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Capítulo 1 
 

O imaginário ambiental sobre o Bioma Caatinga por 
alunos de um curso de graduação em Ciências 
Biológicas 

 

Leonardo da Silva Lucena
 

Mateus Lavor Araújo 

Ângela Maria Leite Alencar
 

Marciana Feitoza Lima
 

Antonio Carlos Nogueira Sobrinho  

 

 

Resumo: O bioma Caatinga, apresenta um rico potencial em biodiversidade, e apresenta 

aspectos intrínsecos exclusivamente brasileiro, de modo que a falta de conhecimento 

sobre este bioma, se torna responsável pela desvalorização e visão conturbada tida pelos 

próprios habitantes que nele habitam. Visão está que vem desde tempos passados até os 

dias atuais. Sendo assim identificar este conhecimento em espaços universitário se torna 

crucial para meio acadêmico e científico. O objetivo deste trabalho é identificar e 

analisar o conhecimento dos discentes regularmente matriculados no Curso de 

Graduação em Ciências Biológicas da UECE/FECLI. O presente trabalho e de cunho 

descritivo, na qual os dados foram obtidos mediante questionários que buscam obter 

respostas subjetivas e de múltiplas interpretações dos participantes. A pesquisa foi 

realizada na Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu – UECE/FECLI. Os 

participantes da pesquisa foram os alunos do Curso de Graduação em Ciências Biológicas 

da UECE/FECLI. O método adotado foi de uma única etapa, onde foi aplicado um 

questionário para verificar o conhecimento dos alunos, o mesmo é composto por 10 

perguntas sobre o bioma Caatinga, e foi aplicado a 51 alunos regularmente matriculados. 

Os dados foram analisados de forma analítico-interpretativo. Esse estudo foi realizado 

em conformidade com a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde – CNS que 

estabelece as exigências éticas e aspectos legais, para estudos desse caráter. Os alunos 

do Curso de Graduação em Ciências Biológicas da UECE/FECLI, apresentaram um 

conhecimento fragmentado sobre o Bioma Caatinga. 

 

 

 Palavras-chave Biodiversidade. Caatinga. Educação ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Caatinga, é o único bioma exclusivamente brasileiro que abrange uma grande parte de sua extensão 
geográfica no sertão semiárido da região Nordeste do Brasil. As alterações e a degradação sofridas pela 
Caatinga, são decorrentes da ação antrópica associada a outros fatores causados ao logo dos séculos, ou 
seja, estes danos sofridos pela Caatinga, é decorrente da associação de outros fatores com a ação humana e 
atividades desenvolvidas por estes, que são, desde atividade agrícola, pecuária, extrativismo e pressão 
populacional, são responsáveis pelos danos neste bioma (Sampaio; Batista, 2003). O bioma Caatinga 
abrange uma área que se estende por 844.453 mil Km², o que equivale a 11% do território nacional. 
(Brasil, 2012). 

Segundo Velloso, Sampaio e Pareyn (2002) embora a Caatinga esteja sujeita a condições severas, é 
possível observar dentro do domínio morfoclimático uma variedade de ambientes, ajustados a um 
mosaico com diferentes tipos de vegetações, sendo mais comum a vegetação caducifólia, xerófila e 
ocasionalmente espinhosa. 

A Educação passa a ser um dos pontos relevantes e cruciais na construção de uma nova mentalidade em 
relação a educação ambiental, sendo responsável por formar um senso crítico e visão diferenciada sobre o 
meio ambiente e consequentemente sobre os biomas. A falta de conhecimento do bioma Caatinga, acarreta 
uma desvalorização do mesmo pelas próprias pessoas que estão inseridas no mesmo. (Carvalho, 2008). 
Por não se dá a importância deste bioma, e a falta de conhecimento e incerteza acabam por refletir um 
desprezo pela própria região na qual estão inseridos. 

A importância de conhecer o bioma Caatinga, se torna crucial para sua preservação, conservação e 
valorização, para assim poder avaliar a ação antrópica e desmistificar a visão conturbada que é 
apresentada em seus aspectos morfoclimáticos, mostrando o verdadeiro potencial de sua rica 
biodiversidade com características intrínsecas de nossa região. 

A partir desse pressuposto, o presente trabalho pretende averiguar qual o conhecimento dos discentes do 
curso de Ciências Biológicas da UECE/FECLI sobre a bioma Caatinga e identificar os conceitos e saberes 
atrelados à região. 

 

2. METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado a partir de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa com 51 
alunos regularmente matriculados no curso de Graduação em Ciências Biológicas da Faculdade de 
Educação, Ciências e Letras de Iguatu, da Universidade Estadual do Ceará – UECE/FECLI. A coleta de dados 
ocorreu mediante uma entrevista semiestruturada, aplicada por meio de um questionário por 51 alunos. 
Todos os aspectos éticos e legais que regem a pesquisa foram observados para o seu desenvolvimento, de 
modo que os alunos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), direcionado aos 
alunos do curso Graduação em Ciências Biológicas da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu – 
UECE/FECLI. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. CONHECENDO O BIOMA CAATINGA 

Para falar sobre o bioma caatinga primeiro é necessário desfazer a visão que muitos tem relacionada ao 
aspecto de pobreza paisagística e da biodiversidade, características adotadas por quem desconhece a 
riqueza e importância da “Mata branca”. A caatinga é o único bioma restrito ao território brasileiro 
ocupando a região Nordeste, com algumas áreas no estado de Minas Gerais. (BARROS, 2003). O bioma 
Caatinga se estende por uma área de aproximadamente 844.453 mil Km², equivalente a 11% do território 
do país. Embora o bioma venha sendo descrito e abordado na literatura como pobre, o bioma apresenta 
178 espécies de mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 de peixes e 221 
abelhas (Brasil, 2012). 

  

https://www.infoescola.com/autor/monik-da-silveira-sucuarana/3281/
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A vegetação da Caatinga não apresenta apenas aspecto homogêneos e seco das fisionomias dominadas por 
cactos e arbustos, mais sim várias paisagens heterogêneas que apresentam aspectos distintos que 
apresentando várias espécies endêmicas em seus domínios, apresentando assim suas vastas riquezas 
desse bioma exclusivamente brasileiro (Brasil, 2002). Diante deste contexto se faz necessário um olhar 
mais diferenciado e aberto. Só assim sua grande biodiversidade, e relevância biológica bem como sua 
beleza peculiar poderão ser enxergadas. (Leal; Tabarelli; Silva, 2003). 

 

3.2. FAUNA E FLORA DA CAATINGA 

Este bioma apresenta-se bem diversificado, e em seus domínios o mesmo apresenta dose tipos distintos 
de Caatinga, apresentando uma grande diversidade de espécies vegetais, estima-se que já foram 
registradas neste bioma cerca de 932 espécies de vegetais, onde 380 destes são endêmicos dessa região, 
isso mostra o quão importante esse bioma é, quanta biodiversidade este apresenta. Em relação a sua fauna 
o mesmo apresenta 148 espécies de mamíferos e destes 10 são endêmicos desse bioma, em locais 
semiáridos da Caatinga se encontra 44 espécies de lagartos, 9 espécies de anfisbenídeos, 47 de serpentes, 
quatro de quelônios, três de Crocodylia, 47 de anfíbios anuros e duas de Gymnophiona. Dessas, 
aproximadamente 15% são endêmicas, com isso pode-se observar uma alta biodiversidade de fauna e 
flora do bioma exclusivo brasileiro, mostrando assim o grande potencial e as riquezas desse bioma (Brasil, 
2002). 

 

3.3. DEGRADAÇÃO DA CAATINGA 

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o bioma Caatinga tem sido desmatado de forma acelerada 
nos últimos anos apesar da sua importância, principalmente devido ao consumo e exploração de madeira 
nativa, explorada ilegalmente e de forma insustentável, para fins domésticos e indústrias, a conversão 
para pastagens, sobrepastoreio e agricultura. O avanço do desmatamento neste bioma chega a 46% de sua 
área (Brasil, 2012). 

 

3.4. IMPORTÂNCIA DA CAATINGA 

A Caatinga é de total importância para o meio ambiente e para a população que ela abriga, pois possui uma 
enorme diversidade de fauna e flora endêmicas, ou seja, espécies nativas e existentes na área. Desse modo 
a percepção da biodiversidade se torna crucial para sobrevivência da população que à habita, estes vem 
desenvolvendo estratégias para conservar a Caatinga e subsistir com este bioma de forma sustentável 
(Filho, 2009). Segundo o Ministério do Meio Ambiente a Caatinga Engloba os estados Ceará, Bahia, 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte e o norte de Minas Gerais. 
Estes estados habitam Cerca de 27 milhões de pessoas (Brasil, 2012). 

 

3.5. CAATINGA NO CONTEXTO ACADÊMICO 

No contexto acadêmico é necessário que as escolas abordem esse tema despindo de alguns preconceitos, 
tais como relacionado aos aspectos de pobreza paisagística e da biodiversidade, características adotadas 
de quem desconhecem esse bioma. (Leal; Tabarelli; Silva, 2003). Para conviver com o semiárido é 
imprescindível fazer menção ao papel da educação ambiental (EA), porque ela é um instrumento capaz de 
nos fazer pensar e mudar o nosso relacionamento conosco, além disso, com as espécies e o planeta 
(Loureiro, 2004). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados foram obitidos mediante aplicação de um questionario direcionado aos alunos do curso de 
Graduação em Ciências Biológicas da UECE/FECLI, com 10 perguntas relacionadas ao conhecimento dos 
alunos sobre o bioma Caatinga. Na ocasião houve a participação de 51 alunos regularmente matriculados 
no curso. 

Com relação ao aspecto fisico do bioma, cerca de 72,5% dos alunos veem a Caatinga como bioma rico em 
sua biodiversidade, 23,5% veem a Caatinga como bioma de clima seco, e cerca de 4% dos alunos tem a 
concepção de que o bioma Caatinga é pobre em sua biodiversidade. Assim para Leal. 
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Tabarelli e Silva (2003) esse bioma é considerado de uma alta biodiversidade, sendo que, a visão de um 
bioma pobre somente é adotado por falta de conhecimento sobre o mesmo. 

A forma como os alunos obtiveram o conhecimento sobre o bioma Caatinga é crucial para compreender a 
vissão  que estes formulam em relação aos aspectos fisicos da Caatinga. Desse modo a educação ambiental 
se faz crucial para formação de senso critico e visão diferenciada , onde o mesmo se torna a base para 
compreenção e relevancia dos biomas (Abílio; Florentino; Ruffo, 2010). Quanto ao modo de aquisição de 
conhecimentos, 56,9% dos alunos afirmam que obtiveram este conhecimento na universidade ou com 
professores, 17,65% dos alunos afirmão ter obtido tal conhecimento por meio de livros, 13,7% dos alunos 
afirmão ter obitido este conhecimento atraves outros meios, como revistas e amigos, 5,9% dos alunos 
afirmão que obtiveram este conhecimento atraves da internet, 3,9% dos alunos afirmaram que obitiveram 
este conhecimento em casa através de seus familiares, e cerca de 2% dos alunos afirmaram ter obitido 
este conhecimento através de programas de televisão ou rádio. 

Ao buscar o grau de interesse dos alunos pelo bioma Caatinga, se destaca que 43,1% dos alunos se 
mostraram ter interrese moderado sobre o bioma, e cerca de 39,2% dos alunos afirmaram que tem muito 
interece no bioma, 15,7% relataram ter pouco interece no bioma da Caatinga, e 2% dos alunos afirmaram  
nao possuir interesse no bioma. Embora grande maoiria dos alunos se mostrem com interece moderado, 
isso poser ser considerado como um ponto possitivo a ser extraido da pesquisa. Vale resaltar que o 
numero de alunos com pouco ou nenhum interesseainda é alto. 

O nivel de conhecimento sobre o bioma Caatinga dos alunos, é baseado na forma como eles obtiveram tal 
conhecimento, onde 54,9% dos alunos se consideram com conhecimento regular. Já que 56,9% dos alunos 
afirmaram anteriormente, que obtiveram este conhecimento atraves de professores ou da universidade, 
isso  mostra que o conhecimento obitido ainda é um pouco fragmentado. Cerca de 33,3% dos alunos se 
consideram com um bom conhecimento sobre o bioma, e cerca de 5,9% se consideram com excelente 
conhecimento sobre o bioma,e 5,9% dos alunos afirmão que tem um ruim conhecimento sobre o bioma. 

Em relação aos estados que apresentam o bioma Caaitnga, em sua grande maioria para 84,3% dos alunos 
afirmaram que o mesmo se faz presente nos seguinte estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e  norte de Minas Gerais. E cerca de 11,8% dos 
alunos afirmam que o bioma Caatinga se faz presente nos estados: Norte de Minas Gerais, Para, Ceará, 
Bahia, Goiás, Pernambuco, Maranhão, Alagoas e Paraíba. E 3,9% dos alunos afirmaram que o bioma 
Caatinga estão presentes nos seguintes estados: Amazonas, Para, Piauí e parte do Distrito Federal. 

O potencial econômico do bioma Caatinga vem sendo explorado progressivamente pela Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), em seus aspectos de fauna e flora, principalmente em 
relação as espécies endêmicas, mostrando assim um alto valor econômico do mesmo (Embrapa, 2016). A 
perspectiva e conhecimentos dos alunos, mostra que, 52,9% dos alunos confirmaram que o bioma 
apresenta alto valor econômico, e 39,2% dos alunos afirmaram de acordo com seus conhecimentos que o 
mesmo apresentava um valor econômico relevante. Ainda assim 7,8% dos alunos afirmaram que o bioma 
Caatinga apresentava pouco valor econômico. Isso mostra em sua totalidade que a grande maioria dos 
alunos veem um potencial econômico neste bioma. 

A localização da região onde predomina o bioma Caatinga foi considerada pelos alunos em sua grande 
maioria, 94,1% na região Nordeste e norte de Minas Gerais, e 3,9% dos alunos afirmaram que o bioma se 
encontrava apenas no Ceará. E por fim, cerca de 2% dos alunos afirmam que o bioma se encontra na 
região Norte do país. Segundo Abílio, Florentino e Ruffo (2010) o bioma Caatinga é exclusivamente 
brasileiro e se encontra na região nordeste e em parte de Minas Gerais. 

A Caatinga apresenta altas temperatura e baixos índices pluviométricos que são característicos desta 
região (Alves; Araújo; Nascimento, 2009). Segundo 76,5% dos alunos o bioma apresenta baixos índices 
pluviométricos, 19,65% consideram que o bioma apresenta médios índices pluviométricos. Já para 3,9% 
dos alunos, o bioma apresenta altos índices pluviométricos. 

Buscou-se conhecer como o bioma Caatinga é retratado no contexto acadêmico da universidade, e segundo 
74,5% dos alunos, o bioma é abordado de forma pouco frequente. O que acaba por contribui para uma 
visão fragmentada e conturbada deste bioma, 21,6 % dos alunos afirmaram que o bioma é abordado de 
forma frequente, e 3,9% dos alunos, o bioma Caatinga nunca foi retratado na universidade. Vale ressaltar 
que alguns participantes já haviam cursado a disciplina de ecologia e outros não. 
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A exploração na Caatinga segundo Alves, Araújo e Nascimento (2009) ocorre de diversas formas, desde a 
agricultura, pecuária, extração de minerais e desmatamento de forma irregular entre outros, estes fatores 
acabam sendo responsáveis por vários danos ao bioma, e acabam por diminuir a biodiversidade dessa 
região. Por fim, 54,9% dos alunos afirmaram que o bioma Caatinga vem sendo explorado de forma regular 
e não sustentável, já para 23,5% dos alunos, o bioma não é explorado, e 15,7% dos alunos, afirmaram que 
o bioma é explorado de forma regular e sustentável, e para 5,9% dos alunos o bioma é explorado de forma 
sustentável. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conhecimento dos alunos do Curso de Graduação em Ciências Biológicas da UECE/FECLI, sobre o bioma 
Caatinga se mostra fragmentado, e em sua grande maioria os alunos demonstram ter interesse moderado 
sobre o bioma que estão inseridos, mostrando assim que os aspectos de riqueza e biodiversidades da 
Caatinga não estão claros. Assim a educação ambiental sobre a Caatinga e seus aspectos se faz crucial para 
mudar esta visão conturbada desse bioma tida pelos alunos, principalmente em rodas de conversa ou 
grupos de discursão, e idas a campo entre outros. 

A forma de obtenção do conhecimento sobre o bioma Caatinga, se torna de total importância para 
formação de uma visão e senso crítico pelos alunos, uma vez que a falta de conhecimento sobre o bioma, 
pode causar falsa impressão quanto a sua riqueza e biodiversidade. 

A educação ambiental em conjunto com a abordagem desmistificada sobre o bioma Caatinga, se torna de 
total importância para preservação e valorização deste bioma, para assim tentar sensibilizar os discentes a 
respeito do bioma exclusivamente brasileiro, o qual o conhecimento a seu respeito é negligenciado pelos 
próprios habitantes. Desse modo associação da abordagem desmistificada com a educação ambiental 
sobre o bioma Caatinga, se tornam ferramentas cruciais para desfazer a visão conturbada que se tem deste 
bioma dentro e fora da universidade. 
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Capítulo 2 
 

Estudo da percepção do Ecossistema Manguezal com 
alunos de duas Escolas Municipais no Ceará  
 

Ellen Larissa Matos Costa 

Alyne Sousa Lima 

Eugênio Pacelli Nunes Brasil de Matos 

Jorgeana de Almeida Jorge Benevides 

 

Resumo O manguezal é definido como um ambiente de transição entre a terra e o mar. 

Este ecossistema tem sofrido devido a falta de conhecimento sobre sua importância 

ecológica e econômica. A presente pesquisa teve por objetivo analisar a percepção de 

alunos dos anos finais do ensino fundamental de duas escolas do Ceará, acerca do tema 

manguezal, utilizando três recursos didáticos distintos em uma mesma aula. A pesquisa 

constou na aplicação de uma metodologia didática alternativa que teve como tema 

“Conhecendo o Manguezal”, em turmas de 7º, 8º e 9º ano. Num primeiro momento foi 

ministrada uma breve aula teórica com o intuito de apresentar a fauna e a flora 

presentes no manguezal fazendo o uso do projetor. No segundo momento ocorreu à 

apresentação de um vídeo sobre o ecossistema, exibição de elementos naturais coletados 

no manguezal e de caixas sensoriais com amostras de diferentes tipos de solos. Este 

estudo buscou adotar ferramentas diferentes daquelas que os alunos estão 

familiarizados no seu cotidiano escolar. Um questionário inicial e outro final foram 

aplicados. O primeiro com o intuito de investigar o conhecimento prévio dos alunos 

acerca do tema e o outro com objetivo de avaliar o nível de satisfação da didática 

aplicada. A partir da obtenção dos dados, observou-se que o conhecimento dos alunos 

acerca do tema proposto é de senso comum, ou seja, que foi ensinado por seus pais ou 

avós. Percebeu-se que a temática é pouco abordada no meio escolar apesar do 

manguezal está presente em ambos os municípios. A partir disso, sugere-se que os 

docentes elaborem aulas de Ciências que busquem valorizar as peculiaridades regionais 

e locais, podendo assim despertar nos discentes o desenvolvimento de uma postura de 

valorização e respeito tanto da flora quanto da fauna do manguezal. 

 

 

Palavras-chave: Didática, Ensino fundamental, Educação Ambiental, Temas Transversais. 
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1.INTRODUÇÃO 

De acordo com Schaeffer-Novelli (1995), o manguezal é considerado um ecossistema costeiro complexo de 
transição entre mar e terra e tem sua extensão em praticamente todo litoral brasileiro. Presente em zona 
tropicais e subtropicais, esse ambiente dispõe de condições favoráveis para alimentação e reprodução de 
diversas espécies (NOVELLI, 1995).  

Para Nicola e Paniz (2016), muitos professores fazem o uso frequente do livro didático, justificando ser o 
recurso mais disponível. As autoras citam que recursos didáticos, como jogos, filmes, aulas de campo, 
entre outros, não estão presentes corriqueiramente no dia a dia escolar, sendo que estes possuem grande 
importância por facilitar o ensino-aprendizagem desse aluno. Segundo elas, o uso de diferentes recursos 
didáticos que permitem a visualização, proporciona uma melhor fixação do que está sendo trabalhado por 
estimular e instigar a participação dos alunos (NICOLA; PANIZ, 2016). 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a percepção dos alunos do ensino fundamental anos 
finais acerca do tema manguezal, fazendo o uso de três recursos didáticos diferentes em uma mesma aula 
ao invés da aula expositiva tradicional. 

A pesquisa constou em aplicação de uma metodologia didática alternativa que teve como tema 
“Conhecendo o Manguezal”, na qual esta foi executada em quatro turmas de duas escolas municipais 
cearenses, com participação de 89 alunos. Utilizou-se dois questionários: um inicial para aferir a 
percepção prévia dos alunos sobre o tema e um questionário final para averiguar se os recursos didáticos 
empregados foram satisfatórios. Nestes momentos, as ministrantes procuravam instigar a participação do 
aluno para que ele fosse o sujeito ativo dessa ação. O processo metodológico contou com a apresentação 
de aulas expositivas em slide e exposição de amostras da fauna, flora e solo coletados no manguezal. Os 
estudantes vivenciaram a experiência de sentir e ver bem de perto uma porção mínima de representantes 
deste ecossistema.  

Os alunos das escolas analisadas estão habituados a aulas teóricas, centradas na leitura do livro e 
explicação do professor. Nesta perspectiva, buscou-se utilizar recursos didáticos diferentes dos que são 
utilizados diariamente nas aulas, constatou-se uma maior interação dos alunos durante a mesma. Desta 
forma pesquisas neste eixo fazem-se importantes para que os docentes possam atentar-se para a 
necessidade de trazer para dentro da sala de aula novas metodologias que motivem a participação de seus 
alunos. 

