respeito da trilha, 

fazendo apenas a anotação dos dados do visitante e o encaminhamento para 

posterior retorno de um dos monitores. A pesquisadora acredita que questões 

simples acerca do funcionamento da trilha, deveriam ser dominadas por todos os 

funcionários que agem no atendimento ao público, mesmo porque as monitoras não 

estão presentes o dia inteiro no parque para fazer esse atendimento. 

Finalmente, de forma geral, pode-se afirmar que com o presente estudo a 

pesquisadora, conseguiu atingir o objetivo principal, de verificar a sensibilização dos 

visitantes participantes da pesquisa na trilha, quanto à necessidade de conservação 

ambiental.  
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