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RESUMO 

A construção de um terrário como estratégia pedagógica integradora pode ser ponto de 
partida para a compreensão do conceito de ambiente em totalidad
múltipla, e se constitui no movimento da realidade” (LOUREIRO, 2006), diferente da 
imutabilidade do conceito de holismo que entende um olhar unidirecional do todo para as 
partes. Nessa perspectiva, a construção, a observação e a investiga
dentro do terrário pode permitir ao educando redescobrir seu entorno, notando como o 
homem interfere no meio, remetendo a percepção do "Ambiente Totalidade" como prescreve 
a Lei nº. 9.795/1999 em um dos princípios da Educação Ambiental
trabalho é fruto de uma experiência vivenciada na disciplina de Currículo, transversalidade, 
e Educação Ambiental. A proposta da atividade foi a construção de um terrário e por meio 
dele analisar as interações existentes em um ecoss
qual são reproduzidas as condições ambientais necessárias para o desenvolvimento dos 
seres vivos, sendo similar ao que ocorre no planeta terra, sem a ação antrópica, podendo 
ser desenvolvido de diferentes formas e tama
recipiente transparente, para permitir a passagem de luz de forma mais efetiva e natural, 
para as plantas realizarem a fotossíntese. São adicionados itens que imitem o ambiente, 
como: pedras, carvão, terra e plant
seres vivos no mundo natural. Foram confeccionados dois modelos 
embalagem plástica de aproximadamente dois litros. Após construído o referido artefato 
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A construção de um terrário como estratégia pedagógica integradora pode ser ponto de 
partida para a compreensão do conceito de ambiente em totalidade como “dinâmica, 
múltipla, e se constitui no movimento da realidade” (LOUREIRO, 2006), diferente da 
imutabilidade do conceito de holismo que entende um olhar unidirecional do todo para as 
partes. Nessa perspectiva, a construção, a observação e a investigação sobre o processo 
dentro do terrário pode permitir ao educando redescobrir seu entorno, notando como o 
homem interfere no meio, remetendo a percepção do "Ambiente Totalidade" como prescreve 
a Lei nº. 9.795/1999 em um dos princípios da Educação Ambiental (EA). Nesse sentido, o 
trabalho é fruto de uma experiência vivenciada na disciplina de Currículo, transversalidade, 
e Educação Ambiental. A proposta da atividade foi a construção de um terrário e por meio 
dele analisar as interações existentes em um ecossistema. O terrário é um recipiente no 
qual são reproduzidas as condições ambientais necessárias para o desenvolvimento dos 
seres vivos, sendo similar ao que ocorre no planeta terra, sem a ação antrópica, podendo 
ser desenvolvido de diferentes formas e tamanhos. Para construção é essencial o uso de 
recipiente transparente, para permitir a passagem de luz de forma mais efetiva e natural, 
para as plantas realizarem a fotossíntese. São adicionados itens que imitem o ambiente, 
como: pedras, carvão, terra e plantas; permitindo assim observar o comportamento dos 
seres vivos no mundo natural. Foram confeccionados dois modelos 
embalagem plástica de aproximadamente dois litros. Após construído o referido artefato 
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A construção de um terrário como estratégia pedagógica integradora pode ser ponto de 
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pedagógico, realizou-se um diário de bordo
as observações durante dez dias. No terrário A, inserimos uma muda de hortelã e suculenta, 
posteriormente vedou-se com plástico filme, tornando o ambiente estável até o quarto dia, 
com a formação de gotículas de
enfraquecer e a hortelã murchar, e ao final do experimento ambas morreram e houve 
precipitação. No terrário B, inserimos grãos de feijão e uma muda de hortelã, e fechou
recipiente com tampa. A hortelã fortaleceu
partículas d’água, entretanto, no terceiro dia em diante começou o processo de 
desfalecimento. No final, a hortelã não sobreviveu e os feijões não se desenvolveram, mas 
ocorreu precipitação no meio. Tais resultados podem ter relação com a incidência solar 
direta ou devido a pouca umidificação do meio, por exemplo. Como educadores devemos 
incentivar a implantação e permanência de uma educação ambiental focada no conceito da 
totalidade, conforme defendido por Lobino (2009), alicerçando uma concepção de ambiente, 
de vida, como totalidade que considere a relação natureza
uma unidade dialética reafirmando, assim, a possibilidade de que uma educação ambiental 
que possa se inscrever no escopo das concepções críticas. Assim, a experiência foi 
essencial para a compreensão do ambiente em totalidade, pois a concepção de meio 
ambiente é perpassada pela interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o 
cultural, para assim garantir um ambiente equilibrado.
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se um diário de bordo acompanhando e registrando sistematicamente 
as observações durante dez dias. No terrário A, inserimos uma muda de hortelã e suculenta, 

se com plástico filme, tornando o ambiente estável até o quarto dia, 
com a formação de gotículas de água. Entretanto, após, o quinto dia a suculenta começou a 
enfraquecer e a hortelã murchar, e ao final do experimento ambas morreram e houve 
precipitação. No terrário B, inserimos grãos de feijão e uma muda de hortelã, e fechou

A hortelã fortaleceu-se no segundo dia e iniciou
partículas d’água, entretanto, no terceiro dia em diante começou o processo de 
desfalecimento. No final, a hortelã não sobreviveu e os feijões não se desenvolveram, mas 

no meio. Tais resultados podem ter relação com a incidência solar 
direta ou devido a pouca umidificação do meio, por exemplo. Como educadores devemos 
incentivar a implantação e permanência de uma educação ambiental focada no conceito da 

e defendido por Lobino (2009), alicerçando uma concepção de ambiente, 
de vida, como totalidade que considere a relação natureza-sociedade-sujeitos sociais como 
uma unidade dialética reafirmando, assim, a possibilidade de que uma educação ambiental 

a se inscrever no escopo das concepções críticas. Assim, a experiência foi 
essencial para a compreensão do ambiente em totalidade, pois a concepção de meio 
ambiente é perpassada pela interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o 

a assim garantir um ambiente equilibrado. 
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se com plástico filme, tornando o ambiente estável até o quarto dia, 
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enfraquecer e a hortelã murchar, e ao final do experimento ambas morreram e houve 
precipitação. No terrário B, inserimos grãos de feijão e uma muda de hortelã, e fechou-se o 

se no segundo dia e iniciou-se a formação de 
partículas d’água, entretanto, no terceiro dia em diante começou o processo de 
desfalecimento. No final, a hortelã não sobreviveu e os feijões não se desenvolveram, mas 

no meio. Tais resultados podem ter relação com a incidência solar 
direta ou devido a pouca umidificação do meio, por exemplo. Como educadores devemos 
incentivar a implantação e permanência de uma educação ambiental focada no conceito da 
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uma unidade dialética reafirmando, assim, a possibilidade de que uma educação ambiental 
a se inscrever no escopo das concepções críticas. Assim, a experiência foi 
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