Os resultados encontrados na presente pesquisa sugerem que todos os recursos didáticos adotados foram 
aprovados pela maioria dos participantes. É importante ressaltar que os dados do questionário inicial 
mostraram que cerca de 52% dos indivíduos da escola EMEF Francisco Figueiredo de Paula Pessoa 
desconhecia esse ecossistema. Este fato pode ser justificado por a mesma dificilmente realizar visitas ao 
manguezal.  

Tendo em vista as respostas dos alunos observados em ambas as unidades de ensino, pôde-se concluir que 
a maior parte dispõe de conhecimentos empíricos ao tema proposto. Entretanto quando é citado as 
particularidades e, principalmente, a sua importância, poucos sabem a respeito. Neste sentido, faz-se 
necessário que temas como estes sejam mais abordados nas escolas para que despertem nos discentes 
uma maior valorização, respeito e cuidado com o ambiente em que estão inseridos. 

 

2.METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS) 

A pesquisa de campo ocorreu com 4 turmas de ensino fundamental de duas escolas, sendo a primeira a 
Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Elisa Magalhães, localizada no município de 
Paracuru, distante aproximadamente 80 Km da capital, Fortaleza. Desta primeira escola participaram do 
presente estudo uma turma de alunos do 8° e uma turma de alunos do 9° ano do ensino fundamental. A 
segunda escola foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Figueiredo de Paula Pessoa, 
situada no município de Paraipaba, que é município vizinho de Paracuru e que dista aproximadamente 90 
Km da capital, Fortaleza. Desta segunda escola participaram do estudo uma turma de alunos do 7° e uma 
turma de alunos do 8° ano do ensino fundamental.  

O trabalho consistiu no levantamento de dados quali-quantitativos sobre a percepção dos discentes acerca 
do Manguezal. A escola EMEIF Maria Elisa Magalhães possui por turma em média 25 alunos e a EMEF 
Francisco Figueiredo de Paula Pessoa apresenta cerca de 30 alunos por turma. 
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Foram ministradas aulas teóricas com o uso de datashow e apresentação de vídeo nas quais materiais 
coletados no manguezal foram levados para exposição em sala, tais como propágulos, folhas e raízes do 
mangue vermelho e branco e conchas de bivalves. Outros representantes da fauna foram apresentados por 
meio de imagens projetadas. Uma caixa sensorial com amostra do solo do manguezal foi apresentada em 
sala para que os alunos tivessem a experiência de sentir a textura e o cheiro característicos deste 
substrato. Cada aula teve duração média de duas horas por turma e nelas foi dada ênfase às principais 
características do ecossistema manguezal relativas a flora, fauna, atributos do solo e perturbações 
ambientais mais frequentes. 

Por meio da aplicação de um questionário inicial tornou-se possível a coleta de dados sobre o 
conhecimento prévio que estes possuíam sobre o tema a ser abordado. Dentre as perguntas estavam as 
que objetivavam saber se os alunos conheciam o manguezal, que animais e plantas ocorrem nesse 
ambiente, se o solo é lamoso, arenoso ou pedregoso e se havia lixo no local. A partir das respostas a esse 
questionário pôde-se obter dados sobre a concepção empírica dos alunos em relação à importância do 
manguezal. 

Ao final da atividade, aplicou-se outro questionário com o propósito de aferir o resultado em relação a 
didática utilizada. As perguntas buscavam saber se os discentes gostaram da metodologia escolhida, se 
tinham interesse em conhecer esse ecossistema, e o que mais teria chamado a atenção deles na aula: vídeo, 
animais e plantas mostrados, tudo, e, ainda, se gostariam de ter mais aulas com essa metodologia. 

As respostas foram tabuladas e analisadas e foi calculado o percentual das alternativas marcadas dividido 
pelo total de alunos por escola a fim de permitir a análise dos dados. 

 

3.DESENVOLVIMENTO  

De acordo com Correia e Sovierzoski (2005), o manguezal é um ecossistema costeiro tropical, no qual 
ocorre a transição do ambiente marinho com o terrestre, apresenta solo alagado, devido a transições de 
marés e a salinidade também sofre grandes alterações. A composição do substrato das áreas de 
manguezais é basicamente lama e vasa, e os componentes do sedimento são folhas, matéria orgânica em 
decomposição tanto animal, como vegetal, tornando assim esse solo rico de nutrientes, porém pobre de 
oxigênio (CORREIA; SOVIERZOSKI, 2005). 

Os manguezais proporcionam equilíbrio ecológico devido a manutenção e sustentação da cadeia 
alimentar, além disto oferecem condições favoráveis para a alimentação e reprodução de diversas espécies 
de ambientes marinhos e estuarinos (CORREIA; SOVIERZOSKI, 2005). 

Por meio de pesquisa em uma escola de ensino fundamental, da cidade de Bayeux no estado da Paraíba, 
Cardoso et al. (2012), aplicou métodos de oficina abordando temas relacionados ao manguezal, como por 
exemplo: o ecossistema manguezal, a fauna, a flora e os impactos sofridos no mesmo. Contudo os autores 
observaram a necessidade de ser trabalhado no ambiente escolar, a educação ambiental como tema 
transversal nos PCNS (CARDOSO; CARDOSO; CAMAROTTI, 2012). 

 Vairo e Rezende Filho (2010), abordam em seu estudo as concepções de estudantes acerca do ecossistema 
manguezal em uma escola pública estadual de ensino fundamental na cidade de Maricá, Rio de Janeiro. Os 
autores aplicaram um questionário inicial com o objetivo de analisar qual o nível de conhecimento que os 
alunos possuíam sobre o tema. Os pesquisadores perceberam que os discentes não tinham conhecimento 
claro sobre o assunto, e, possivelmente, por conta disto, muitos dos entrevistados expressaram sensações 
de rejeição por terem uma visão errônea ao associar o mau cheiro característico desse ambiente a um 
lugar sujo (VAIRO; REZENDE FILHO, 2010). 

No que se refere ao uso de uma pesquisa quantitativa:  

“Os métodos de pesquisa quantitativa, de modo geral, são utilizados quando se 
quer medir opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes etc. de um universo 
(público-alvo) através de uma amostra que o represente de forma 
estatisticamente comprovada. Isto não quer dizer que ela não possa ter 
indicadores qualitativos. Desde que o estudo permita, isso sempre é possível”. 
(MANZATO; SANTOS, 2012, p.7). 

Segundo Gil (2008) na realização de pesquisas de levantamento de campo através de questionários 
ocorrem pela entrevista direta ao um grupo de participantes afim de obter dados quantitativos do tema 
abordado para que em seguida resultem em conclusões relevantes a partir das informações coletadas. 
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4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foi realizado um levantamento de dados quali-quantitativos sobre a percepção dos discentes acerca do 
manguezal. O universo amostral foi de 89 discentes sendo 21 alunos do 8° ano e 16 alunos do 9° da EMEIF 
Maria Elisa Magalhães e na escola EMEF Francisco Figueiredo de Paula Pessoa participaram 28 alunos no 
7°ano e 24 alunos no 8° ano. 

Baseado nas respostas apresentadas após aplicação de ambos os questionários nas turmas de 8º e 9º ano 
da escola EMEIF Maria Elisa Magalhães obteve-se os seguintes resultados: 81% afirmaram saber o que é 
manguezal, enquanto 19% desconhece o ecossistema. Em relação aos componentes faunísticos sugeridos, 
81% marcaram a opção caranguejo, 3% galinha, 8% tartaruga, 5% caranguejo e tartaruga e 3% galinha e 
tartaruga. No que diz respeito ao que contém no manguezal, 87% assinalaram plantas e animais, 8% 
somente plantas e 5% somente animais. Relativo ao solo, 95% consideram conter muita lama, 5% apenas 
areia e 0% muita pedra. Partindo para os impactos ambientais, 76% declararam ser possível encontrar 
lixo no manguezal e citaram como exemplo o plástico, metal e vidro, 24% negaram a presença de resíduos 
sólidos.  

 Ao final da explanação, 100% dos alunos afirmaram que gostaram da aula. 84% responderam que 
gostariam de conhecer o manguezal, contudo16% não apresentou interesse em conhecer. Sobre o que 
mais chamou a atenção dos alunos durante a aula, 73% afirmaram que todos os tópicos abordados foram 
relevantes. 14% expressou admiração pelos animas exibidos, 5% reagiu positivamente em relação as 
plantas e 3% preferiram o vídeo. Relativo a utilização dessa metodologia, 100% assinalaram que 
gostariam de ver mais dessa didática dentro do plano das disciplinas. 

Na escola EMEF Francisco Figueiredo de Paula Pessoa, os dados obtidos do questionário inicial foram: 
48% marcaram saber o que é manguezal e 52% não conhece. Ao perguntar sobre os tipos de faunas 
sugeridos que habitam nesse ambiente, 73% citaram o caranguejo, 2% galinha, 21% tartaruga, 4% 
caranguejo e tartaruga. De acordo com que contém no manguezal, 86% assinalaram plantas e animais, 
14% somente plantas e 0% somente animais. Referente ao solo, 83% marcaram possuir muita lama, 11% 
que apresenta apenas areia e 6% muita pedra. Abordando os problemas ambientais que podem ser 
listados, 60% afirmaram encontrar lixo no manguezal e citaram como exemplo o plástico, o vidro, o metal 
e o papel. 40% negaram essa probabilidade. 

Da mesma forma que na escola anterior, o questionário final foi destinado a coleta de dados avaliativo 
acerca do método didático utilizado, resultando nas seguintes respostas: 96% gostaram da aula, enquanto 
4% responderam que não. 98% gostariam de conhecer o manguezal e 2% afirmaram que não queriam 
conhecer. Sobre o que mais lhes chamou a atenção durante a aula, 77% afirmaram que tudo foi 
interessante, 6% destacaram os animais exibidos, 15% acharam relevante a flora e 2% preferiram o vídeo. 
Sobre a utilização dessa metodologia, 98% assinalaram queriam ter mais aulas desse tipo e 2% não 
aprovaram. 

Ambos os locais de estudo pertencem a uma zona costeira contendo o ecossistema manguezal. Com base 
em uma análise comparativa constatou-se que cerca de 81% dos alunos participantes da aula na escola 
EMEIF Maria Elisa Magalhães afirmou saber o que é manguezal, enquanto 52% na escola EMEF Francisco 
Figueiredo de Paula Pessoa disseram desconhecer esse ecossistema.  A partir disso notou-se que os alunos 
da primeira escola citada obtiveram um índice satisfatório em relação ao tema abordado do que em 
comparação a da segunda. Segundo informações fornecidas pelos professores a escola de Paracuru realiza 
aulas de campo no mangue. O mesmo não ocorre na escola do município de Paraipaba. Os docentes desta 
unidade afirmaram que tem preferência por outros ambientes. Talvez isso justifique o resultado 
supracitado.  

Observou-se no que concerne a fauna, flora e solo, os dados amostrados resultam num indicador positivo 
da maioria dos alunos de ambas as escolas, pois selecionaram os animais, plantas e composição edáfica 
respectivas desse tipo de zona ambiental.  

Sobre os problemas ambientais percebeu-se que mesmo antes de se iniciar as atividades em sala, os 
participantes apontaram a presença de resíduos sólidos no manguezal até mesmo citando alguns 
exemplos. Entre os principais problemas expressados estavam o acumulo de lixos e o desmatamento. 

Cerca de 70% dos participantes das duas escolas aprovaram todos os recursos utilizados durante a aula. 

A didática aplicada resultou no percentual de satisfação de 100% na primeira escola, enquanto que na 
segunda este número sofreu uma leve variação com 96% dos alunos aprovando a metodologia utilizada. 

 



Meio Ambiente em Foco – Volume 12 

 
 

 
 

17 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude do que foi mencionado ao longo do trabalho, conclui-se que os alunos possuem conhecimento 
básico sobre o tema em questão, na qual a maioria deles foi adquirido de forma empírica. Sendo assim 
durante a aula poucos demostram saber qual a importância desse ecossistema para a manutenção do 
equilíbrio ecológico. 

Pôde-se identificar pelo comportamento dos alunos que a didática aplicada despertou a participação e o 
foco destes, de forma contribuintes com as respostas das perguntas aleatórias que foram repassados ao 
longa das explicações, empolgados em dialogar sobre os componentes desse ambiente. 

Outro aspecto observado é que apesar das duas escolas analisadas serem localizadas em regiões litorâneas 
na qual o ecossistema manguezal é encontrado, os alunos pouco estudam sobre esse assunto. Sugere-se 
que este poderia ser trabalhado de forma mais aprofundada na disciplina de Ciências, como ecologia 
regional, ou numa abordagem mais transversal.  
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo investigar percepções ambientais dos 

pescadores extrativos na localidade de Bragança-Pará. O percurso metodológico incidiu 

através de um questionário semiestruturado com perguntas qualitativas e quantitativas. 

Participaram deste estudo quarenta pescadores, com idade diversificada entre 16 a 68 

anos. O cuidado com o dejeto produzido pelas as embarcações mostraram-se 

preocupante, 76% afirmaram ter descartado lixo no mar; outros 24% disseram que o 

acúmulo de garrafas, plásticos e óleo vem aumentado consideravelmente ao longo do 

tempo. Questionamos sobre o destino dos rejeitos produzidos pelas embarcações, e 

cerca de 65% afirmam armazenar em sacolas plásticas, e os demais 35% afirmaram 

despejar restos orgânicos no mar. Quando perguntados “O pescador também é 

responsável pela a preservação da natureza?”. Em torno de 85% dos pescadores 

responderam que sim, enquanto 15% não souberam responder. Neste sentido, mostra-

se a necessidade de implementar novas políticas públicas de conscientização e 

mobilização em relação ao ambiente. A percepção ambiental é o primeiro passo para 

mudança nos padrões de comportamento vigente na sociedade moderna, deste modo 

assim, contribuindo para perpetuação das presentes e futuras gerações das espécies. 

 

Palavras-chave: Meio ambiente, Mar, Embarcação e Resíduos 
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1. INTRODUÇÃO 

A região amazônica destaca-se como um dos maiores polo pesqueiro pela ampla diversidade de espécies, 
apresentando um ambiente rico e produtivo do ponto de vista biológico. O Estado do Pará apresenta 562 
km2 de zona costeira litorânea, com 123 comunidades que sobrevivem da captura e pesca marinha. Além 
disso, a presença de manguezais, igarapés, rios e estuários aquáticos, favorece o desenvolvimento da 
prática pesqueira. No ano de 2009, foi responsável por 51,64% da produção total de pescado e 10,98% da 
produção brasileira, sendo considerado o segundo maior produtor do País (Borcem; Júnior; Almeida; 
Palheta; Pinto, 2011) 

A produção extrativista marinha tem gerado muito emprego e vem estimulando o desenvolvimento tanto 
em nível de estado quanto nacional. Entretanto, os impactos ambientais causados pelas embarcações nos 
oceanos são imensuráveis, uma vez que os resíduos produzidos nos barcos na maioria das vezes, são 
lançados no ambiente aquático causando danos aos animais aquáticos e subaquáticos, e para as zonas 
litorâneas causam prejuízos econômicos e socias (Zacardi; Saraiva; Vaz, 2017). 

A percepção ambiental é considerado de total importância para que se possa compreender melhor as 
inter-relações entre homem e meio ambiente, “suas expectativas, anseios, satisfações e insatisfações, 
julgamentos e condutas”, é o primeiro passo para um posicionamento crítico em relação ao meio ambiente 
em que está inserido, assim procurar soluções para conservação dos recursos naturais (Zappes; Oliveira; 
di Beneditto, 2016). 

A percepção da natureza é estimado como a consciência crítica em relação ao meio ambiente, no qual o 
homem está inserido, consiste no modo de entender o ambiente para aprender a proteger e cuidar do 
mesmo (Queiros; Silva; Marques-Silva, 2018). Cada indivíduo percebe, reage, responde diretamente de 
acordo com às ações sobre o ambiente em que vive. As respostas ou manifestações decorrentes são 
resultados das percepções individuais e coletivas, processos cognitivos, julgamentos, expectativas de cada 
sujeito (Freitas; Ribeiro, 2007). 

Nesse contexto, a educação ambiental surge como importante ferramenta de conscientização e 
sensibilização das pessoas acerca da problemática ambiental, buscando, assim, conservação mais efetiva 
(Torres; Oliveira, 2008). Além disso, é um instrumento imprescindível para consolidação dos novos 
modelos de desenvolvimento sustentável, com justiça social, visando a melhoria da qualidade de vida das 
populações envolvidas, em seus parâmetros formais e não-formais, como processo participativo através 
do qual o indivíduo e a comunidade constroem novos valores sociais e éticos, adquirem conhecimentos, 
atitudes e habilidades voltadas para o exercício do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado em 
prol do bem comum das gerações presentes e futuras (Medina, 2002). 

Neste sentindo, este trabalho buscou investigar as percepções socioambientais dos pescadores extrativos 
localizados na cidade de Bragança - Pará. Os recursos naturais estão interligados ao valor social, 
econômico, político e ambiental. O uso indiscriminado do ambiente aquático e terrestre pode interferir 
para a qualidade de vida, já que este estão atrelados a necessidade biológica e econômica do homem 
(Venturi, 2006; Lanna; Braga, 2006). 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo está localizada na região costeira de Bragança - Pará; sob as coordenadas geográficas (1º 
00’S/ 46º 40’ W). A atividade pesqueira é considerada principal movimentação econômica na região 
amazônica, responsável pela geração de emprego e fonte de subsistência para diversos habitantes que 
sobrevivem da pescaria, incluindo peixes, mariscos e crustáceos (Lutz; Lima; Gonçalves-Filho; Cintra; 
Silva, 2016). 

 

2.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Antes de proceder o estudo foi realizada uma explicação verbal com todos os entrevistados, onde foi 
explicado o objetivo da pesquisa e apresentado e lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), no qual os envolvidos que aceitassem a participar estavam cientes e de acordo. Todas as 
informações prestadas tiveram como finalidade a elaboração da pesquisa. 
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Os resultados estão apresentados de forma codificada, não sendo divulgada qualquer informação pessoal 
que possa levar a identificação dos entrevistados. O TCLE compromete sobre os métodos, cuidados, 
desconfortos, amparos e direitos envolvidos, permitindo-se decisão de forma autossuficiente (Goldim; 
Pithan; Oliveira; Raymundo, 2003). 

Os participantes foram entrevistados durante o momento que retornavam de suas capturas marinhas. 
Foram interrogados todos os profissionais envolvidos na atividade pesqueira, desconsiderando se houver 
ou não a posse da carteira profissional de pesca. O questionário possuía abordagem mesclada com 
aspectos quantitativos e qualitativos. A abordagem quantitativa leva em consideração o número de 
repetições que determinados elementos se apresentam (Alves; Silva, 1992). 

Dentre as perguntas atribuídas no estudo, podemos destacar em duas categorias distintas: (I) Perfil 
Social: Idade; Tempo de profissão; Nível de escolaridade dos pescadores – Neste tópico, caracteriza e 
delimita os perfis dos pescadores envolvidos na respectiva pesquisa. (II) Percepção Ambiental: Você 
reconhece algum elemento da natureza?; Você jogou lixo no mar?; Você ver lixo no mar?; Quais tipos de 
lixo você mais ver?; O que você faz com o lixo produzido em sua embarcação?; Os pescadores podem 
causar danos ao meio ambiente?; “o pescador pode contribuir para a preservação da natureza”, “Você 
conhece algum orgão responsável pela fiscalização da natureza? – Nesta subdivisão, os pescadores 
sintetizam suas percepções e cuidados produzidos com o meio ambiente. 

Os resultados obtidos em pesquisa foram todos analisados e transferidos para planificação de dados. 
Paralelamente às aplicações, utilizou-se o método de “Análise do Diálogo”, que teve como foco identificar 
as alocuções dos entrevistados, na busca do significado dos enunciados (Bardin, 2002). 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

3.1. PERFIL SOCIAL 

Participaram desta pesquisa quarenta pescadores com idade entre 16 a 68 anos. O tempo de profissão dos 
pescadores corresponde respectivamente entre 01 a 45 anos. Esses resultados aproximam-se dos valores 
encontrados em estudo realizado no Reservatório de Billings, correspondendo a idade média entre os 
profissionais 18 a 60 anos, com média de tempo de serviço variando entre 12 a 45 anos (Alves-Silva; 
Castro; Maruyama; Paiva, 2009). 

O nível de instrução declarado pelos os profissionais entrevistados foi: 22,5% analfabeto; 57,5%, não 
concluíram o ensino fundamental; 15% completaram o ensino fundamental; 2,5% possuíam o ensino 
médio incompleto e 2,5% concluíram o ensino médio. Os resultados dos níveis de escolaridade dos 
entrevistados encontram-se no Gráfico 01. De acordo com Alencar; Maia (2011) a maior parte dos 
pescadores brasileiros possuem baixo nível de escolaridade, com taxa nacional de 56.218 pescadores 
analfabetos (8,1%); 523.841 pescadores com ensino fundamental incompleto e completo (75,51%); o 
percentual total para todos pescadores que cursaram o ensino médio representam cerca de 69.763 (6,6% 
incompleto - 4,4% completo). A saída da comunidade escolar proporciona conhecimento limitado para 
administrar os seus negócios e fazem destes profissionais, apenas um mero recurso humano braçal e sem 
instrumentos culturais, sociais e/ou econômicos (Isaac-Nahum, 2006). 

 
Gráfico 01: Escolaridade dos sujeitos pesquisados – Fonte: Autores 
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Entretanto, quando questionados, se pretende que seus filhos também exerçam a profissão pesqueira, a 
maioria (93%) dos progenitores responderam que não, e afirmam incentivar seus descentes estudarem e 
exercer outras atividades profissionais. Além disso, observa-se, que os pecadores estão cada vez mais 
conscientizando seus filhos sobre a importância dos estudos e sobre as competições mercadológicas 
(Santos; Almeida-Funo; Piga; França; Torres, Melo, 2011). Alguns pescadores relatam que os principais 
motivos culpabilizados pelo o êxodo escolar: dificuldades financeiras, falta de oportunidades e acesso à 
educação formal, família, filhos, casamento, número excessivo de reprovações, distância do 
estabelecimento escolar e número limitado de vagas nas escolas antigamente. 

 

3.2. CONCEPÇÃO AMBIENTAL 

Os profissionais da atividade responderam que os elementos mais conhecidos da natureza são: 
Manguezais, Florestas, Árvores, Rios, Animais, Plantas, Mar e Terra. O meio ambiente não significa apenas 
um espaço físico, mas o produto de todas relações que desempenha. Possui um sentido estático, 
constituído por conexões dinâmicas entre seus elementos e componentes (organismos vivos e não vivos). 
O ecossistema é o “espaço que vivemos” e também o “espaço do qual vivemos”, ou seja, existe uma linha 
tênue de multiplicidades e relações entre homem e natureza. Este equilíbrio entre os diversos 
componentes existente no meio ambiente é possível através de trocas químicas e físico-químicas entre os 
componentes presentes no planeta. As condições de relação estão intimamente interligadas aos 
organismos e habitats (plantas, animais e homem). A multiplicidade e a heterogeneidade promovem e 
sustentam todas as formas de relação e dependência, se separadas, não formariam o meio ambiente, 
porque não relacionariam (Dulley, 2004). 

Quanto a dinâmica dos resíduos produzidos pelas embarcações, mostraram-se preocupante, 76% dos 
participantes afirmaram pelo menos alguma vez já ter descartado resíduos no mar, outros 24% disseram 
que o acúmulo de garrafas, plásticos e óleo vem aumentando consideravelmente. O acúmulo de lixo 
fomentado pelo o homem no espaço marinho tem-se mostrado inquietante, especialmente os resíduos 
plásticos e derivados de petróleo. A ação antrópica afeta principalmente os animais aquáticos e 
subaquáticos que residem águas oceânicas (peixes, focas, tartarugas, pinguins, plânctons entre outros). O 
aparecimento desses materiais pode ocasionar prejuízos econômicos às indústrias especializadas em 
pescados, estragos a fauna e flora marinha e terrestre, desequilíbrio do ecossistema marinho, esgotamento 
dos recursos proveniente do mar, alto índice de toxinas pesadas nos organismos aquáticos, danos às 
atividades turísticas e riscos à saúde dos veranistas (Araújo; Costa, 2003). 

Em relação aos principais danos produzidos pelo descarte indevido de resíduos no mar, os pescadores 
mencionaram em suas falas: “Os animais pode morrer com a falta de oxigênio na água”, “Pode prejudicar os 
oceanos”, “Água vai ficar contaminada”, “Faltará peixe”, “Acabará com nossa fonte de subsistência”, “Vamos 
todos morrer”, “Pode provocar a poluição e contaminação”. A poluição causada pelo o humano no ambiente 
marinho considera-se um problema de ordem crescente e de impactos intergeracionais. Esforços 
contínuos têm sido realizados em diversos países para tentar minimizar os problemas ocasionados no 
ambiente marinho. O desempenho tem apresentado poucos resultados, na medida em que os padrões de 
consumo têm expandido surpreendentemente. Estudos recentes, demonstram que cerca de 14 bilhões de 
resíduos orgânicos e inorgânicos são despejados intencionalmente pelo o homem no oceano, esses rejeitos 
são transportados através das correntes de ventos e ondas para zonas praieiras e outras áreas remotas do 
mundo (APLM, 2015). 

Quando questionados, sobre o destino dos rejeitos produzidos pelas as suas embarcações, 65% dos 
entrevistados afirmaram armazenar em sacolas plásticas, e posteriormente descartam em lixeiras, e os 
demais 35% afirmam armazenar os resíduos inorgânicos em sacos plásticos e os dejetos orgânicos são 
jogados nos oceanos. O despejo impróprio é responsável por desencadear diversos problemas 
demasiadamente, o destino apropriado essencialmente é a reciclagem e coleta diferenciada. Em países em 
desenvolvimento, como Brasil, são despejados indevidamente e irregularmente em aterros sanitários sem 
pré-seleção de materiais recicláveis e orgânicos, contribuindo de modo displicente para o acúmulo 
crescente de lixo e proliferação de doenças vinculadas por mosquitos e moscas. Por este motivo, é de total 
importância descartar em ponto de coleta adequado (lixeira ou ponto de tratamento), já que alguns 
resíduos de ordem não recicláveis tendem relativamente a demorar muito tempo para alto decompor-se 
(Ferraro; Cantarino, 2011). 

Quando perguntado se “O pescador também é responsável pela a preservação da natureza?” 85% dos 
participantes responderam que sim, enquanto 15% não souberam responder. O profissional marinho 
durante a trajetória aprende a respeitar e conservar o ambiente marinho e os conhecimentos obtidos 
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sobre o meio aquático são usados para preservar os mecanismos envolvidos no equilíbrio ambiental. Esta 
atitude, faz jus ao aprendizado acumulados ao longo de décadas e das experiências compartilhadas entre 
profissionais experientes, pois em sua concepção o uso consciente proporcionará fonte de subsistência 
por anos, se continuar respeitando a natureza. Em contrapartida, grandes estabelecimentos e 
empreendimentos pesqueiros que operam em escala industrial são considerados os maiores agentes 
ativos na redução dos estoques de peixes, crustáceos e mariscos, através de uso indiscriminado e 
predatório, vem acelerando ativamente para o esgotamento dos recursos marinhos (Silva; Andrade, 
2010). 

Quanto a fiscalização do meio ambiente, os orgãos mais citados foram o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente (IBAMA) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ultimamente, 
alguns discursos têm sido realizados através de veículos sociais e midiáticos a relação homem e natureza 
de forma individualizada e fragmentada, caracterizando o homem e suas ações de maneira isolada e “fora 
do meio, é externo a ele, e não cabendo-lhe o papel de fiscalizador, usuário e controlador”. As mobilizações 
e fiscalizações ambientais também é dever do homem de bem comum e não somente responsabilidade dos 
orgãos competentes em administrar e controlar o uso desordenado do meio ambiente. A educação 
ambiental é apontada como forma de sensibilização das condições socioambientais, permitindo reflexão e 
autoconhecimento do homem como agente ativo na transformação da natureza, que necessita 
efetivamente ser controlado, quando deveria protege e preservar a qualidade ambiental, e ver-se como 
parte integrante do meio ambiente e autoavaliar suas intervenções e consequências para o perpetuamento 
das espécies (Albuquerque, 2007; Souza, 2009). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentre as observações relatadas, a maioria dos habitantes que sobrevivem da pesca possui nível de 
escolaridade baixo. O uso desordenado dos recursos pesqueiros mostrou-se preocupante, corroborando 
indiscriminadamente para redução nos estoques de cardumes, crustáceos e mariscos. O aumento de 
rejeitos inorgânicos causam danos ao meio ambiente marinho e também ao bem comum do homem. A 
população em geral, também é responsável pela preservação e fiscalização da natureza. Portanto, mostra-
se necessário a elaboração de novas políticas públicas de conscientização e mobilização socioambiental, 
umas das formas seria a implementação de ensino ecossistêmico nas cooperativas e nas escolas comuns. 

Ser ambientalmente responsável é atuar e preservar o planeta terra, a começar nas escolas, 
conscientizando sobre o cuidado e defesa do nosso meio ambiente. A educação ambiental considera-se 
como o primeiro passo para mudança de comportamento social vigente, assim construindo cidadãos que 
proporcione uma qualidade de vida para presentes e futuras gerações. 
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Capítulo 4 
 

Trabalhando a modelagem matemática para tratar 
problemas ambientais causados pela extinção de 
abelhas com foco no maracujá 

 

Ana Fábia Guedes Vasconcelos
 

Vanessa de Souza Pereira 

 
Resumo: A partir da aprovação de 51 agrotóxicos no Brasil, houve muitas discussões 

sobre suas consequências, porém pouco foi comentado nas mídias sobre os danos que os 

agrotóxicos causam às abelhas e consequentemente à população, pois esta precisa de 

alimentos e as abelhas são responsáveis pela polinização de mais de 80% das plantas. O 

maracujá foi escolhido como a fruta do estudo, devido sua abelha polinizadora estar em 

processo de extinção, além de sua produção ter uma alta dependência das delas. Por 

meio disso foi elaborada uma aula para alunos do ensino médio, baseado na metodologia 

de ensino Modelagem Matemática, que busca desenvolver no aluno um pensamento 

crítico matemático e até mesmo social, unindo Educação Matemática e Educação 

Ambiental. Assim, por meio de dados coletados no site do IBGE foi elaborado um 

problema motivador para esta discussão: “Sabendo que as abelhas são responsáveis pela 

polinização de 95% da produção do maracujá, por quanto tempo, a partir de 2019, ainda 

teremos a produção dessa fruta caso as abelhas sejam extintas?”.  

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Polinização, Agrotóxicos, Metodologia de Ensino. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente a preocupação com a formação de cada aluno está cada vez mais em pauta, abordagens de 
ensino estão sendo elaboradas e desenvolvidas para sanar os problemas no ensino. E de modo específico, 
a disciplina de matemática tem sido um grande desafio porque existe um maior nível de rejeição por parte 
dos alunos, o que dificulta o ensino e aprendizado. 

A rejeição à Matemática pode estar relacionada aos mecanismos de defesa, pois como cita Braghirolli 
(1995): 

(...) o indivíduo frustrado pode reagir com inquietação, agressão, apatia, 
fantasia, estereotipia e regressão. Mas há outras formas de se tentar resolver os 
problemas ligados aos conflitos, frustrações e ansiedades. São os mecanismos 
de defesa. São assim chamados, porque visam proteger a autoestima do 
indivíduo e eliminar o excesso de tensão e ansiedade. (...) A principal função dos 
mecanismos de defesa é ajudar-nos a manter a ansiedade e a tensão em níveis 
que não sejam tão dolorosos para nós. (..) Segundo Freud os mecanismos de 
defesa são inconscientes. 

Baseado na perspectiva de ensino da Modelagem Matemática de Almeida (2016) foi desenvolvido um 
plano de aula para tratar função linear para alunos de Ensino Médio, que trabalhe com os impactos 
ambientais causados pela extinção de abelhas, com foco específico no Maracujá. 

A disciplina Modelagem Matemática no Estudo de Ciências, ministrada no curso de Licenciatura da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú, foi a base para a exploração da abordagem de Modelagem 
Matemática. 

Já o tema proposto, que se trata de mensurar danos ambientais causados pelo desaparecimento das 
abelhas, surgiu a partir de uma notícia lançada no portal de notícias G1, em que a manchete abordava 
“Governo aprova registro de mais 51 agrotóxicos, totalizando 262 no ano”, segundo o G1. 

O impacto causado pela manchete fez vir à tona o questionamento a respeito de a população ter 
consciência dos danos irreversíveis que o uso indiscriminado de agrotóxicos pode vir a causar, 
diretamente e indiretamente. Diante disso, esse tema foi escolhido para ser discutido em sala com uma 
turma do Ensino Médio. 

Desta forma, este trabalho tem por intuito propor uma aula que trabalhe função linear e desenvolva senso 
crítico a respeito de um assunto discutido nas mídias sobre a aprovação de novos agrotóxicos no Brasil, 
assim como conscientizar sobre a importância das abelhas. E baseado nas fases da Modelagem Matemática 
proposta por Silva e Vertuan (2016), desenvolver um modelo matemático sobre a produção do maracujá e 
como consequência responder a uma questão ambiental e social a partir do problema pesquisado. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. MODELAGEM MATEMÁTICA 

A Modelagem Matemática trata-se de procedimentos que envolvem o levantamento de informações e o 
uso de conceitos matemáticos e extra matemáticos para obter um modelo que viabiliza determinar 
soluções para um problema. A proposta de usar essa metodologia se deve aos resultados que ela propõe, 
de influenciar a pesquisa e proporcionar uma real interpretação de dados (Silva e Vertuan, 2016). 

Uma atividade de Modelagem Matemática envolve fases relativas ao conjunto de procedimentos 
necessários para configuração, estruturação e resolução de uma situação problema as quais Silva e 
Vertuan (2016) caracterizou como: Inteiração; Matematização; Resolução; e Interpretação dos dados e 
validação. 

 
Fluxograma 1: Fases da Modelagem Matemática 

Fonte: Silva e Vertuan (2016). 



Meio Ambiente em Foco – Volume 12 

 
 

 
 

26 

A fase da inteiração é a fase em que a proposta do tema é lançada, em que se fazem as pesquisas e a 
problemática é feita para que ocorra a coleta de dados e a formulação de estratégias de resolução. Em 
seguida, é iniciada a fase da Matematização, pelo qual os dados coletados começam a ser moldados e 
representados de maneira matemática, ocorre a seleção de variáveis para que na fase da Resolução o 
modelo seja construído através de cálculos e resoluções matemáticas. 

Após a resolução vem a última fase, que consiste primeiramente em interpretar o modelo encontrado e o 
validando, ou seja, a capacidade de aplicação que ele propõe. E assim ter uma resposta à problemática feita 
inicialmente. 

A identificação dessas fases para o desenvolvimento de uma atividade de modelagem coloca em evidência 
aspectos que caracterizam a Modelagem matemática: o início é uma situação-problema; os procedimentos 
de resolução não são predefinidos e as soluções não são previamente conhecidas; ocorre a investigação de 
um problema, conceitos matemáticos são introduzidos ou aplicados, ocorre a análise da resolução. Assim, 
estes constituem elementos que caracterizam uma atividade de Modelagem Matemática (Silva e Vertuan, 
2016). 

 

2.2. CONSEQUÊNCIAS DA EXTINÇÃO DAS ABELHAS 

Como consequência da evolução a produção de alimentos tem crescido devido o aumento de natalidade e 
a diminuição da mortalidade, a fim de evitar perdas na produção, o uso de agrotóxicos e pesticidas tem 
sido uma solução. 

Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo concluiu que a principal causa da morte de meio bilhão 
de abelhas em três meses, no ano de 2019, foram os agrotóxicos. 

Diante de todo o caos causado, o declínio no número de animais polinizadores pode comprometer ainda 
mais esse processo atual de extinção de uma maneira agravante, dentre esses animais, um deles é a 
abelha, esse pequeno inseto é o principal polinizador de plantas (Rech, 2014; Oliveira, 2015). 

A vida das abelhas é crucial para o planeta e para o equilíbrio dos ecossistemas, pois na busca do pólen, 
para sua alimentação elas polinizam as plantações, e através dela que cerca de 80% das plantas se 
reproduzem. (Magalhães, 2015) 

Desse modo, as abelhas afetam a população diretamente, sem que tenha uma total percepção. A nível 
alimentar, aproximadamente dois terços dos alimentos que ingerimos são produzidos com a ajuda da 
polinização das abelhas. Este é o reconhecimento de que, sem as abelhas, a segurança alimentar da 
humanidade está ameaçada. (Magalhães, 2015) 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Usando como referência as fases da Modelagem Matemática descrita por Silva e Vertuan (2016), a aula 
será iniciada introduzindo o assunto e discutindo suas problemáticas a partir de pesquisas. 

No inicio do ano de 2019 foi encontrado meio bilhão de abelhas mortas, em uma contagem de três meses, 
de acordo com o site Galileu. E uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo a respeito dessas 
mortes, concluiu que a principal causa era os agrotóxicos. 

Por meio disso, foi levantada outra questão “que impactos a morte das abelhas têm a sobre a população, 
para que haja uma real preocupação diante disso?”. Lembrando de conceitos biológicos a respeito de 
abelhas, temos que elas têm uma importância muito grande sobre a polinização das plantas e 
consequentemente a produção de frutos, cerca de 70% das plantas cultivadas, utilizadas diretamente para 
o consumo humano, dependem em certo grau da polinização realizada pelas abelhas (Klein, 2007). 

Voltando a pesquisa para as abelhas, o site da revista Exame falava justamente que as abelhas já estavam 
entrando para a lista de espécies em extinção, que levou ao site de Olho nos Ruralistas, onde é foi citado 
por Kayna Agostini em 2018 que o maracujá é altamente dependente de seu polinizador, 95% de sua 
produção ocorre devido à polinização das abelhas mamangava e que para suprir essa possível extinção 
das abelhas, os agricultores estão contratando trabalhadores para realizar o trabalho de polinização 
manualmente. 

Portanto, a partir disso é lançado o problema para os alunos “Sabendo que as abelhas são responsáveis 
pela polinização de 95% da produção do maracujá, por quanto tempo, a partir de 2019, ainda teremos a 
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produção dessa fruta, caso as abelhas sejam extintas?”. 

Como meio de pesquisa, foi utilizado o site do IBGE, chamado Sidra, em que foram encontrados dados da 
produção de maracujá no Brasil. 

 

Tabela 1: Produção de Maracujá no Brasil 
Ano Produção 

2011 923035 

2012 776097 

2013 838244 

2014 823284 

2015 704369 

2016 704253 

2017 554598 

Fonte: IBGE 

 

No entanto, já se sabe que as abelhas são responsáveis por 95% da produção do maracujá e 
instintivamente espera-se que o aluno perceba que 5% se devem a outros fatores de polinização e que são 
esses valores que serão utilizados para solucionar o problema. 

 

Tabela 2: Produção do Maracujá que não precisam das abelhas 
Ano Produção sem abelhas 

2011 46151,75 

2012 38804,85 

2013 41912,2 

2014 41164,2 

2015 35218,45 

2016 35212,65 

2017 27729,9 

Fonte: IBGE 

 
Representando por meio de gráfico os dados encontrados, tem-se o seguinte gráfico: 

 
Gráfico 1: Produção de Maracujá que não precisa das abelhas 

Fonte: IBGE 
 

 



Meio Ambiente em Foco – Volume 12 

 
 

 
 

28 

Percebe-se que dentre as funções conhecidas pelos alunos, a que mais se assemelha é a função linear 
decrescente, cuja estrutura é f(x) = ax + b e para que se obtenha a fórmula linear do gráfico é necessário 
resolver um sistema. No entanto, a escolha de apenas dois pontos não oferece uma resposta tão precisa, 
devido a isso Bassanezi (2002) propôs um sistema que une dois pontos, chama-se Método dos Mínimos 
Quadrados: 

 

 

Após ouvir dos alunos a proposta de montar um sistema, é apresentada a fórmula do Método dos Mínimos 
Quadrados. Primeiramente, serão definidas as variáveis dependente (y) e independente (x), 
posteriormente serão obtidos os somatórios que a fórmula necessita. 

A variável independente, definida pelos anos, será substituída por valores como (1, 2, 3...) a partir do ano 
que começa, por exemplo, o ano de 2011 será definido como 1 e assim por diante, isso será feito para 
facilitar os cálculos. 

 

  x y x² x . y 

  1 46152 1 46152 

  2 38805 4 77610 

  3 41912 9 125736 

  4 41164 16 164656 

  5 35219 25 176095 

  6 35213 36 211278 

  7 27730 49 194110 

Σ 28 266195 140 995637 

 
 
 

Assim, tem-se que a = -2469,4 e b = 47905, portanto a fórmula linear do gráfico de produção do maracujá 
em que não há participação das abelhas é f(x) = -2469,4x + 47905. E a pergunta do problema busca 
responder quanto vai durar a produção de maracujá, a partir do ano de 2017. Logo, sua variável 
dependente (y) tem que ser zero, portanto: 
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Para que o modelo funcione com todos os anos, temos a mudança da variável independente, de (1, 2, 3...) 
para (2011, 2012, 2013...) 

Tabela 3: Validação das Variáveis 
Ano (x) Ano (t) 

1 2011 

2 2012 

3 2013 

4 2014 

5 2015 

6 2016 

7 2017 

x = t - 2010 t 

Fonte: IBGE 
 

y = -2469,4x + 47905 

y = - 2469,4(t – 2010) + 47905 

y = - 2469,4t + 5011399 

 

Desse modo, substituindo o ano na variável t, pode-se obter a produção de maracujá do ano em questão 
que não depende da polinização das abelhas. A tabela 4 faz uma análise da diferença entre a produção 
obtida através do IBGE e a produção baseada na fórmula. 

 
Tabela 4: Validação da Fórmula Encontrada 

Ano Produção Y = - 2469,4t + 5011399 

2011 46151,75 45435.6 

2012 38804,85 42966.2 

2013 41912,2 40496.8 

2014 41164,2 38027,4 

2015 35218,45 35558 

2016 35212,65 33088.6 

2017 27729,9 30619.2 

Fonte: IBGE 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desse método de ensino, percebe-se que além da interdisciplinaridade entre Biologia e 
Matemática, temos um estudo social de fatos reais e atuais. Assim podem ser discutidas medidas tomadas 
no Brasil e suas consequências para a população. 
Diante do modelo obtido, pode-se constatar que a polinização realizada pelas abelhas tem grande 
influência, visto que os valores encontrados são alarmantes. Este modelo enfatiza apenas a produção do 
maracujá, no entanto, é possível ampliar as pesquisas com relação às demais culturas que são produzidos 
na natureza. 
Faz-se necessário discutir esse tema em sala de aula, para que a partir de fatos apresentados se 
desenvolva uma maior criticidade sobre o assunto e dessa forma se promova debates que possam ir além 
do meio escolar. 
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Capítulo 5 

 

Análise dos impactos socioambientais da fabricação 
da cal no Assentamento Ubá, Santa Quitéria-Ceará 
 

Janaiára Maria de Paiva Ferreira 

Jacqueline Maria de Paiva Ferreira 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar os principais impactos 

socioambientais gerados pela fabricação da cal no assentamento Ubá, Santa Quitéria-CE, 

bem como descrever o processo de produção da atividade caieira. Utilizada como 

principal matéria-prima na produção da cal, a rocha calcária é fabricada sob técnicas 

bastante rudimentares, sendo esta prática ainda muito recente no assentamento Ubá. Os 

procedimentos metodológicos foram através de revisão bibliográfica, visitas na área de 

estudo para aplicação de questionários com os caieiros e registros fotográficos. 

Verificou-se que a atividade caieira é de grande importância para a população local em 

função de ser a principal fonte de renda dos trabalhadores, porém tem trazido vários 

impactos ambientais para a comunidade. Diagnosticou-se também um quadro 

preocupante acerca das condições de trabalho, já que os trabalhadores não utilizam 

equipamentos de proteção individual. Portanto, faz-se necessário o emprego de práticas 

mitigadoras como desenvolvimento de práticas de Educação ambiental, manejo florestal. 

 

Palavras-chave: Assentamento; Exploração do calcário; Impactos socioambientais. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo analisar os principais impactos socioambientais gerados pela 
fabricação da cal no assentamento Ubá,Santa Quitéria-CE, bem como descrever o processo produtivo da 
cal, tendo em visto que a produção dessa atividade ocorre através da exploração dos recursos naturais e 
sob técnicas bastante rudimentares. 

A ocorrência da atividade da cal ainda é recente na comunidade, mas  em virtude da geração de renda para 
a população local, esta faz uso das matérias- primas de maneira degradante, no qual não há nenhuma 
preocupação com os danos causados ao meio ambiente. 

Assim, a partir da exploração da rocha calcária e da madeira que é utilizada como combustível na queima 
da cal, a pesquisa pretende responder a seguinte questão: quais os impactos socioambientais resultantes 
da produção da cal no assentamento Ubá? Os procedimentos metodológicos adotados foram revisão 
bibliográfica de autores como Andrade (2005), Chaves (2009), Mineropar (2004) e posteriormente a 
realização de visitas na área estudada para a aplicação de questionários com os trabalhadores. Optou-se 
por aplicar um questionário semiestruturado e, este teve a amostra dos 30 funcionários da fábrica. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A extração do calcário em lavra a céu aberto acarreta um conjunto de modificações na paisagem e 
alterações do meio. Uma delas é o desmatamento e o decapeamento. Além destes, ocasiona um impacto 
visual pela modificação da topografia, lança resíduos nas encostas e outros (MINEROPAR, 2004, p.34). 
Assim, a ocorrência dos impactos ambientais tem início deste a pré-produção (extração e transporte da 
rocha e madeira que é utilizada como lenha). 

Para Chaves (2009, p. 25) “A atividade de extração mineral está diretamente relacionada com o meio 
ambiente, devido o volume significativo de material que é extraído e posteriormente transportado”. Dessa 
forma, a mineração provoca uma série de efeitos negativos tendo como resultado imensas áreas 
degradadas devido a redução da vegetação que por sua vez acelera o processo de erosão, como também na 
produção de gases poluentes em decorrência da queima de combustível. 

De acordo com Barreto (2001, p. 18) “A extração mineral é a atividade que possui maior potencial 
impactante, podendo destacar a alteração de lençol de água subterrânea, poluição sonora, visual, do ar e 
do solo, lançamentos de fragmentos, erosão e impactos sobre a fauna e a flora”. Tais condições são 
encontradas no assentamento Ubá que em função da exploração dos recursos naturais tem sua paisagem 
transformada.  

O grande crescimento econômico exige uma grande quantidade de matéria prima, portanto os prejuízos 
ambientais acabam sendo praticamente inevitáveis (CUCHIERATO, 2000, p. 25). Devido a demanda por 
insumos a extração do calcário vem criando áreas erodidas que ao final da exploração ficam inutilizadas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O assentamento Ubá com distância de 57 km da sede, Santa Quitéria-CE, constituiu- se até 1987 como 
propriedade particular. Para tanto, o Estado através do Instituto de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), fez a emissão da posse da terra aos camponeses, entregando 1950 hectares, dando início a 
construção do assentamento.  

Dentre as atividades econômicas desenvolvidas na comunidade destaca-se a agropecuária, porém a partir 
de 2000 alguns moradores deram início a extração do calcário em função da abundância no local, de modo 
que esta atividade se tornou a principal fonte de renda destes moradores.  

Para melhor identificar e compreender os aspectos e impactos socioambientais decorrente da atividade da 
cal em Ubá, faz-se necessário descrever as etapas realizadas durante o processo produtivo, como mostra a 
figura 1, em relação ao fluxograma da produção da cal. 
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Figura 1- Fluxograma do processo produtivo da cal. 

Fonte: Adaptado de Filho, 2009. 
 

A extração corresponde a fase de obtenção dos principais insumos da atividade, ou seja, a retirada da 
rocha calcária e da lenha que é utilizada como fonte energética na fabricação da cal. Obtida no próprio 
assentamento, a rocha é extraída a céu aberto de forma manual, com auxílio apenas de picaretas e/ou 
marretas. Quando as formações de rocha não afloram na superfície, porém estão à baixa profundidade 
utilizam-se explosivos, em seguida ocorre a redução braçal dos blocos maiores até alcançar o tamanho 
ideal para o carregamento no transporte. 

 

Figura 2- Área de extração do calcário no assentamento Ubá. 

  
Fonte: Ferreira, 2018. 

 

Cabe mencionar que em relação ao uso de explosivo, o responsável pela fábrica alegou a adoção dessa 
ferramenta devido facilitar o processo, pois, aumenta a produtividade e reduz o tempo de extração. No 
entanto, faz-se necessário destacar que, a explosão pode gerar danos não só para os trabalhadores com 
também implicações ambientais, por exemplo, a fuga e o desaparecimento de espécies da fauna. 

A lenha é a fonte energética utilizada pela fábrica da atividade caieira. Sendo as espécies vegetais que mais 
são utilizadas a catingueira, sabiá, jurema, marmeleiro e angico. Assim, a extração da lenha causa a 
degradação da vegetação nativa, evidenciando um cenário que pode ser mais grave, em razão da extinção 
de algumas espécies da flora, bem como da fauna, como, tatu, guaxinim, raposa, carcarás entre outros. 

Após a extração e transporte da rocha calcária até a caieira para a queima, essa matéria prima passa por 
uma etapa de empilhamento no interior do forno conhecido como “arrumação da caieira”. Nesta etapa as 
rochas são empilhadas uma em cima das outras, de modo que espaços vazios sejam deixados para 
possibilitar um maior contato da rocha com o fogo.  
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À medida que aumento empilhamento os espaços vazios vão sendo reduzidos até desaparecerem 
completamente e, as últimas rochas são colocadas passando da “boca” da caieira formando assim, uma 
espécie de cone revertido a fim de evitar a perda de calor e garantir o processo da calcinação. 

 

Figura 3- Técnica de empilhamento utilizada para o processo de calcinação. 

Fonte: Ferreira, 2018. 

 

O processo da queima da rocha calcária é denominado de calcinação e, tem duração de três dias e duas 
noites consecutivas. Durante esse período são estabelecidas jornadas de trabalho divididas em dois 
turnos: um que inicia as 5:00 horas e encerra as 17:00 horas e outro com início às 17:00 horas e encerra as 
5:00 da manhã. 

Os caieiros escalados para essa etapa do processo de produção são responsáveis por manter o forno com a 
capacidade térmica máxima através do fornecimento da lenha na “boca” do forno. 

 

Figura 4- Trabalhador abastecendo o forno com lenha. 

  
Fonte: Adaptado de Andrade, 2005. 

 

Conforme Andrade (2005, p. 126) “Nesta etapa os principais riscos à saúde dos trabalhadores destacam-se 
desidratação, alterações no sono, câncer de pele e stress”. Os discursos dos trabalhadores ilustram tais 
interferências: “A queima é a pior etapa, pois a quentura do fogo é enorme, minha pele já ficou irritada 
várias vezes”, “A gente fica noites sem dormir, aí fica com os olhos tudo vermelho pelo sono e fumaça”. 

Após a calcinação, a rocha calcária transforma-se em óxido de cálcio chamado de cal virgem que ao ser 
retirado do forno de modo manual em carrinhos de mão passa pela etapa da catação, onde serão retiradas 
as rochas que não queimaram corretamente. 
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No tocante a quantidade da cal produzida, verificou-se a inexistência de valores fixos visto que a demanda 
depende exclusivamente de pedidos feitos pelos consumidores e, em relação ao tipo da cal produzida, são 
dois os tipos principais que são, a cal virgem e a hidratada. Cabe mencionar que para a produção da cal 
hidratada faz-se necessário a adição de água após o processo da calcinação, resultando posteriormente na 
formação de hidróxido de cálcio. Quando questionado o destino da produção da cal, o responsável pela 
caieira afirmou que “é utilizada geralmente como aglomerante em massas mistas(areia-cimento-cal) pois, 
possibilitam grande resistência”. 

Em seguida, a cal passa pela atividade de peneiração com o objetivo de retirar todas as impurezas e 
posteriormente inicia-se uma nova etapa, a moagem, em que com um moinho elétrico a cal será regulada 
na granulometria desejada para a comercialização. 

É importante destacar as queixas dos caieiros acerca da etapa da peneiração, “Durante a peneiração dá 
muita tosse devido a poeira e, a gente não usa máscara”, “As vezes nós colocamos o pano na cara, mas fica 
pior pois fica sem fôlego”. Com base na falta de equipamentos os trabalhadores improvisam meios de 
proteção como atenuantes dos riscos. 

Findo a etapa da moagem, ocorre o início da atividade de embalagem do produto final. Cabe destacar, que 
dependendo do produto ou de sua finalidade a mesma é embalada em sacos e posteriormente pesados em 
balanças, em seguida são costurados de forma manual. E por último, são separados por tipo de produto e 
transportados aos compradores. 

 

Figura 5- Etapa da embalagem do produto final. 

  
Fonte: Adaptado de Andrade, 2005. 

 

É preciso enfatizar que os trabalhadores realizam todas as etapas de produção, ou seja, desde a retirada da 
rocha ao produto final, assim os caieiros tem contato direto com a fumaça, poeira e exposição ao sol.  

A partir da análise socioambiental da área de estudo identificamos impactos adversos relacionados a 
produção da cal. Assim, elencamos os principais: a alteração do perfil topográfico do terreno; 
desconfiguração da paisagem, dando origem a formação de poços que servirão como depósito de água 
parada; degradação da vegetação nativa pela extração excessiva para o uso da lenha; deterioração do solo 
em função da extração da rocha calcária; desaparecimento de algumas espécies da fauna devido à redução 
de seu habitat e poluição atmosférica através da emissão de gás carbônico na atividade da calcinação. 

No decorrer da pesquisa evidenciamos alguns aspectos socioeconômicos relativos aos trabalhadores. 
Logo, identificamos em relação a faixa etária dos trabalhadores que esta é bastante variável, como mostra 
no (Gráfico 1). 
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Gráfico 1- Faixa etária dos trabalhadores da cal no assentamento Ubá. 

Fonte: Ferreira, 2018. 

 

Um ponto preocupante é que 33% estão na faixa etária abaixo dos 18 anos. Para isso, os entrevistados 
disseram que “trabalham porque sabem que tem que ajudar seus pais, pois é dali que tiram o sustento da 
família”, “. A jornada de trabalho na caieira pesquisada chega até 12 horas seguidas assim descumprindo o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que admite o “menor aprendiz” somente a partir dos 14 anos, 
com jornada de trabalho de até 4 horas diárias, com o intuito de não comprometer seu desenvolvimento 
(BRASIL, 1990). 

Outro dado relevante refere-se ao grau de escolaridade dos trabalhadores, visto que 50% estudou por um 
período de 1 a 4 anos enquanto que 26% de 5 até o máximo de 7 anos e, 24% nunca frequentaram uma 
escola ou o fez por apenas alguns meses. (GRÁFICO 2). 

 

Gráfico 2- Percentual relativo ao tempo de frequência escolar. 

Fonte: Ferreira, 2018. 

 

Quanto ao nível de conhecimento adquirido é bastante variável sendo que 50% afirmaram que sabem ler e 
escrever, 38% disseram saber ler e/ou escrever pouco e, 12% sabem ler e escrever. (GRÁFICO 3). 

 

Gráfico 3- Percentual de conhecimento adquirido. 

Fonte: Ferreira, 2018. 
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Em relação ao vínculo empregatício, verificamos a inexistência de atividade formal, via carteira assinada. 
Assim, a atividade caieira caracteriza-se pela predominância da informalidade. 

No tocante a renda familiar está é relativamente baixa. A média do salário pago aos trabalhadores que 
estão envolvidos de forma direta no processo produtivo é de R$ 900,00. Variando entre valores mínimos 
de R$ 800,00 e máximos de 1000,00. 

Conforme descrito no gráfico, sobre o nível de satisfação em relação ao trabalho praticado. 80% dos 
entrevistados acham o trabalho e as condições em que é realizado ruim, enquanto que 15% classificam 
como sendo péssimas e 5% disseram que consideram a atividade como regular e nenhum dos caieiros 
julgam serem boas ou ótimas as condições de trabalho. (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4- Nível de satisfação dos trabalhadores em relação as condições de trabalho. 

Fonte: Ferreira, 2018. 

 

Quando foram questionados sobre a possibilidade de trabalharem com outro ofício e, qual seria 95% dos 
entrevistados responderam que gostaria de trabalhar como agricultor e 5% não souberam responder. 
Como ilustra o (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5- Possibilidade de trabalhar com outra profissão. 

Fonte: Ferreira, 2018. 

 

Em seus discursos explicitam: “o motivo de trabalhar aqui, é por falta de outra oportunidade”, “apesar do 
trabalho ser pesado, aqui ganha mais do que trabalhar na roça”, “depois do algodão, o serviço que restou 
foi o da cal”. 

Durante a pesquisa, identificou-se que os trabalhadores conseguem perceber os reflexos negativos acerca 
dos impactos ambientais causados em função da atividade caieira (TABELA 1). 
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Tabela 1- Opinião dos caieiros sobre os impactos ambientais negativos da atividade da cal. 
Motivos % 

Poluição do ar, pois libera muita poeira e fumaça. 50 

Extração continua da mata para obtenção da madeira 
como fonte energética 

25 

Extração da rocha calcária em larga escala 25 

Fonte: Ferreira, 2018. 

 

É importante destacar também que em relação aos impactos da atividade na saúde dos trabalhadores, que 
a maioria de 68% afirmou não sentir nenhum sintoma relacionado a atividade, enquanto que 32% diz 
perceberem a saúde afetada depois desse trabalho. No entanto, é preciso considerar que o aparecimento 
dos primeiros sintomas pode ocorrer somente após dez anos de exposição (SILVA, RODRIGUES e DIAS, 
2007). 

Nesse sentido, os trabalhadores que relataram queixas em relação a saúde destacaram: fortes dores nas 
costas, irritação nos olhos, cansaços excessivos, dores no peito, pele ressecada e tosses. Vale ressaltar que 
os trabalhadores associaram tais sintomas a atividade caieira. 

Ainda referindo-se as implicações na saúde dos caieiros em razão da fabricação da cal questionamos se 
conhecem casos de doenças relacionadas a referida atividade e, 75% diz desconhecer contradizendo 25% 
que afirmaram saber de alguns casos. 

Constatou-se em relação as condições de trabalho na caieira a inexistência de qualquer tipo de 
treinamento com os trabalhadores, bem como ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
Assim, dentre as ações realizadas pelos caieiros para sua proteção individual encontram-se a utilização de 
panos no rosto para diminuir a inalação de poeira e a utilização de camisas de manga longa (SILVA, 
RODRIGUES e DIAS, 2007). 

Cabe mencionar também a não existência de instalações de equipamentos sanitários como, banheiro, 
bebedouros, lavatórios, refeitórios que atendam as condições básicas de higiene necessárias. Além disso, 
jornada de trabalho de até 12 horas seguidas durante o período da queima da rocha e, o uso de drogas 
estimulantes conhecidas como “arrebite” nas jornadas de trabalho noturno. 

 

4. CONCLUSÃO 

Conforme os resultados obtidos na análise socioambiental da atividade de fabricação da cal no 
assentamento Ubá, constatou-se que a gravidade dos impactos dessa atividade é de ordem social, 
econômica e ambiental.  

Apesar da atividade caieira ser de grande importância para a comunidade local, esta tem provocado sérios 
problemas que se evidenciam pela degradação da área em função da extração do calcário, perda da mata 
nativa, emissão de partículas que interferem na qualidade do ar, poluição visual e etc.  

É válido mencionar que devido a necessidade de sobrevivência alguns trabalhadores veem os impactos 
gerados pela produção da cal com naturalidade. Com isso, percebe-se a necessidade de políticas 
mitigadoras sobre manejo florestal, desenvolvimento de práticas de Educação Ambiental e fiscalização do 
poder público. Em relação as condições de trabalho da atividade da cal são consideradas extremamente 
precárias, que não há treinamentos, equipamentos de proteção individual e instalações adequadas para 
atender as necessidades básicas dos funcionários. 
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Capítulo 6 
 

Aprendendo a cuidar de si, do próximo e do meio 
ambiente 
 

Ana Katarina Nascimento de Azevedo 

 

Resumo: Estudar o meio ambiente partindo de si próprio é uma tarefa árdua, mas muito 

importante que deve ser realizada por todos, e neste contexto a escola torna-se o ponto 

de partida ideal para levar conceitos de cidadania aos jovens. Neste aspecto fazer uma 

oficina voltada para este tema tem a finalidade de formar e preparar cidadãos para a 

reflexão crítica e para uma ação social corretiva ou transformadora do sistema, de forma 

a tornar viável o desenvolvimento integral dos seres humanos. A metodologia utilizada 

envolveu a leitura e produção de textos voltados para o tema proposto. Sendo estas 

leituras realizadas na forma de rodas de leitura. Os alunos confeccionaram poesias. Esse 

estudo teve como publico alvo 20 (vinte) alunos do sexto ano da Escola Municipal Mario 

Lira em natal/RN. Sendo produzidas 28 (vinte) poesias e 13 (treze) ilustrações. As 

poesias tinham como temas: destinação correta dos resíduos sólidos (lixo), poluição, 

seres vivos, reciclagem, teia alimentar e preservação e conservação dos ecossistemas. 

 

Palavras chave: poesia, fundamental II, poluição 
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1. INTRODUÇÃO: 

Estudar o meio ambiente partindo de si próprio é uma tarefa árdua, mas muito importante que deve ser 
realizada por todos, e neste contexto a escola torna-se o ponto de partida ideal para levar conceitos de 
cidadania aos jovens. 

Estes conceitos perpassam por valores culturais e por conhecimentos teóricos acerca do que é meio 
ambiente, o que é cidadania, e como tais valores podem e são protegidos pelas leis e códigos que fazem 
parte da nossa legislação. 

Para Koch (2002) o aluno exercita sua capacidade de leitura de mundo quando entra em contato com 
diferentes textos, entre eles a poesia, aferindo-se que maior será a capacidade de identificar os 
mecanismos linguísticos e extralinguísticos, quando o aluno entra em contato com os diferentes gêneros, 
que envolvam o seu cotidiano. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 O aluno compreenderá a importância da preservação/conservação do meio ambiente 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conhecer os termos: meio ambiente, preservação e conservação do ambiente 

 Definir e praticar a cidadania 

 Conhecer e as principais leis que protegem o meio ambiente 

 Exemplificar algumas destas leis 

 Definir impactos ambientais positivos e negativos 

 Produção de poesias com o tema da ecologia 

 

3. REFERENCIAL TEORICO 

Sem identidade cultural, importa muito pouco saber que o patrimônio da coletividade, seja ambiental, seja 
arquitetônico, histórico, cultural está sendo ameaçado ou destruído. À medida que os alunos se sentirem 
inserido nestes espaços irão se mobilizar em sua defesa. (BERNA, 2001). 

A essência da educação consiste em viabilizar uma visão do sistema global e aplicar os princípios 
fundamentais da: precaução, prevenção, integração, controle democrático e responsabilidade. 

Neste aspecto fazer uma oficina voltada para este tema tem a finalidade de formar e preparar cidadãos 
para a reflexão crítica e para uma ação social corretiva ou transformadora do sistema, de forma a tornar 
viável o desenvolvimento integral dos seres humanos. 

    Uma alternativa complementar a essa situação é o uso de um trabalho interdisciplinar. Obviamente, uma 
disciplina não pode e nem conseguiria substituir outra, mas algumas discussões e determinadas atividades 
são possíveis de serem suscitadas de forma interdisciplinar, envolvendo conhecimentos de áreas 
diferentes (Siqueira, 2018). 

Nesta perspectiva, os conteúdos de meio ambiente foram introduzidos na escola, integrados a todas as 
áreas da transversalidade, para serem incorporados a todas as práticas educativas e, simultaneamente, 
instituir uma visão global e abrangente da questão ambiental, que contemple tanto os aspectos físicos 
quanto os histórico-sociais (MOURA, 2014). 

 

  



Meio Ambiente em Foco – Volume 12 

 
 

 
 

42 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada envolveu a leitura e produção de textos voltados para o tema proposto. Sendo 
estas leituras realizadas na forma de rodas de leitura. 

Os alunos confeccionaram poesias que foram organizadas compondo cartilhas que se pretende que sejam 
distribuídas a comunidade escolar com preciosas lições aprendidas durante a oficina sobre meio ambiente 
e cidadania. 

Foram oferecidas 20 vagas, para alunos do ensino fundamental, principalmente alunos do sexto ano. 

Os alunos visitaram o Parque das Dunas, percebendo de forma prática como funciona uma unidade de 
preservação ambiental. 

 

5. RESULTADOS E DISCURSSÕES 

Esse estudo teve como publico alvo 20 (vinte) alunos do sexto ano da Escola Municipal Mário Lira em 
Natal/RN. 

Os alunos produziram 28 (vinte) poesias e 13 (treze) ilustrações. 

As poesias tinham como temas: destinação correta dos resíduos sólidos (lixo), poluição, seres vivos, 
reciclagem, teia alimentar e preservação e conservação dos ecossistemas. 

Percebe-se que o estudo do meio ambiente com o uso de poesias permite conforme apresentado por 
Moura, 2014 uma mudança de comportamentos, de discussão e construção de formas de pensar e agir na 
relação com a natureza, de forma que os alunos se tornam mais perceptíveis e ideia de que é necessário 
preservar e conservar a fauna e flora presentes na comunidade. 

No aspecto social, a poesia induz o leitor a socializar a experiencia, a “cotejar as conclusões com as de 
outros leitores, discutir preferencias” (ZILBERMAN e LAJOLO, 1998 p.89) e desta maneira, induz ao 
diálogo, a   expressividade, a troca de experiencias e estimula a sociabilidade. 

Para Freire (1996) os saberes e atitudes necessárias a prática educativa são perpassados por 
conhecimento de campos diversos de saber, como a antropologia, a filosofia, a sociologia e a investigação 
educacional. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo permitiu averiguar que a interdisciplinaridade entre as disciplinas é um fato intrínseco e 
primordial a uma boa aprendizagem e o estudo com poesias permite que os alunos possam assumir o 
papel de protagonista no seu aprendizado. 

Interessante notar que conforme já preconizado por Pinheiro (2007, p.19) é necessário acredita que se os 
professores refletirem sobre as funções que a poesia pode dar conta, poderá haver um maior 
reconhecimento da importância do estudo de poemas em sala de aula. 
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Capítulo 7 
Uso do vídeo no processo de ensino aprendizagem 
sobre as relações de produção, consumos e os 
impactos sobre o meio ambiente  
 
José Rodrigues de Paula Júnior

 

Maria Aparecida da Silva Paiva  

Maria Luzia dos Santos de Carvalho
 

Natália Valentim Costa 
 

Andréa Martins Cantanhede  

Franciane Silva Lima 

Maria Lúcia de Amorim Reinaldo 

 

Resumo: Como alternativa no processo de ensino-aprendizagem discutimos sobre a 

importância do uso de vídeo-documentários em sala de aula para promoção de debates 

visando o desenvolvimento do pensamento crítico. O objetivo deste trabalho foi de 

analisar a percepção dos estudantes em relação ao vídeo "A História das Coisas" 

utilizado em sala de aula, onde são apresentados alguns impactos ambientais causados 

pelo o processo de produção e consumo desenfreado. A pesquisa foi realizada com 37 

estudantes do 1 ano do ensino médio de uma escola estadual no município de 

Chapadinha-MA. Após a apresentação do vídeo e dos debates, os estudantes produziram 

textos que foram analisados para compreender suas percepções sobre os temas 

produção, consumo e seus impactos no meio ambiente. As produções textuais foram 

analisadas utilizando o software IRAMUTEQ gerando uma nuvem de palavras e a análise 

de similitude. Os resultados permitiram observar que os estudantes ampliaram seus 

conhecimentos sobre os temas debatidos, revelaram seus posicionamentos 

demonstrando conexões com a realidade que estão inseridos. Portanto, foi possível 

reconhecer o vídeo como uma importante fonte de desalienação, despertando a atenção 

sobre o consumo exacerbado, ampliando o senso crítico dos estudantes. 

 

Palavras-chave: Vídeo, Meio Ambiente, Aprendizagem, Ensino. 
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1.INTRODUÇÃO 

Atualmente, em muitas escolas, ainda se faz presente unicamente o modelo tradicional de ensino, onde os 
alunos são sujeitos passivos em sala aula, atuando como expectadores e utilizando apenas a memorização 
dos conteúdos, revelando, segundo Freire (1996) uma concepção “bancária” de ensino, que traz como 
consequência a ausência de interesse dos estudantes pelas aulas.  

As transformações sociais, culturais e tecnológicas têm impactado de forma significativa a vida das 
pessoas, das relações entre elas, o mundo do trabalho, bem como a escola, isso tem exigindo do professor 
uma nova postura diante do conhecimento, de forma a ressignificar seus saberes, adotando uma postura 
crítico-reflexiva. Nesse sentido, é importante que o professor direcione as situações de aprendizagem nas 
atividades dos estudantes, uma vez que estes são o objeto principal da ação educativa (DIESEL et al. 2017). 

Considerando o potencial da mídia em sala de aula e a grande influência que ela tem sobre os alunos, 
destaca-se a utilização de vídeo como uma importante ferramenta que proporciona motivação para a 
aprendizagem, que fomenta debates, elevando o pensamento crítico, promovendo discussões e reflexões 
sobre a realidade, portanto, importante na formação para cidadania.  

A pesquisa tem o objetivo de analisar a percepção dos estudantes em relação ao vídeo "A História das 
Coisas" apresentado em sala de aula, onde são apresentados alguns impactos ambientais causados pelo o 
processo de produção de materiais que vem desde a extração dos recursos naturais ao descarte realizado 
pelas indústrias. Além disso, foram realizadas atividades práticas na sala de aula de forma a sensibilizar os 
estudantes sobre o consumo irracional e seus efeitos negativos no meio ambiente. 

 

2.METODOLOGIA  

A pesquisa foi realizada em uma escola estadual de ensino médio, no município de Chapadinha-Ma, com 
37 estudantes do 1º ano do turno matutino entre os meses de março a junho de 2019. Esse trabalho fez 
parte do rol de atividade do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID Biologia). 

Foi apresentado o vídeo “A História das Coisas”, um documentário de Annie Leonard que, em 21 minutos, 
apresenta a cadeia produtiva desde a extração dos recursos naturais, a produção de bens de consumo até 
seu descarte, com uma análise dos padrões de consumo norte-americano muito semelhante em outros 
países, inclusive no Brasil.  

Ao final da exposição do vídeo, em conjunto com os estudantes, foi elaborado um mapa conceitual com as 
etapas do sistema do sistema de produção desde a extração da natureza, produção de matérias primas, 
distribuição, consumo indevido e descarte de lixo, concomitantemente realizando debate sobre cada 
tópico. As discussões abordaram os impactos desse modelo de desenvolvimento e suas consequências 
ambientais e sociais, de forma a sensibilizar sobre a necessidade de repensar sobre a forma de consumo e 
buscar coletivamente alternativas sustentáveis. Em seguida, os estudantes foram convidados a elaborarem 
uma produção textual sobre suas percepções sobre o tema.  

Foram produzidos 37 textos. Inicialmente foi realizada pré-análise do material, exploração do material e 
tratamento dos resultados (BARDIN, 2011) e os dados foram submetidos ao software IRAMUTEQ, um 
software estatístico para análise de textos, onde foi obtido a nuvem de palavras e análise de similitude. 

A nuvem de palavras, de acordo com CAMARGO (2009, p.516), agrupa e as organiza as palavras 
graficamente em função da sua frequência. A análise de similitude se baseia na teoria dos grafos e 
identifica as coocorrências entre as palavras e seu resultado traz indicações da conexidade entre elas, 
auxiliando na identificação da estrutura de um corpus textual.  

A abordagem da pesquisa, portanto, é qualitativa, trata-se de uma pesquisa-ação, que de acordo com 
Bosco (1989) tem como implicações o acesso ao conhecimento técnico-cientifico que possibilite a 
participação da realidade e sua efetiva transformação pelo trabalho/ação e o incentivo à criatividade, a fim 
de gerar novas formas de participação.  

 
3.DESENVOLVIMENTO 

Atualmente vem sendo muito debatido sobre o papel do professor, ressaltando que a escola precisa com 
urgência mudar sua postura diante ao ensino-aprendizagem, que além de uma aula teórica, leve para sala 
de aula, práticas e métodos que possam estimular o interesse do aluno. 
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“Ao longo dos tempos o homem tem buscado formas de aprimorar seu trabalho 
em todas as áreas do conhecimento, nesse sentido a labuta do docente tem sido 
cercada de buscas no que se refere aos recursos didáticos que melhor se 
adaptem as maneiras de ministrar aulas que chamem a atenção dos alunos e 
possam surtir efeitos positivos no processo de ensino aprendizagem” (NUNES, 
2012, p.10) 

De acordo com Krasilchik (2008), as práticas têm como principais funções, o despertar e manter o 
interesse dos alunos, compreender conceitos básicos, desenvolver a capacidade de resolver problemas, 
envolver os estudantes em investigações científicas e desenvolver habilidades. Nesse sentido a relação 
ensino e tecnologia fomenta as práticas pedagógicas. O aluno de hoje vive em uma realidade tecnológica, 
onde a mesma tem um poder significativo em suas vidas.  

“Entende-se por tecnologia educacional, o conjunto de técnicas, processos e métodos que utilizam meios 
digitais e demais recursos como ferramentas de apoio aplicadas ao ensino [...]” (RAMOS, 2012, p.6). A 
inserção da tecnologia veio para transformar por completo a realidade do ensino-aprendizagem, mudando 
seus métodos tradicionais e tornando em algo mais interativo, possibilitando que o aluno tenha uma 
maior compreensão sobre o tema. 

Segundo Augusto (2013) a escola é o ponto principal para o uso das tecnologias em sala de aula “a qual 
deve estar preparada e disposta para modificar seu âmbito de aprendizagem” (PINTO, 2004, p.14). 
Quando se fala em ferramentas metodológicas e tecnologia, é importante enfatizar a importância do vídeo 
em sala de aula,  pois ele possibilita uma aula mais pratica, colocando em ação o audiovisual, que além de 
estimular o sentido auditivo, passa também estimular o sentido visual, proporcionando maior conforto e 
entendimento sobre o tema. 

“O uso dos recursos midiáticos, em especial o vídeo, inegavelmente, possibilita o despertar da criatividade 
à medida que, estimula a construção de aprendizados múltiplos, em consonância com a exploração da 
sensibilidade e das emoções dos alunos” (SILVA, 2010; OLIVEIRA, 2010).  

A utilização do vídeo na sala, gera o interesse maior sobre o tema abordado, além de estimular a 
criatividade, fazendo com que o aluno tenha mais facilidade em compreender o assunto, pois o vídeo 
possibilita com que o aluno fique mais próximo do conteúdo, podendo visualizar o que está sendo falado.  

O vídeo só deve ser utilizado como estratégia quando for adequado, quando 
puder contribuir significativamente para o desenvolvimento do trabalho. Nem 
todos os temas e conteúdos escolares podem e devem ser explorados a partir 
da linguagem audiovisual. A cada conteúdo corresponde um meio de expressão 
mais adequado (MANDARINO, 2002, p.03). 

O vídeo deve ser escolhido com cautelas antes de ser levado a sala, observando-o se cumpre com o 
objetivo da aula, se tem relação com o tema que será repassado ou se de alguma forma proporcionará um 
entendimento maior sobre o assunto. Além disso, não cabe só ao vídeo aprimorar os conhecimentos do 
aluno, antes de tudo, o professor deve ser o mediador, que vai ressaltar os pontos mais importantes do 
vídeo, proporcionando assim um debate, que resultará que o aluno tenha um maior conhecimento sobre o 
conteúdo, além de aumentar a interação entre aluno e professor, fazendo com que o aluno deixe de ser um 
agente passivo e se torne um agente ativo no processo de aprendizagem. 
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4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram produzidos 37 textos sobre a percepção dos estudantes sobre o vídeo “A História das Coisas”. A 
Nuvem de Palavras produzida pelo software IRAMUTEQ (Figura 1) identificou a palavra “Produto” como 
mais frequente nas produções textuais dos estudantes. Eles destacaram em seus textos os impactos na 
fabricação dos produtos sobre o meio ambiente, como a destruição das florestas e os gases tóxicos 
lançados na atmosfera produzidos pelas indústrias. O aluno A1 ressalta que: “o que mais sofre na 
fabricação dos produtos é a natureza” mostrando como esse fator pode ser prejudicial ao meio ambiente.  

 

Figura 1: Nuvem de palavras gerada pelo software IRAMUTEQ a partir das 37 produções textuais dos 
estudantes sobre o documentario “A História das Coisas” 

 
 

O aluno A17 faz um questionamento dentro de sua resenha: “qual o processo que esses produtos passam 
até chegar em nossas mãos?” em seguida cita as cinco etapas de produção apresentadas pelo vídeo, 
extração, produção, distribuição, consumo e descarte de lixo, mostrando como esse sistema pode ser 
prejudicial ao meio ambiente, a sociedade e todo o planeta.  

Pode-se observar na nuvem de palavras também, “Consumo” “Falar” “Ambiente” “Consumir” “Matéria” 
“Toxico” “Saúde” “Natureza” “Consumismo” “Comprar”, na qual ressaltam em suas produções textuais que 
a natureza é bastante afetada por esse sistema, pois causa a poluição do ar, dos rios, extração de árvores, 
além levar animais a extinção, tudo em prol da circulação de mercadorias, fazendo assim, com que a 
natureza seja uma forma de lucro. 

A análise de Similitude realizada pelo IRAMUTEQ mostra um grafo que representa a relação entre as 
palavras dentro das resenhas e as palavras mais mencionadas pelo os alunos: “Produto” “ambiente” 
“consumo” “poluir” (Figura 2). A palavra central “Produto” faz conexão com as palavras “vender” 
“químico” “adquirir” “afetar” na qual os alunos ressaltam que a fabricação de produtos, além de afetar 
negativamente a natureza, traz grandes prejuízos à saúde humana, por causa do elevado consumo de 
químicos tóxicos presentes em muito dos produtos industrializados. 
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Figura 2: Conexidade das palavras gerada pela análise de similitude realizado pelo o software IRAMUTEQ. 

 
Os estudantes também ressaltam que o consumo de bens materiais muitas das vezes se torna um ciclo 
vicioso, fazendo com que o indivíduo tenha a falsa ideia de necessidade. “A ordem do dia é comprar cada 
vez mais, até esgotar os proventos, comprar com crédito, comprar tudo o que for possível, mesmo o que 
não seja necessário, e são os próprios que compram que se iludem, que criam as suas próprias falsas 
necessidades” (JR, 2012, p.132).  

O aluno A2 relata que: “eram praticamente obrigadas a comprar as coisas que eles já tinham”, onde pode-
se observar a palavra “comprar” que também foi bastante mencionado nas resenhas, mostrando que as 
pessoas são influenciadas, deixando ser dominada pela obsolescência programada. De acordo com HOCH 
(2016, p.02) “consiste na redução da durabilidade dos produtos em curto período de tempo para que 
sejam substituídos, fomentando o lucro das empresas” e a obsolescência perceptiva que “ocorre quando 
novas versões do produto tornam as versões antigas antiquadas aos olhos do consumidor” (SOUZA, 2012, 
P.06). 

Outro ponto bastante citado pelo os alunos dize respeito a palavra “lixo” e “poluir”, onde ressaltam que o 
lixo é prejudicial ao solo e ao ar. O acúmulo de bens materiais traz como consequência um aumento 
significativo no acúmulo de lixo. As estratégias que são utilizadas para remoção do lixo são prejudiciais ao 
meio ambiente e a saúde humana, pois os aterros poluem o solo e os incineradores polui o ar. 

Também pode-se observar a palavra “Planeta” em destaque, mostrando que os alunos ressaltaram que o 
governo está por trás de todo esse sistema, criando estratégias para que as pessoas gastem mais e, 
consequentemente, contribua para o enriquecimento da economia do país, mesmo que isso coloque o 
meio ambiente em risco. 

A palavra “Trabalhar” mostra os efeitos negativos das industrias, tanto ao meio ambiente, pois estará 
poluindo o ar, quanto para os trabalhadores, que estarão inalado gases tóxicos. Eles também associaram 
essa palavra com a palavra “Grávida”, como por exemplo estudante A20 cintando “no vídeo mostra 
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também grávidas trabalhando mexendo com produtos tóxicos que pode acabar prejudicando seu filho a 
até mesmo a própria saúde” na qual muitas delas trabalham nesses ambientes, o que é prejudicial a mãe e 
ao bebê. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O vídeo proporcionou uma melhor interação entre os alunos e participação nos trabalhos realizados, 
construindo um ambiente de união e trabalho em equipe. Além disso, o método utilizado mostrou-se útil 
para a vida cotidiana pois levou os alunos a terem um contato com a realidade. Foi possível observar nas 
produções textuais posicionamentos coerentes apontando que os estudantes ampliaram seus 
conhecimentos sobre o tema. O trabalho realizado com o auxílio da tecnologia, nesse caso, o vídeo como 
recurso didático, que potencializou as discussões sobre os temas sociopolíticos e ambientais e 
democratiza o debate científicos no ambiente escolar.  
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Resumo: Em virtude de serem familiares, memorizáveis, não-ameaçadores e enraizados 

nas emoções e imagens distintas, a utilização de vídeos como recurso pedagógico 

configura-se cada vez mais como uma estratégia promissora e inovadora no processo de 

ensino-aprendizagem. Assim, o presente artigo tem como objetivo apresentar um vídeo 

educacional sobre Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) a ser utilizado como 

material didático nas disciplinas de esgotamento sanitário dos cursos de engenharia 

ambiental e civil. Recebido com entusiasmo pelos discentes e docentes no primeiro 

semestre em que foi utilizado, os vídeos permitem que as informações sejam 

transmitidas de forma rápida e direta, acompanhados de comentários associados a cenas 

específicas, e auxiliam na criação de valores e reflexões nos estudantes, promovendo a 

formação de profissionais críticos.  

 

Palavras-chave: Estações de Tratamento de Esgoto. Vídeos. Ensino.  
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1. APRESENTAÇÃO 

O vídeo contíguo ao artigo foi produzido para ser utilizado como recurso educacional de forma a 
contribuir com o conhecimento técnico e científico relacionado às etapas e processos que compõem as 
estações de tratamento de esgoto (ETEs), incluindo o gerenciamento dos subprodutos sólidos, gasosos e 
líquidos oriundos destes sistemas.  

No vídeo são apresentadas as unidades que compõem uma ETE em escala plena, responsável por tratar os 
esgotos gerados por uma população de aproximadamente um milhão de habitantes.  

As cenas escolhidas na composição do vídeo foram organizadas em três temas de maior abrangência: (i) 
coleta e transporte de esgotos domésticos; (ii) etapas de tratamento da fase líquida; e (iii) gerenciamento 
dos subprodutos sólidos e gasosos.  

No primeiro momento é ilustrado o caminho do esgoto coletado nas residências por meio de tubulações 
em vias públicas, que em seguida são interligadas à tubulação interceptora localizada às margens de rios e 
posteriormente em emissários que encaminham o esgoto bruto para as etapas de tratamento. Ao longo de 
todo o vídeo foram adicionadas máscaras de edições, como linhas, setas e textos, para inserir informações 
específicas e promover a ideia de fluxo e conectividade entre as tubulações ou etapas. As Figuras 1 a, b, c e 
d apresentam screenshots do vídeo que demonstram as técnicas citadas. Ressalta-se aqui que a construção 
da cena objetiva a conscientização de que ETEs tratam os esgotos domésticos coletados nas residências 
por meio das tubulações especificadas anteriormente e depois lançam o efluente tratado nos rios, de modo 
a desconstruir a ideia popular de que ETEs tratam os rios que receberam lançamentos de esgoto.  

 

Figura 1: Screenshots do vídeo. a) e b) Rede coletora ra de esgoto, c) Interceptor, d) Emissário. 

 

 

No segundo momento, o foco foi direcionado para o tratamento da fase líquida. O esgoto afluente às ETEs, 
inicialmente, passa pelo tratamento preliminar constituído de grades, desarenadores e peneiras, a fim de 
retirar os resíduos que são lançados inadequadamente nas peças sanitárias, tais como: cabelo, óleo de 
cozinha, fio dental, plástico, areia, dentre outros. Após essa etapa, os esgotos são encaminhados para os 
reatores anaeróbicos de fluxo ascendente e manta de lodo, mais conhecidos como UASB (“Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket”), etapa principal do tratamento, onde a matéria orgânica presente na fase 
líquida é digerida por meio de microorganismos anaeróbios. Posteriormente, o efluente dos reatores é 
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encaminhado para o pós-tratamento em filtros biológicos percoladores (FBPs) e decantadores 
secundários, antes do lançamento nos rios.  

A inserção de setas em movimento foi essencial para representar a conectividade entre as etapas e a 
distribuição interna, como, por exemplo, a distribuição do esgoto entre os 24 reatores anaeróbios, e em 
seguida, a reunião do efluente de cada um desses reatores em uma caixa de distribuição de vazão, para 
depois serem encaminhados aos FBPs. Outro fator de destaque é o uso de imagens aéreas, que 
possibilitam um campo de visão mais completo das diferentes etapas e da ETE como um todo. Dessa 
forma, criam-se diferentes perspectivas e combinações que podem estimular o entendimento visual e 
técnico, bem como o surgimento de questionamentos e discussões devido às diferentes percepções 
individuais.  As Figuras 2 a, b, c e d referem-se às cenas do tratamento da fase líquida. 

 

Figura 2: Screenshots do vídeo. a) etapas de tratamento e gerenciamento de subprodutos, b) Tratamento 
preliminar, c) Reatores UASB e d) Pós-tratamento. 

 

Os textos elaborados para as etapas de tratamento também auxiliam ao telespectador o desenvolvimento 
da percepção de altura, área e volume mensurados em cada módulo que compõe as etapas de tratamento. 
Além de desenvolver a noção de escala e arranjo dos módulos em relação à ETE como um todo.  

A terceira parte do vídeo trata do gerenciamento dos subprodutos gerados no processo de tratamento - a 
escuma, o lodo e o biogás. Nesse enquadramento, destaca-se o uso de diferentes cores para as setas e 
ícones ao longo de todo o vídeo, para que o telespectador associe e compreenda as diferentes fases 
(líquida, sólida e gasosa) nos momentos oportunos do vídeo. As Figuras 3 a, b c e d exibem algumas das 
etapa de gerenciamento dos subprodutos do tratamento de esgoto.  
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Figura 3: Screenshots do vídeo. a) Gerenciamento de subprodutos, b) Descarte de lodo e escuma em 
reatores UASB, c) Centrífugas de desidratação de lodo e d) Coleta de biogás. 

 

Os subprodutos sólidos (lodo e escuma) e gasosos (notadamente biogás e emissões voláteis) gerados 
durante o tratamento apresentam rotas de destinação final que usualmente são os aterros sanitários e a 
queima para a atmosfera, respectivamente. Embora sejam rotas de destinação de subprodutos aceitas no 
Brasil, sabidamente não são as mais adequadas, face aos impactos ambientais que podem ser causados na 
atmosfera, no solo e nas águas subterrâneas. Ainda, é de conhecimento amplo que os subprodutos do 
tratamento apresentam elevado potencial de aproveitamento. É importante ressaltar a necessidade na 
mudança de conceitos relacionados ao mero descarte e desperdício dos subprodutos do tratamento. No 
atual cenário de limitação de recursos naturais, as ETEs sustentáveis devem produzir recursos, e não 
rejeitos. Assim, deve-se promover e aprimorar  o desenvolvimento científico e tecnológico sobre o uso do 
efluente tratado, do biogás gerado e dos biossólidos, com vistas à provisão de condições para a 
sustentabilidade dos sistemas de tratamento de esgotos. 

O vídeo como recurso educacional tem o objetivo de ser usado como alternativa de fonte de conhecimento 
específico no campo da engenharia ambiental e civil, mais especificamente no contexto do tratamento de 
esgoto. Ao ser postado em redes sociais públicas, o vídeo pode ser acessado facilmente por computadores 
e smartphones individuais, como também pode ser exibido em salas de aula e palestras para gerar 
discussão e fomentar o aprendizado técnico. Por parte da companhia de saneamento que opera a ETE, o 
vídeo também pode ser utilizado para apresentação da mesma, em momentos anteriores à visitação ou em 
reuniões internas ou com agentes externos. 

Segundo Carneiro (1997) as escolas devem incentivar que se use o vídeo como função expressiva dos 
alunos, complementando o processo ensino-aprendizagem da linguagem audiovisual e como exercício 
intelectual e de cidadania necessária em sociedade que fazem o uso intensivo dos meios de comunicação, a 
fim de que sejam utilizados crítica e criativamente.  

Justifica-se a utilização desse tipo de recurso, pois os estudantes estão acostumados a exibição de vídeos 
em seus cotidianos nas redes sociais, e assim, tanto o professor transmite uma imagem mais amigável e 
familiarizada perante os alunos, o que facilita as cognições, como os alunos se sentem mais engajados e 
motivados com o conteúdo multimídia (Goldenberg et al. 2010). 

Ademais, uma vez que os empreendimentos sanitários são naturalmente localizados distantes dos centros 
urbanos, muitas vezes as visitas técnicas são inviabilizadas pela indisponibilidade de recursos das 
universidades e escolas para os deslocamentos. Adicionam-se a esses fatores, os extensivos conteúdos 
programáticos teóricos das disciplinas que devem ser cumpridos nos semestres, sendo muitas vezes, 
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devido ao curto espaço de tempo para a disciplina completa, priorizado a exposição teórica em detrimento 
às aulas mais práticas e aplicadas. 

Devido ao fato de serem familiares, memorizáveis e enraizados nas emoções e imagens dispostas, vídeos 
são ferramentas úteis para alcançar o estudante em diversos aspectos do seu intelecto e personalidade. 
Para professores, os vídeos oportunizam novas perspectivas e abordagens para a aprendizagem e os 
estímulos educacionais. Nesse contexto, os vídeos permitem que professores transmitam informações 
rápidas e diretas, acompanhados de comentários associados a cenas específicas. Além disso, auxiliam na 
criação de valores e reflexões nos estudantes – condição ideal para que tomem atitudes positivas no futuro 
(Blasco et al. 2015). 

A utilização do vídeo em sala de aula por parte de um dos professores que ministra a disciplina de 
tratamento de esgotos domésticos para os alunos do curso de engenharia ambiental foi recebida com 
grande entusiasmo pelos discentes. Percebe-se que o emprego da ferramenta já proporcionou um retorno 
positivo tanto de docentes como de discentes logo no primeiro semestre em que foi implementado. 
Planeja-se ainda, futuramente, que os demais professores adotem o recurso e que este integre o currículo 
da disciplina. Ressalta-se, por fim, que o recurso também possui aplicação fora do contexto do ensino 
superior, podendo ser utilizado para educação ambiental e sanitária, visando a sensibilização da 
população quanto à necessidade e importância dos sistemas de esgotamento sanitário.  
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Capítulo 9 
 

A adaptação da literatura de cordel em temas 
amazônicos e ambientais  
 

Bárbara Caroline Guimarães Sales Lizardo 

Anne Marcelle Guimarães Sales 

 

Resumo: O presente artigo relata a experiência didático-pedagógica vivenciada por 

discentes das turmas de 8º anos da EETI Bilíngue Professor Djalma da Cunha Batista, 

com o objetivo de conhecer a literatura de cordel, que retrata o cotidiano, problemas, 

polêmicas, de maneira simples e com tom humorístico, porém utilizando a temática 

ambiental e amazônica. Através deste trabalho, com a Pesquisa-Ação e a observação 

participante, como instrumento educacional básico para a compreensão e reflexão de 

toda comunidade escolar, é possível contribuir numa nova proposta para o processo de 

ensino e aprendizagem, buscando o lúdico no aprendizado e o reconhecimento da 

diversidade cultural existente no Brasil. Na avaliação feita pelos participantes, os 

resultados foram positivos, toda experiência torna-se muito importante quando o nível 

de seus conhecimentos são ampliados e novas perspectivas de formação cidadã são 

criadas, inovando ações de desenvolvimento em sala de aula e trabalhando temas 

transversais de forma lúdica e prazerosa. 

 

Palavras-chave: Literatura de Cordel; Meio Ambiente; Amazônia 
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1.INTRODUÇÃO 

O cordel é um dos meios de divulgação da cultura popular nordestina através da literatura. Muito 
tradicionais e sempre presentes nas feiras livres da região nordeste, estes folhetos na verdade são meios 
de expressões de ideias e mensagens, utilizados pelos poetas populares (chamados de cordelistas), que 
são agentes de informações e conhecimentos. A literatura de cordel retrata o cotidiano, problemas, 
polêmicas, histórias de vida, sempre de maneira simples e muitas vezes com tom humorístico. É bastante 
conhecido nas regiões brasileiras, porém no Norte do país ainda precisa de maior visibilidade nas escolas.  

A adaptação da literatura de cordel em temas amazônicos e ambientais visou contribuir numa nova 
proposta para o processo de ensino e aprendizagem, principalmente em Geografia, buscando o lúdico no 
aprendizado e também a diversidade cultural existente no Brasil relacionado a temas ambientais. Assim, 
através do PCE – Programa Ciência na Escola, financiado pela FAPEAM – Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas, os alunos utilizaram na confecção de seus cordéis, materiais simples e de baixo 
custo, por exemplo, o papel sulfite e lápis de cor, visando à baixa produção de lixo na escola no momento 
da produção e em todo o seu processo.  

No andamento do trabalho houve a utilização da linguagem informal e regional para caracterizar a 
narrativa de temas amazônicos. Durante algumas datas comemorativas (Dia mundial da água, Dia Mundial 
da Floresta e da árvore no Hemisfério Sul) na disciplina de Geografia, a literatura de cordel foi realizada a 
partir das questões ambientais (poluição, desmatamento, desperdício da água e outros). Dessa forma, foi 
possível mostrar que o estudo sobre o Meio ambiente pode tornar-se motivador quando envolve 
atividades diferenciadas, pois hoje alunos e professores compartilham de um novo olhar, o da descoberta 
e do experimento. Dessa maneira, os alunos sentem a real necessidade de ir além do livro didático e partir 
para a prática, isso tem resultado muito positivo na escola Djalma Batista. Considerando a importância 
deste tema o presente trabalho apresenta um relato de experiência vivido na EETI Bilíngue Professor 
Djalma da Cunha Batista em 2018 com as turmas de 8º anos na disciplina de Geografia. Assim, houve 
maior envolvimento com a leitura e a cooperatividade mútua dos alunos de uma forma inovadora e lúdica, 
bem como um material didático a mais na biblioteca da escola, dessa forma, criar cordéis, histórias, 
personagens e desenhos e ao mesmo tempo envolver problemas ambientais atuais torna-se algo 
extremamente prazeroso, tanto para quem confecciona quanto para quem está lendo e refletindo sobre 
tais problemas. Foi esperado também, no decorrer do trabalho, que a sensibilização ambiental dos alunos 
fosse estimulada por meio dos cordéis, reduzindo assim a quantidade de lixo produzido na escola durante 
o dia. 

O método de pesquisa utilizado foi o qualitativo, tendo como metodologia a pesquisa – ação definido por 
(GIL, 2002, p. 55 apud THIOLLENT, 1985, p. 14) 

"...um tipo de pesquisa com base  empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com  a resolução de um problema  coletivo  
e no qual os pesquisadores e participantes  representativos da situação ou do 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo." 

Outros dois autores, Kemmis e Mc Taggart (1988, apud ELIA e SAMPAIO, 2001, p.248), ampliam esta 
forma de entendimento do conceito de pesquisa-ação com as seguintes palavras: 

"Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão 
coletiva empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a 
melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e 
educacionais, como também o seu entendimento dessas práticas e de situações 
onde essas práticas acontecem. A abordagem é de uma pesquisa-ação apenas 
quando ela é colaborativa...” (KEMMIS e MC TAGGART,1988, apud Elia e 
Sampaio, 2001, p.248). 

A pesquisa – ação e a observação dos alunos foram desenvolvidas em cinco etapas diferentes, onde cada 
uma delas instigava o aluno a uma melhor compressão do tema trabalhado. Dessa forma, os resultados 
foram satisfatórios ao término do trabalho. 

 

2.METODOLOGIA  

A prática desta atividade foi divida em cinco etapas distintas, inicialmente houve em sala de aula a 
explicação sobre as características gerais da América do Sul, onde os alunos comentaram sobre as 
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diferentes culturas existentes nos países. Assim, houve vários questionamentos sobre a diversidade 
cultural existente no Brasil, onde foi citado como exemplo a Literatura de Cordel. 

A primeira etapa foi a explicação e a pesquisa na biblioteca da escola sobre a Literatura de Cordel no Brasil 
para que os alunos conhecessem essa forma de narrativa, a origem, a estrutura, a linguagem e de que 
forma adaptar para um cordel “amazônico” e para temas ambientais.  

A segunda etapa ocorreu com o levantamento bibliográfico e aulas teóricas para aprofundar os temas 
trabalhados com os alunos, mostrando a importância do Meio Ambiente no nosso cotidiano, mostrando 
que somos parte integrante e fundamental da preservação do Ambiente que estamos inseridos, assim, 
buscar referências sobre esses temas na biblioteca da escola foi fundamental.  

Na terceira etapa houve a seleção de todos os materiais necessários (papel sulfite ou papel madeira, 
isopor, tinta a base de água, lápis de cor e outros) para o desenvolvimento de aulas práticas, ou seja, a 
confecção da literatura de cordel.  

A quarta e quinta etapa aconteceu com a produção dos cordéis sob responsabilidade dos alunos dos 8º 
anos e após a confecção dos trabalhos houve a exposição na biblioteca da escola e o seminário final a toda 
comunidade escolar. 

Como material de apoio foram utilizados livros didáticos de Geografia e Língua Portuguesa, artigos 
publicados em revistas, vídeos de cordelistas na Internet e alguns cordéis do nordeste brasileiro 
adquiridos em feiras livres pelas professoras.  

 

3.DESENVOLVIMENTO 

É notório e de grande importância à utilização de novas estratégias didático-pedagógicas, que venham 
fazer a transformação nas aulas, principalmente em escolas integrais, ou momentos de lazer e 
descontração entre discentes e docentes em algo significativo para que haja maior relevância do 
pensamento crítico de cada um deles. Além disso, o lúdico é importante, pois promove a socialização do 
indivíduo e auxilia o trabalho em grupo através de uma forma cooperativa de aprendizagem mútua. Assim, 
fica evidente que o professor precisa preparar-se cada vez mais para lidar com esse novo olhar sobre o ato 
de educar. Freire dá ênfase a esse fator quando sugere em sua obra “Pedagogia da autonomia: saberes 
necessários à prática da educação”, que a prática do ensino exige a reciclagem constante do professor: 

[...] Um educador precisa sempre, a cada dia, renovar sua forma pedagógica 
para, da melhor maneira, atender a seus alunos, pois é por meio do 
comprometimento e da “paixão” pela profissão e pela educação que o 
educador pode, verdadeiramente, assumir o seu papel e se interessar em 
realmente aprender a ensinar. (FREIRE, 1996, p.31) 

Santos e Cruz (2002) afirmam que o aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal e 
cultural, facilita os processos de socialização, comunicação e construção do conhecimento. Segundo 
Santos, a ludicidade é:  

[...] uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista 
apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a 
aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para 
uma boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os 
processos de socialização, comunicação, expressão e construção de 
conhecimento(SANTOS, 2002,p.12). 

Os alunos do Ensino Fundamental fazem parte do ensino integral e sentem a real necessidade em 
desenvolver uma metodologia diferenciada para trabalhar diversos temas, mostrando que é possível sair 
do tradicional livro didático e trabalhar de forma lúdica, prazerosa, motivadora e sustentável. 

Assim, inseridas nessa perspectiva que ao nos depararmos com o conteúdo sobre a América do Sul, logo 
no início do livro didático de Geografia do 8º ano, idealizamos tal atividade, em conjunto, pois muitos 
alunos ainda não conheciam a diversidade cultural do próprio país. Além disso, era necessário fazer uma 
abordagem simplória e introdutória sobre a diversidade cultural dos países da América do Sul, começando 
pelo Brasil e a abordagem escolhida naquele momento foi a Literatura de Cordel, representando a Região 
Nordeste do Brasil. 
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Tal proposta de ensino significativo e também cognitivo proporciona ao professor muitos obstáculos, 
principalmente de ordem pedagógica a serem enfrentados a cada experiência-aula. Nesse momento, 
surgem então, os vários questionamentos sobre os objetivos existentes no momento de ministrar aulas, 
bem como o que é necessário alcançar com a proposta de ensino, e se os possíveis resultados serão 
realmente positivos. 

Dessa forma, mesmo com a dialética em questão, é necessário tentar, mostrar que é possível e também 
ousar e adaptar a literatura em temas amazônicos e ambientais e mostrar que a ação terá êxito, desde que 
haja um envolvimento entre o indivíduo e a pesquisa-ação.  

A Escola Estadual de Tempo Integral Bilíngue Professor Djalma da Cunha Batista é considerada referência 
em educação integral no estado do Amazonas, pois sempre está participando de inúmeros projetos e tem 
seu trabalho reconhecido em toda área de abrangência (até mesmo em nível nacional) por vários prêmios 
conquistados. Mesmo tendo êxito em projetos, os alunos ainda sentiam grande motivação em trabalhar de 
forma inovadora, pois passam o maior tempo na escola, ou seja, quase dez horas, assim, acabam 
produzindo muito lixo durante todo o dia e desperdiçando muita água, principalmente no intervalo do 
almoço, por conta do escovódromo e dos bebedouros. Dessa forma, trabalhos como a literatura de cordel 
são aliados ao meio ambiente, pois visam à sensibilização sobre a produção exagerada e dispensável do 
lixo na escola.  

Além disso, incentivar a utilização da biblioteca é fundamental, pois haverá maior envolvimento entre 
docentes e discentes. Atualmente os professores já se reconhecem como não mais os únicos detentores do 
saber a ser transmitido, mas como um dos parceiros a quem compete compartilhar seus conhecimentos 
com outros e mesmo aprender com os outros, inclusive com seus próprios alunos. É um novo mundo, uma 
nova atitude, uma nova perspectiva na relação entre o professor e o aluno no ensino superior. 

O relacionamento entre professor/aluno envolve interesses e intenções, pois a educação é uma das fontes 
mais importantes do desenvolvimento comportamental e agregação de valores nos indivíduos. Nesse 
sentido, a interação entre eles caracteriza-se pela seleção de conteúdo, organização, sistematização 
didática para facilitar o aprendizado dos alunos e repasse destes conteúdos pelo professor. Porém, este 
paradigma deve ser quebrado, pois o professor não é o único que tem conhecimento. 

Os professores já se reconhecem como não mais os únicos detentores do saber 
a ser transmitido, mas como um dos parceiros a quem compete compartilhar 
seus conhecimentos com outros e mesmo aprender com os outros, inclusive 
com seus próprios alunos. É um novo mundo, uma nova atitude, uma nova 
perspectiva na relação entre o professor e o aluno no ensino superior 
(MASETTO, 2003, p.14).  

A falta de uma relação dos conteúdos trabalhados em sala de aula com o seu cotidiano, ou seja, a sua 
realidade vivida, poderá dificultar o alcance do principal objetivo do trabalho, que é a formação do senso 
crítico e de seres criativos, no entanto, se faz necessário que os alunos consigam fazer a comparação e a 
abordagem dos conteúdos para que, assim, se sintam elementos integrantes do espaço ao qual estão 
inseridos, podendo assim, produzir os cordéis com o conhecimento da realidade vivida e do senso critico 
adquirido na escola. 

O conteúdo passará a ter relevância para o aluno, consequentemente, ele se interessará pela ciência 
geográfica, pois conseguirá estabelecer relação com do conteúdo trabalhado em sala de aula e a sua 
realidade, produzindo assim os cordéis, de forma criativa e inovadora.  Se estas relações, de fato, se 
fizerem presentes no ambiente escolar, a Geografia estará sendo abordada de forma realista e passará a 
fazer sentido para os estudantes, podendo perder o título dado por muitos de “disciplina decorativa” que 
por muito tempo vem sendo (re)conhecida. 

 

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A elaboração da literatura de cordel em temas amazônicos e ambientais com várias turmas ganhou vários 
adeptos, pois muitos alunos tinham orgulho em mostrar o trabalho que realizaram, estimulando a 
cooperação e o aprendizado entre eles, conforme demostra as figuras 1 e 3. Para eles toda experiência 
tornou-se muito importante quando o nível de seus conhecimentos foram ampliados e novas perspectivas 
de formação cidadã criadas, inovando ações de desenvolvimento em sala de aula e trabalhando temas 
transversais de forma lúdica e prazerosa e também apresentando o projeto em várias instituições como a 
Universidade Federal do Amazonas e a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, conforme 
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demonstram as figuras 5 e 6. Houve gradativamente a diminuição da quantidade de lixo produzido na 
escola durante o dia em que passam lá, principalmente nas salas de aula. 

A amostra dos cordéis com temas amazônicos e ambientais, produzidos pelos alunos, despertou o 
entendimento de vários discentes que ainda não tinham conseguido compreender afundo o assunto 
abordado, conforme demonstra a figura 4.  Foi possível reconhecer de forma elevada a diversidade 
cultural existente em nosso país, principalmente na Região Nordeste, onde o cordel é cultura popular, 
conforme mostra a figura 2.  Além disso, foi analisado também os principais problemas ambientais 
relacionados à Amazônia. 

 

Figura 1: Alunas produzindo os cordéis. 

 
Figura 2: Cordéis produzidos por alunas sobre a temática ambiental 

 
Figura 3: Alunas e professoras no momento da apresentação dos cordéis na escola sobre a temática 

ambiental. 
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Figura 4: Alunos assistindo a apresentação dos cordéis sobre a temática ambiental na escola. 

 
 

Figura 5: Alunas na apresentação dos cordéis sobre a temática ambiental na Universidade Federal do 
Amazonas 

 
 

Figura 6: Alunas na apresentação dos cordéis sobre a temática ambiental na Secretaria de Estado de 
Educação do Amazonas 
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura de cordel pode ser uma metodologia eficaz quando bem empregada. A estratégia apresentada 
leva o discente à compreensão de assuntos voltados ao Meio Ambiente e suas datas comemorativas, de 
modo lúdico e motivador. O presente trabalho foi de fundamental importância para os alunos envolvidos, 
pois, além da educação cientifica foi possível observar os procedimentos atitudinais quando estes 
adquiriram responsabilidades quanto a disciplina e rigorosidade no cumprimento das metas estabelecidas 
no cronograma de execução. Além disso, relacionar a teoria e o conhecimento crítico com o conhecimento 
empírico do aluno foi fundamental para o processo de ensino e aprendizagem eficaz. 

A dialética se faz presente neste trabalho através da construção interdisciplinar, utilizando as várias 
ciências do saber, como a percepção e a realidade vivida, criticidade e as mudanças sociais e econômicas 
da sociedade dos países da América do Sul, dentro do conhecimento de geografia. Ainda com a Literatura 
de Cordel, pôde ser trabalhada a compreensão e interpretação dos acontecimentos atentando o aluno para 
o português assim como também os impactos ambientais causados pelo desperdício da água, o 
desmatamento ilegal, as queimadas e como a sociedade interfere diretamente nas questões ambientais. 
Além disso, é importante destacar a relevância do componente de artes, pois permite entender a 
sociedade, principalmente de forma lúdica. A arte é compreendida como um reflexo direto do tempo em 
que foi criada, ou seja, cultura. Por meio dela é possível situar a História e a Geografia e mesmo entender o 
que se passava em determinada sociedade e em determinado período. 
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Capítulo 10 
 

Ecodesign na escola: Oficinas de técnicas de design 
sustentável como alternativa metodológica para a 
construção da consciência ambiental 
 
João Paulo da Silva 

José Herculano Filho 

Marcos Michael Gonçalves Ferreira
 

Katilly Joyce Paulino de Medeiros 

Herbet Candeia Rodrigues 

 

Resumo: A educação ambiental é essencial para a formação da consciência sustentável, 

social e cultural. Pensar o uso ecológico dos materiais a nossa volta é fundamental para 

construir um lugar sustentável para as futuras gerações. Dessa forma, a adoção de 

práticas sustentáveis permite o uso moderado dos recursos naturais e proporciona 

medidas de proteção ambiental. Pensando nisso, o NUPEDI/CNPq (Núcleo de Pesquisa e 

Extensão em Tecnologia, Educação, Cultura e Diversidade) teve por objetivo, com o 

projeto de extensão denominada Ecodesign na Escola, formar, na comunidade externa e 

acadêmica, um olhar consciente sobre o uso de materiais recicláveis. Por meio de 

oficinas usando as técnicas do Design de Interiores, foram ensinados conhecimento não 

só teóricos, mas também práticos sobre o uso sustentável de materiais, que 

possibilitaram iniciativas e a disseminação do uso solidário das técnicas e produtos 

elaborados durante as oficinas. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Processo Criativo, Educação Ambiental, Metodologia. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), 
entre 2012 e 2013, o Brasil apresentou o maior crescimento na geração de resíduos por dia da última 
década. Esta é uma situação que exige um grau de atenção preocupante visto o arrebatador descarte de 
produtos causado pelo consumo desenfreado capitalista. Em um mundo em que o lucro e o consumo estão 
em pilares que regem a sociedade moderna, onde toneladas de lixo são descartadas por dia, dá-se a 
importância de empenhar-se na formação de uma consciência ambiental que possibilitará a criação de 
cidadãos que irão disseminar uma sensibilidade nas práticas, e no olhar, que visam a preservação do Meio 
Ambiente. Trabalhando nessa perspectiva, a educação ambiental é um tema que deve ser debatido não só 
na escola como também na comunidade externa e, para facilitá-lo, atividades práticas, como esse projeto, 
podem ser usadas como metodologia para a sua aprendizagem. 

Hodiernamente, é perceptível, diante da sociedade de consumo a urgente necessidade de transformar o 
pensamento sobre o meio ambientes e seus recursos. Trata-se, cada vez mais, de uma crise ambiental 
onipresente, que se deve à enormidade de poderes humanos e potencialidades do sistema global de 
exploração dos recursos naturais, com seus efeitos colaterais e consequências cada vez mais reais. 

No século XX, grandes problemas ambientais se multiplicaram, degradações ecológicas locais como a 
poluição de campos, bosques, lagos, rios, aglomerados urbanos; como também grandes catástrofes globais 
como as emissões CO² vão marcar os novos paradigmas e desafios da humanidade. 

No contexto atual, a dimensão que chegou a ser atingida pelo terror de uma catástrofe (freqüentemente 
dramatizada pelo cinema e pelo jornalismo), coloca em evidência aquilo que conhecemos como sociedade 
de risco. Desse tipo de sociedade tratou Anthony Giddens: 

“O mundo em que vivemos hoje é um mundo carregado e perigoso. Isto tem 
servido para fazer mais do que simplesmente enfraquecer ou nos forçar a 
provar a suposição de que a emergência da modernidade levaria à formação de 
uma ordem social mais feliz e mais segura. A perda da crença no “progresso”, é 
claro, é um dos fatores que fundamentam a dissolução de “narrativas” da 
história.” (Giddens, 1991, p. 19) 

Vivemos, como observou Anthony Giddens (1991) e Ulrich Beck (1999) em uma sociedade de risco, com 
implicações que muitas vezes esquivam à nossa capacidade de percepção e sensibilização, mas que 
ampliam assombrosamente as evidências ambientais de que eles podem atingir não só a vida de quem as 
produz, mas as de outros indivíduos, espécies e até gerações. Como observou Pazzini e Sparemberger: 
 

“Segundo Beck, o risco é escorregadio, invisível e a sua composição é futura. Ele 
tem dimensões não materiais que escapam à possibilidade de compreensão da 
ciência. Além disso, o risco tem uma potencialidade de destruição a longo prazo, 
além de uma tendência a se universalizar para além de qualquer classe social. O 
risco, quando existente, atinge a todos, independente do pertencimento de 
classe. O que diferencia a exposição ao risco são apenas as condições materiais 
dos indivíduos no que diz à criação de estratégias em face das ameaças.” 

Os pesquisadores envolvidos nos movimentos ambientais, por sua vez, não formam um discurso unânime, 
nota-se que ainda hoje, apesar de tudo, em plena contemporaneidade, há um forte debate entre realistas 
que defendem a existência objetiva dos problemas ambientais independentemente da forma, e 
construtivistas sociais que centram-se, sobretudo, nas representações sobre os problemas ambientais, não 
dando igual importância à “verdade” a respeito dos mesmos, visando antes de tudo a forma como se 
definem e que significados eles recebem dos grupos e atores sociais. Entre esses dois pólos, o debate 
envolve diversas posições intermediárias, como também a pretensão de um equilíbrio 

entre as duas visões. Uma das principais críticas que os representantes da corrente realista colocam ao 
construtivismo social seria a de que este cai num relativismo sobre as verdades dos problemas ambientais 
que levaria a uma passividade política. Por outro lado, os construtivistas defendem-se argumentando que 
os realistas não podem assumir o direito de falar pela “natureza”, porque os conhecimentos dos realistas 
são parciais e baseiam-se em julgamento de valor. (Guivant, 2001). 

As diferenças entre realistas e construtivistas que permeiam a sociologia ambiental têm consequências 
significativas no que tange aos problemas ambientais e envolvem pressuposto sobre as relações entre 
sociedade e natureza, ciências sociais e ciências naturais e entre leigos e peritos.  
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Os problemas ambientais saem da tutela dos ambientalistas e ganha o mundo dos leigos, não só a ecologia 
fornecerá mecanismos de contenção para os problemas ambientais, mas toda a sociedade irá pensar numa 
realidade mais radical e próxima a si. 

A Educação Ambiental é uma dimensão educativa crítica que possibilita a formação de um sujeito-aluno 
cidadão, comprometido com a sustentabilidade ambiental a partir de uma apreensão e compreensão do 
mundo enquanto complexo (Figueiredo, 2007; Jacobi, 2003; Loureiro, 2003 et al; I. Dickmann, 2012). 
Dessa forma, a Escola, como principal agente responsável pela formação Ética Cidadã do aluno, irá 
contribuir para que o conhecimento transmitido em sala de aula seja a fonte de inspiração para construção 
de uma sociedade sustentável, garantido assim a qualidade de vida a gerações futuras. 

Durante o processo de ensino aprendizagem do aluno, é importante que este seja motivado a desenvolver 
sua capacidade de pensar de forma crítica e criativa, despertando seu interesse em enxergar o mundo de 
diferentes perspectivas, permitindo, dessa forma, que se torne um agente transformador em busca da 
problematização e reflexão do mundo a sua volta. 

O design sustentável, ou ecodesign, é uma alternativa que vem sendo utilizada com o objetivo de diminuir 
ao máximo os impactos ambientais, maximizar os objetivos econômicos, o bem-estar social e propor um 
valor de responsabilidade de não prejudicar o meio ambiente (Pazmino, 2007, p.8). 
 

“O termo ecodesign é utilizado para descrever uma crescente tendência nos 
campos da arquitetura, engenharia e design, onde o objetivo principal é 
projetar lugares, produtos e serviços que, de alguma forma, reduzam o uso de 
recursos não renováveis ou minimizem o impacto ambiental.” (Braun e Gomez, 
2007, p.20). 

Ao analisarmos esta problemática, nota-se claramente, a necessidade de promover o pensamento 
consciente como alternativa de conservação e preservação dos recursos naturais. O consumo consciente é 
uma questão de hábito: pequenas mudanças em nosso dia-a-dia têm grande impacto no futuro. Assim, o 
consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade 
da vida no planeta. Nesse sentido, projetos como esse, são de extrema importância para a conscientização 
dos alunos e da comunidade envolvida. 

Nessa perspectiva, pensando o enfrentamento desses desafios, suas demandas e problemáticas, deve-se buscar 

uma construção emancipadora e sensibilizadora na educação, construindo, dessa forma, novos usos e 

significados para os materiais a nossa volta. Tais iniciativas e inquietações éticas foram os pressupostos 

formadores desse projeto, que criaram as condições de legitimação e reconhecimento da educação ambiental e da 

técnica do Design de Interiores como ferramenta de auxílio na conscientização e transformação crítica de alunos 

e professores no espaço acadêmico no IFPB – Campus Patos. Para além do uso técnico dos materiais, esse 

projeto se propôs atender aos vários sujeitos que compõem os meios sociais, culturais e econômicos que se 

preocupam com a sustentabilidade socioambiental e que fazem parte da instituição e da comunidade externa. 

Devido às suas características multidimensionais e interdisciplinares, a educação ambiental e o Design de 

Interiores se complementam e interagem com outras dimensões da educação contemporânea, tais como os 
direitos humanos, as relações de cidadania e consciência sociopolítica, construindo um olhar mais 
humanizado e sensível. 

O projeto teve como objetivo demonstrar, de maneira teórica e prática, o processo criativo e as práticas do 
ecodesign como ferramentas para desenvolver, solucionar e idealizar produtos eficientes e funcionais 
dentro do contexto sensibilizador da educação ambiental. A partir do olhar consciente e da 
experimentação do ecodesign, buscou-se uma reflexão crítica sobre as práticas e uso dos materiais. 

 

2. METODOLOGIA 

O projeto foi constituído por três etapas, que foram desde a preparação dos alunos por meio de uma 
formação teórica, até a execução de oficinas e a aplicação dos resultados na fabricação de produtos 
sustentáveis. 

A princípio, como primeira etapa, os alunos realizarão um estudo sobre fundamentos e técnicas do design, 
a exemplo do Processo Criativo e a Sustentabilidade, que são pilares fundamentais para a consumação 
desse projeto. 
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Figura 1: Aula sobre fundamentos do Design de Interiores 

 

Posteriormente, na segunda etapa, com o conhecimento obtido e com o auxílio de especialistas na área de 
design, foi realizada uma série de oficinas com o intuito de elaborar, com as técnicas do ecodesign 
aprendidas, produtos sustentáveis usando materiais reciclados. Nas oficinas, os participantes foram 
divididos em grupos, onde poderão de maneira consciente e criativa, elaborarem soluções práticas, na 
restauração de alguma peça ou na criação de um objeto sustentável. 

 

Figura 2: Processo de reconhecimento e estudo dos materiais recicláveis 

 

Após o reconhecimento e estudo dos materiais, foram realizadas rodas de conversas e capacitação dos 
alunos, onde, através dos resultados das análises dos materiais e suas potencialidades, discutiu-se a 
aplicabilidade dos mesmos em produtos que podem ser integrados no uso diária na escola e em suas 
casas. 

Devido a grande interação entre os participantes e os benefícios provenientes dela, adotou-se a roda de 
conversa como metodologia utilizada durantes as oficinas. Acredita-se que, quando realizado em grupo, o 
processo criativo tende a ser mais intenso e completo, isso porque o problema não está sendo visto apenas 
de uma percepção, mas sim de várias, gerando também um maior número de soluções. Portanto, a roda de 
conversa aparece como um excelente procedimento para o projeto, proporcionando espaços de diálogo 
onde os alunos possam se expressar, e acima de tudo, ouvir uns aos outros, reconhecendo que todos 
podem contribuir e participar. 

O processo criativo e as atividades práticas, juntamente com a elaboração das peças, permitiram uma 
sensibilização ambiental frente ao uso e descarte de materiais. 
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3. RESULTADOS 

Muitos autores discutiram com propriedade a emergência dos problemas ambientais na sociedade 
contemporânea, expondo de maneira geral a complexidade dessa questão. Como observou Silva (2006), os 
problemas ambientais mudaram a forma como enxergamos a natureza, implicando em um novo “habitus 
sócio-ambiental”. 

Conforme o autor citado, particularmente a percepção de uma sociedade de risco e as várias mudanças 
que essa ocasiona, constitui a base da formação de um modelo crítico de percepção da realidade social. 
Percepção social sobre o meio ambiente por parte dos atores sociais, como também as percepções sobre o 
meio ambiente em instituições de política dentro do contexto de um enfoque político-econômico, como a 
escola e seu papel social. 

Espera-se que as técnicas aprendidas e aplicadas nesse projeto, possibilitem um olhar crítico e 
sensibilizador com a natureza. Que os participantes consigam cultivar o conhecimento adquirido em 
comunidades externas de maneira sustentável e ecológica, trazendo, assim, muito mais equilíbrio e 
conscientização para o uso dos recursos ambientais. 

 

4. CONCLUSÕES 

Em um mundo onde as práticas ambientais são constantemente questionadas e criticadas, possuir uma 
discernimento crítico acerca deste assunto é cada vez mais necessário. O design sustentável é, desta 
maneira, adotado como uma grande ferramenta para a construção de indivíduos com uma percepção 
ecológica consciente. 

O projeto Ecodesign na Escola é uma atividade que possibilitou a preparação de uma consciência 
ambiental com múltiplas práticas coletivas: trabalhando por meio de ferramentas ecológicas do Design de 
Interiores e a sensibilização do uso de materiais, o projeto construiu, tanto na teoria quanto na prática, um 
olhar sócio-crítico e sustentável nos alunos do IFPB campus Patos. 
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Capítulo 11 
 

Projeto ambiental integrado: Uma experiência 
didática 
 

Nathalia Monique Mesquita Mendes 

Cláudia Naves David Amorim 

 

Resumo: O setor de edificações apresenta grande potencial para redução de consumo de 

energia no Brasil, de forma que o ensino de projeto com foco na eficiência energética faz-

se fundamental nas escolas de arquitetura, tanto na graduação quanto na pós graduação. 

Este artigo apresenta uma experiência didática envolvendo o processo de projeto 

integrado de um edifício de balanço energético nulo, no âmbito da pós graduação. A 

metodologia da disciplina baseia-se na apresentação de teorias sobre projeto 

sustentável e energeticamente eficiente, organização das equipes por temática de 

abordagem, levantamentos, coleta de dados e elaboração do projeto, com contribuições 

específicas de cada equipe, mas com decisões em conjunto. Observa-se que o processo 

de projeto atingiu fluidez apropriada e o projeto proposto na disciplina atingiu 

resultados técnicos apropriados, com um consumo de energia menor que sua produção, 

alcançando a meta de se tornar um edifício de balanço energético nulo. Os resultados 

desta investigação permitem concluir que o processo de projeto ambiental integrado no 

contexto didático pode ser indicado para cursos de arquitetura e urbanismo, pois as 

expectativas de projeto foram atingidas e os alunos se demonstraram satisfeitos com sua 

participação. 

 

Palavras-chave: Ensino de projeto, Processo de projeto integrado, Eficiência energética, 

Metodologia integrada de ensino. 
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1.INTRODUÇÃO  

De acordo com Rheingantz (2015) ensinar projeto tornou-se um desafio diante das dimensões ambientais 
e tecnológicas, além da transdisciplinaridade por onde permeia o arquiteto. Já no final do século passado, 
Stevens (2003) critica o ensino tradicional de projeto ao dizer que o sistema de ensino nos ateliês é um 
mundo de fantasia no qual professores encorajam expectativas irreais nos estudantes. 

Para Vasconcelos, Pirró e Nudel (2006) um dos desafios das escolas de arquitetura para o século XXI é 
justamente preparar as gerações futuras de profissionais para a nova linguagem de arquitetura 
sustentável. Palavras como “geoarquitetura” e “ecologia” eram constantemente associadas às edificações 
sustentáveis nas últimas 3 décadas do século passado, um conceito ligado diretamente ao ambientalismo. 
Atualmente, palavras como integrado e eficiente são empregadas com frequência (KELLER; BURKE, 2010; 
ATHIENITIS; O'BRIEN, 2015). 

Tratando-se de eficiência energética, os nZEBs (nearly zero energy building ou edifícios de balanço 
energético nulo ou quase nulo), além de uma tendência mundial são uma realidade muito próxima: a 
Comunidade Européia, por exemplo, definiu que até 2020 todos os edifícios novos deverão ser nZEBs 
(UNIÃO EUROPÉIA, 2010).  A International Energy Agency (IEA, 2015) define edifícios de balanço 
energético nulo ou quase nulo como sendo aqueles cujo consumo energético é totalmente atendido por 
energia renovável gerada no local.  

 Felgueiras; Martins e Caetano (2016) apresentam o objetivo de proporcionar melhores resultados na 
redução da demanda de energia dos edifícios como um cenário altamente multidisciplinar, que desafia o 
ensino superior convencional, caracterizado por áreas separadas. 

Por definição o Processo de Projeto Integrado (PPI) orienta a tomada de decisões em diversas 
especialidades profissionais, envolvendo o uso de recursos naturais, consumo de energia e a obtenção de 
qualidade ambiental (KELLER; BURKE, 2010; ATHIENITIS; O'BRIEN, 2015). Tende, portanto, a ser o 
caminho mais eficaz para alcançar a eficiência das edificações. A fim de aprofundar os estudos sobre o 
processo de projeto ambiental integrado no âmbito do ensino, este artigo apresenta e analisa uma 
experiência didática empregada em uma disciplina de pós-graduação, que serviu como teste para 
elaboração de metodologia integrada de ensino de projeto com foco em eficiência energética na 
graduação. 

A disciplina contou com alunos graduados, com formação em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, 
Ambiental e Elétrica. Neste semestre especificamente, o desafio foi propor uma solução de retrofit1 em 
uma edificação existente, transformando-a em edificação nZEB, utilizando uma abordagem integrada de 
projeto. A hipótese desta pesquisa é que, durante o período letivo de um semestre, é possível propor uma 
metodologia que leve a soluções integradas de projeto que correspondam às expectativas técnicas e que 
promovam satisfação e aprendizado para a equipe como um todo. 

 

2.REFERENCIAL TEÓRICO 

Os edifícios nZEBs são aqueles que, considerando o período de um ano, consomem a mesma quantidade de 
energia que produzem; desta forma, requerem uma quantidade menor de energia para seu uso e 
funcionamento, devido ao uso de estratégias passivas no projeto e equipamentos altamente eficientes 
(UNIÃO EUROPEIA, 2010). Para isto, a elaboração de seus projetos exige uma equipe de trabalho 
multidisciplinar e sincronizada. 

Provavelmente os maiores obstáculos em todo este processo são as dificuldades 
de projeto. De fato, a divisão do sistema educacional em várias áreas de 
especialização permite a aceleração dos cursos, [...]. No entanto, o novo tipo de 
projeto que responde a diretrizes e padrões é muito mais complexo e 
multidisciplinar, e muitas vezes se opõe à metodologia de projeto tradicional. 
(FELGUEIRAS; MARTINS; CAETANO, 2016, tradução nossa) 

Kwok e Grondzik (2007) definem o PPI como aquele que envolve várias disciplinas de modo sinérgico 
para produzir edificações mais eficientes, responsáveis e com um custo de ciclo de vida mais baixo. Já 
Keeler e Burke (2010) o conceituam como sinônimo de projeto sustentável. Os autores ressaltam que no 

                                                 
1 Retrofit é qualquer reforma que altere os sistemas de iluminação, condicionamento de ar ou a envoltória da 
edificação (MPOG, 2014). A renovação de edifícios existentes é uma oportunidade de melhorar o desempenho 
energético, que é frequentemente negligenciado (BPIE, 2011). 
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caso do projeto integrado é importante compreender as variáveis do projeto como um todo unificado. Ele 
envolveria decisões sobre o consumo de energia, recursos naturais e a qualidade ambiental. 

Para Felgueiras; Martins e Caetano (2016) esta complexidade e multidisciplinaridade exige da equipe 
treinamento específico, portanto se faz necessário que as instituições educacionais de adaptem à nova 
realidade das soluções multidisciplinares. 

O PPI, de acordo com Athienitis e O’Brien (2015), é um processo interativo não linear que exige 
colaboração e inovação de seus participantes, além de ser formado por uma equipe disciplinar. Os autores 
recomendam a presença de um “facilitador”, cujo papel é organizar o tom da colaboração e comunicações 
efetivas durante o processo de projeto. O processo é dividido em 3 fases, não necessariamente em ordem 
cronológica: 

  Projeto Conceitual: tem como foco a forma e implantação do edifício, conceitos para a 
integração de tecnologias de energia renovável e características passivas (iluminação e ventilação 
naturais, proteção solar, materiais, etc) 

  Desenvolvimento do Projeto: refinamento do projeto, abordando materiais, sistemas de 
ventilação e ar condicionado (AVAC), iluminação e outros; 

  Projeto Técnico: detalhamento e especificações.  

Cada fase é descrita pelos autores com aspectos do projeto a serem desenvolvidos, além de estratégias e 
ferramentas de projeto para atingir as metas de um edifício nZEB.   

 

3. METODOLOGIA 

O método adotado foi baseado no modelo de Carlo; Araújo e Telles (2011) e na proposta de Athienitis e 
O’Brien (2015) com adaptações, desenvolvido em 2 etapas descritas nos itens 3.1 e 3.2. 

 

3.1 DISCIPLINA PROJETO AMBIENTAL INTEGRADO– ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

Trata-se da disciplina de pós-graduação que pretende “reunir e explicitar conceitos relacionados à 
qualidade ambiental do espaço construído, além de fornecer repertório e viabilizar a análise crítica dos 
padrões de arquitetura e urbanismo vigentes” (AMORIM, 2016). Em especial, no 2º semestre de 2016 a 
disciplina abordou o conceito de projeto de edificações nZEBs, concebidos como expressão da otimização 
do projeto integrado. Os critérios da disciplina estão descritos a seguir e foram extraídos de seu respectivo 
plano de curso (AMORIM, 2016). 

Objetivos da disciplina 

Os objetivos apresentados abaixo visam à capacitação dos alunos para reflexão e identificação de soluções 
ambientalmente adequadas, neste semestre para um nZEB. 

 Refletir a respeito da evolução das metodologias de projeto integrado, englobando aspectos 
ambientais e sustentabilidade; 

 Identificar os aspectos físicos e tipológicos dos espaços projetados que implicam em qualidade 
ambiental e eficiência energética; 

 Desenvolver o senso crítico quanto às soluções de projeto adotadas e padrões arquitetônicos. 

Materiais 

Durante a disciplina foram propostas leituras e elaboração de resumos, além de seminários de 
apresentação e discussão do conteúdo. O intuito era complementar e aprofundar o embasamento teórico 
dos assuntos pertinentes à disciplina. 

O principal material produzido pelos alunos foi um trabalho de cunho prático, aplicando os conceitos 
adquiridos na disciplina em uma situação projetual, através de apresentações e memorial descritivo. Este 
trabalho tratou-se da reproposição de edifício existente, através da metodologia de Projeto Integrado, 
visando transformá-lo em um nZEB, aproveitando as possibilidades do clima e contexto tecnológico local 
(AMORIM, 2016). 
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Por se tratar de uma disciplina de pós-graduação, os alunos também produziram artigos científicos em 
seus respectivos temas de aprofundamento no projeto, a serem submetidos posteriormente para 
publicação em periódicos, congressos, entre outros eventos. 

Carga horária 

A carga horária total adotada para a disciplina foi de 4 créditos semanais em um total de 60 horas-aula, 
durante 15 semanas, sendo uma hora-aula correspondente a 50 minutos. Porém a disciplina exigiu dos 
alunos 72 horas de dedicação efetiva ao projeto, contando os períodos de trabalho extraclasse. Deste total, 
24 horas-aulas foram utilizadas para embasamento teórico através de aulas expositivas e apresentação de 
seminários de leitura. As demais 48 horas-aulas foram destinadas ao desenvolvimento do projeto de 
retrofit para nZEB, sendo 12 horas-aulas correspondem a feriados em atividades extraclasse, como pode-
se ver na Tabela 1, relativa à distribuição das atividades disciplinares do semestre. A elaboração do artigo 
final da disciplina pôde ser entregue 2 semanas após o término das aulas, porém, por se tratar de uma 
atividade extraclasse, a carga horária destinada a esta etapa não foi contabilizada. 

 

Tabela 1: Distribuição de atividades disciplinares por hora-aula durante o semestre 

Atividade Disciplinar 
Horas-aula 

4 8 
1
2 

1
6 

2
0 

2
4 

2
8 

3
2 

3
6 

4
0 

4
4 

4
8 

5
2 

5
6 

6
0 

6
4 

6
8 

7
2 

Embasamento 
Teo rico 

                  

Orientaço es 
professor 

                  

Consultoria 
Estudantes* 

                  

*As 12 horas-aulas de atividade extraclasse dedicadas ao projeto estão destacadas em cinza claro 

Fonte: Adaptado de Carlo; Araújo; Telles (2011) 

 

Organização do projeto 

A organização dos alunos deu-se pela divisão em grupos de temáticas diferentes, sendo que todos os 
alunos eram responsáveis pela proposta arquitetônica, porém dois deles foram escolhidos como 
facilitadores. Além de pertencer a um grupo específico os facilitadores tinham atribuições de gestão de 
comunicação relacionadas à interação de toda a equipe e gestão de informações do projeto. Sendo assim, 
definiu-se que a equipe seria dividida em 5 grupos, de acordo com a Tabela 2. 

 

Tabela 2: Quantidade de estudantes envolvidos em cada especialidade 

Especialidades dos grupos 
Quantidade de alunos no iní cio 

do processo 

Grupo 1: Modelagem e simulaço es computacionais 6 

Grupo 2: Produça o de energia renova vel  3 

Grupo 3: Materiais 5 

Grupo 4: Resfriamento passivo 3 

Grupo 5: Envolto ria 4 

Fonte: Adaptado de Carlo; Araújo; Telles (2011) 

 

Atividades propostas 

A partir do segundo dia de aula os alunos foram divididos em equipes e cada uma ficou responsável por 
apresentar um seminário correspondente às leituras complementares às aulas expositivas. Foram duas 
rodadas de seminários, o primeiro com temas relacionados ao processo de projeto e projeto ambiental, e o 
segundo com temas relacionados às estratégias de projeto focadas no conforto ambiental das edificações. 
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Observando a tabela 1 pode-se perceber que houve um período de transição (durante a 5ª e 8ª semana de 
aula) entre o embasamento teórico e a prática do projeto. Esta transição se fez necessária para fixação do 
conteúdo e para que os alunos pudessem colocá-lo em prática com melhor aproveitamento possível. 

Para elaboração do projeto os alunos foram divididos em especialidades, conforme a Tabela 2,  e então 
definiram-se tarefas através de um planejamento macro que seguiu uma adaptação do conceito de 
Athienitis e O’Brien (2015) (projeto conceitual, desenvolvimento de projeto e projeto técnico). Por se 
tratar de uma disciplina de mestrado acadêmico onde o foco é a pesquisa, suprimiu-se a última fase de 
projeto técnico, que entraria em detalhamentos com relação aos aspectos construtivos.  Nesta divisão de 
tarefas foram levadas em conta habilidades e conhecimentos prévios dos alunos, além de sua formação 
profissional. As tarefas foram interligadas com o objetivo de não permitir o descompasso entre os grupos 
no avançar do projeto, conforme pode-se observar nas figuras 1 e 2. 

 
Figura 1: Fluxo do projeto conceitual 

Fonte: Autoras 

Durante a fase de diagnóstico, o projeto arquitetônico foi disponibilizado por uma equipe de trabalho do 
edifício real, que também permitiu uma visita ao edifício, onde foram realizados levantamentos da 
edificação existente não constantes no projeto. 

Durante a fase de desenvolvimento de projeto, apresentada na Figura 2, os alunos podiam se posicionar e 
circular pela sala livremente, além de levar materiais e equipamentos que possibilitassem pesquisa, 
desenhos, modelagem e simulações computacionais. Os alunos também não precisavam se restringir ao 
seu tema de especialidade, sendo permitida e estimulada a livre interação entre eles.  

 

Figura 2: Fluxo de desenvolvimento do projeto 

Fonte: Autoras 
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Após a etapa de projeto os alunos se reorganizaram em outros grupos, de acordo com suas afinidades e 
interesses, para elaboração de artigos relatando a experiência de projeto sob diversas configurações da 
proposta. 

 

3.2 PERCEPÇÃO DOS ALUNOS 

A fim de coletar os dados sobre a percepção dos alunos acerca da metodologia de projeto abordada em 
sala de aula, elaborou-se um questionário baseado no diferencial semântico apresentado por Cavalcante e 
Maciel (2008). Este questionário levou em consideração as 3 ações de um pesquisador: 

 Recompensar o respondente: a) demonstrando consideração; b) oferecendo apreciação verbal 
usando uma abordagem consultiva; c) apoiando seus valores; d) tornando o instrumento interessante; 

 Reduzir o custo de responder: a) fazendo com que a tarefa pareça breve; b) reduzindo esforços 
físico e mental requeridos; c) eliminando a possibilidade de embaraços; d) eliminando qualquer 
implicação de subordinação; e) eliminando qualquer custo financeiro imediato; 

 Estabelecer confiança: a) oferecendo um sinal de apreciação antecipadamente; b) identificando-se 
com uma instituição conhecida e legitimada; c) aproveitando outros relacionamentos de troca (DILLMAN, 
1978 apud GÜNTHER, 2008). 

Este modelo considera pesquisas por correios e telefone, porém adaptou-se a elaboração do questionário 
na versão online numa abordagem apresentada por Cesar (2012). O questionário foi estruturado em 3 
etapas de acordo com as recomendações de Günther (2008), seguindo o princípio de organização do mais 
geral ao mais específico e do menos delicado ao mais pessoal. 

 Etapa 1: Perguntas gerais que caracterizam o respondente com respostas livres; 

 Etapa 2: Perguntas acerca do projeto e processo através da classificação das características por 
meio do diferencial semântico; e  

 Etapa 3: Perguntas com opções referentes ao desempenho dos alunos na disciplina. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 

A disciplina que iniciou com 21 alunos, terminou com 17, uma perda de quase 20% da equipe original. 
Nesta pesquisa, especificamente, 11 alunos (aproximadamente 65% dos que finalizaram a disciplina) 
responderam ao questionário que avalia a percepção dos alunos com relação ao projeto e ao seu processo. 
As perguntas iniciais puderam caracterizar a turma, conforme os resultados dos Gráficos 1 a 4. 

A maioria dos alunos possuíam formação em arquitetura e urbanismo e já estavam graduados há pelo 
menos 5 anos; o caráter heterogêneo da turma (fundamental numa disciplina que visa promover a 
interação entre os membros) deu-se pela instituição de origem dos alunos - um pouco mais da metade 
vinha de outras instituições - e da convivência entre alunos que já do programa de pós-graduação e alunos 
especiais. 
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Gráfico 1: Formação dos alunos Gráfico 2: Instituição de formação 

  

Gráfico 3: Tempo de formação em anos Gráfico 4: Vínculo com a pós-graduação 

  
Fonte: Autoras 

 

4.2 PERCEPÇÃO COM RELAÇÃO AO PROJETO E SEU PROCESSO 

Adotando-se a nota 3 como ponto neutro, observa-se que os alunos não consideraram o resultado do 
edifício feio, tampouco bonito, porém as respostas tendem a caracterizar o projeto como relevante, bom e 
eficiente, conforme pode-se constatar no gráfico 5. 

 
Gráfico 5: Percepção dos alunos com relação ao projeto 

Fonte: Autoras 

 

Já quanto à percepção dos alunos com relação ao processo adotado para o projeto, os resultados. 
considerando a nota 3 como neutra, apontam um processo que tende a ser considerado fluido, rápido e 
acessível, conforme o gráfico 6. No entanto, não é considerado simples e coeso. 
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Gráfico 6: Percepção dos alunos com relação ao processo do projeto 

Fonte: Autoras 

 

4.3 AUTOAVALIAÇÃO COM RELAÇÃO AO DESEMPENHO NA DISCIPLINA 

As três últimas perguntas do questionário eram de cunho pessoal com relação à percepção do próprio 
aluno dentro do processo da disciplina. Os itens apresentavam opções de respostas em que poderiam ser 
marcadas mais de uma opção. Nos gráficos de 7 a 9 pode-se observar a auto avaliação dos alunos, sua 
identificação profissional, atuação na disciplina e conhecimento adquirido na disciplina. 

 

Gráfico 7: Identificação profissional Gráfico 8: Atuação na disciplina 

  
Gra fico 9: Conhecimento adquirido 

 
Fonte: Autoras 

Vale ressaltar que a turma se auto caracteriza como “projetual” e “técnica”, fazendo que durante o PPI os 
alunos assumissem papéis distintos como projetistas e consultores, Um dos alunos se considera “teórico”, 
“projetual” e “técnico”. Grande parte dos alunos consideraram a participação no projeto como “influente”, 
“imprescindível” e/ou “importante”, ninguém  considerou “trivial” ou “dispensável”. Com relação aos 
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conhecimentos adquiridos grande parte considerou como forte ou muito forte e nenhum aluno avaliou 
seus conhecimentos adquiridos na disciplina como fraco. 

 

4.4 RESULTADOS PROJETUAIS E TÉCNICOS 

O edifício existente apresentava consumo energético total de 115,7 kWh/m².ano, sendo mais de 50% 
devido ao uso de ar condicionado e o restante iluminação e equipamentos. Através de estratégias passivas 
como inserção de brises para proteção solar, maiores aberturas para ventilação natural e isolamento 
térmico na cobertura, além de estratégias ativas como colocação de lâmpadas mais eficientes e controles 
de iluminação, a economia de energia 52%, reduzindo o consumo para 51,68 kWh/m².ano, valor bastante 
abaixo da média de edifícios de escritórios em Brasília, onde se localiza o edifício (COSTA; POLITANO; 
AMORIM, 2017). Foi comprovado que esta energia pode ser gerada localmente, através da colocação de 
painéis fotovoltaicos na cobertura do edifício, sendo possível, portanto, a obtenção de um ZEB (WERNECK 
et al, 2017). Todos os resultados foram obtidos com métodos e técnicas baseados na literatura técnica 
existente, com alto grau de confiabilidade e posteriormente publicados em evento internacional da área 
(WERNECK et al, 2017). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por se tratar de um curso de pós-graduação, os alunos já possuíam suas rotinas e hábitos projetuais; no 
entanto, foi possível alcançar a meta da disciplina, com bons resultados técnicos embasados na literatura 
específica.  O edifício projetado obteve consumo de energia menor que sua produção, alcançando a meta 
de se tornar um edifício de balanço energético nulo. Os resultados técnicos, portanto, evidenciam a 
adequação da metodologia, podendo levar a resultados eficientes de projeto.  

O processo foi percebido pelos alunos como fluido e acessível, apesar de alguns alunos não o considerarem 
simples e coeso. O projeto elaborado foi de responsabilidade conjunta da turma, mas todos indicaram uma 
percepção de participação individual imprescindível, importante ou influente, e nenhum dos alunos 
considerou seu conhecimento adquirido como fraco. Este é também um indicativo da adequação em 
termos de nova metodologia de ensino de projeto, a ser posteriormente adaptada e aplicada também na 
graduação, em busca de uma aprendizagem integrada.  
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Capítulo 12 
 

Educação ambiental: O consumo sustentável para um 
meio ambiente equilibrado 
 

Danielly Alexandre Alves 

Jones Gonçalves Ferreira  

 

Resumo: Verifica-se a existência da ligação do Direito Ambiental com o Direito do 

Consumidor buscando-se uma harmonia entre o meio ambiente e a descontrolada 

ascensão do poder econômico. Os consumidores são pessoas, por isso dependem de um 

meio ambiente equilibrado para sobreviverem, desta forma é importante que se busque 

uma consciência ecológica para que as gerações atuais e futuras possam desfrutar de um 

meio ambiente saudável e de uma sociedade disciplinada. Nesse sentido a presente 

pesquisa tem como objetivo discutir a questão ambiental sob a ótica do consumo 

sustentável, apresentando uma perspectiva ética de consumo que pode ser formada por 

meio da Educação Ambiental. Para a efetivação desse trabalho foi utilizado o método 

dedutivo, dentro da perspectiva qualitativa, de natureza explicativa, pautada em 

procedimento de levantamento na legislação e em bibliografias referentes a temática. 

 

Palavras Chave: Educação Ambiental. Consumo Sustentável. Meio Ambiente.  
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1. INTRODUÇÃO 

Entre os valores coletivos expresso na Constituição Federal está previsto no artigo 225 a consagração do 
direito que todos tenham um meio ambiente equilibrado e igualmente o dever ético e moral de preservá-
lo. A preservação do meio ambiente é um direito social fundamental de terceira geração. A consolidação 
desse direito como ato de cidadania seria a condição primordial para conseguir alcançar níveis de uma 
sociedade sustentável. No entanto para tratar de preservação do meio ambiente é preciso tratar também 
do modelo econômico capitalista que predomina e recrudesce no mundo. A lógica do capitalismo é o 
consumo agressivo, que mantém ativo o ciclo de produção e comércio de materiais descartáveis e 
substituíveis. 

Estudos sobre educação ambiental tem se tornado de grande importância na esfera da educação e no 
âmbito social visto que as grandes mudanças vêm prejudicando o ambiente de forma exagerada. De 
acordo com Bauman (2008) a evolução no modo de produção da sociedade aliada ao crescimento 
econômico criou uma nova sociedade denominada “sociedade de consumo”. Nesta sociedade o 
consumismo não é algo natural, mas algo criado que relaciona felicidade a satisfação de necessidades 
produzidas pelo sistema capitalista.  

Apenas mais recentemente começou-se a perceber que o planeta não vai suportar tamanha exploração e 
degradação do ambiente se houver o predomínio da lei do mercado. Dessa forma surge a preocupação com 
modelos sustentáveis de desenvolvimento em que haja o justo acordo entre o desenvolvimento econômico 
e o meio ambiente.  

O custo ambiental pode ser evitado pela sociedade, no entanto é necessário que haja uma profunda 
mudança na forma de pensar e de agir das pessoas é preciso levar em consideração vários aspectos da 
sociedade contemporânea, a fim de reeducar a sociedade quanto a sua forma de interagir com a natureza, 
por meio de campanhas de conscientização, destacando seus deveres em relação à preservação do 
ambiente. É preciso investir em ações educativas que favoreçamos aspectos da sociedade contemporânea 
e favorecem uma visão total de mundo com uma conduta ética, responsável e solidária.  

A educação ambiental é fundamental nesse procedimento de conscientização e mudança comportamental, 
para que os consumidores desse tempo respeitem e resguardem o meio ambiente do qual fazem parte 
para que futuras gerações possam desfrutar do mesmo direito.  

 O presente estudo é proposto a partir do método dedutivo, dentro da perspectiva qualitativa, de natureza 
explicativa, pautada em procedimento de levantamento na legislação e em bibliografias sobre a temática. 
O método dedutivo é também conhecido como “racional”, porque parte de enunciados gerais para alcançar 
conclusões particulares. (GIL, 1999). A pesquisa explicativa aprofunda o conhecimento da realidade, 
porque explica o porquê das coisas. Desse modo, ela preocupa-se em identificar os fatores que 
determinaram ou contribuíram para a ocorrência dos fenômenos (ABEC, 2008). Enquanto o “Método 
Qualitativo”, segundo Richardson (1999) pode ser caracterizado como a tentativa de uma compreensão 
detalhada dos significados e características apresentados, para construir uma análise dos discursos 
apresentados. A pesquisa bibliográfica será narrativa. Para tanto, ela é desenvolvida com base em material 
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos (ABEC, 2008)  

 

2. A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NO BRASIL E SEUS DIREITOS  

A proteção jurídica do consumidor surgiu na Europa, à partir da segunda metade do século XVIII, após a 
Revolução Industrial.   

O liberalismo econômico, com a evolução do capitalismo perdeu espaço para alguns grupos, como as 
sociedades comerciais e os monopólios, que passaram a comandar o mercado de consumo.   

Com a produção, o consumo e a contratação massificada, o consumidor ficou prejudicado diante de um 
fornecedor técnico e economicamente. Dessa forma, houve a eliminação do poder de escolha da parte 
hipossuficiente. A sociedade de consumo, portanto, explica a existência do direito consumerista, designado 
a regular trocas econômicas massificados, protegendo a parte prejudicada, qual seja, aquela que obtém 
produtos ou utiliza serviços.   

De acordo com Cavalieri Filho (2008, p.8) a proteção do consumidor passou a ser um desafio da nossa 
época e o Direito não podia ficar alheio a tal tarefa. Cavalieri ainda alega que o objetivo do Direito é 
justamente acabar com as desigualdades entre fornecedor e consumidor, reconstruindo um equilíbrio 
entre as partes na relação de consumo.   
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Um dos primeiros instrumentos de que se tem conhecimento referente ao direito do consumidor, foi o 
Código de Hamurabi (2.300 a.C) que amparava o consumidor nos casos de serviços deficientes e 
procurava prevenir o enriquecimento sem causa dos vendedores. Havia também o Código de Manu, 
vigente na Mesopotâmia e no Egito Antigo, que protegia os consumidores indiretamente ao tentar 
equilibrar as trocas comerciais.   

Leticia Canut (2008, p. 77-78) ressalta que, desde o princípio, haviam manifestações que pretendiam 
“defender” os compradores dos abusos praticados pelos vendedores. No entanto, todas essas 
manifestações foram consideradas tentativas fragmentadas 

Foi por meio do crescimento de grupos de defesa ao consumidor e após um longo período de 
movimentação da opinião pública que os legisladores passaram a aderir medidas protetivas e a considerar 
o consumidor como sujeito de direito. No Brasil, as primeiras normas de natureza protecionista 
sobrevieram na década de 30, como por exemplo o Decreto 22.626∕ 1933, os artigos 115 e 117 da 
Constituição Federal de 1934, que era voltada sobre uma ordem econômica direcionada para a existência 
digna de todos.   

 Outras normas nesse sentido foram a Lei de Economia Popular de 1951, a Lei de Repressão ao Abuso do 
Poder Econômico (4.137∕ 1965) e a Lei da Ação Popular (Lei 4.717∕ 1965). Em âmbito federal, foi criado o 
Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, o qual foi “eliminado” no governo Collor e trocado pelo 
Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor.   

A conquista mais importante para a proteção do consumidor no Brasil surgiu com o advento da CRFB∕ 88 
com a inclusão de dispositivos específicos sobre o assunto na Constituição Federal de 1988.   

Após o levantamento do tema ao nível constitucional, houve várias análises e debates, até se chegar à 
promulgação da Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990.   

Atualmente o Código de Defesa do Consumidor é reconhecido como uma legislação mais desenvolvida na 
defesa e proteção dos direitos dos consumidores, além de ser um instrumento que trouxe mudanças nas 
relações de consumo. Este instrumento alcança desde a relação de consumo individual até a defesa dos 
interesses difusos. Nota-se que sua área de atuação, vai além da relação contratual, visto que, cuida de 
situações pré e pós-contratuais.   

Art. 6º CDC – são direitos básicos do consumidor:  

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 
práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 
nocivos; 

 II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e 
serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;  

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e 
preço bem como sobre os riscos que apresentem; 

 IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou 
impostas no fornecimento de produtos ou serviços;  

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as 
tornem excessivamente onerosa; 

 VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos; 

 VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção 
ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, 
assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; 

 VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 
da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil 
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 
experiências;  
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IX – (vetado)  

X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

De acordo com Leonardo de Medeiros Garcia (2017, p. 85) o artigo citado inclui uma síntese de direito 
material e processual que irá orientar o julgador no parecer de causas que envolvam relações de consumo. 
O autor ainda ressalta que os direitos contemplados pelo código são apenas para a proteção do 
consumidor, não podendo ser usado pelo fornecedor a seu favor. Como por exemplo, o fornecedor não 
poderá suscitar o art. 6, V, para solicitar a modificação ou a revisão do contrato, causando prejuízo ao 
consumidor.   

Essas normas ganharam um apoio, no art. 170 da Constituição Federal de 1988, que aborda os princípios 
gerais da atividade econômica, nos termos:   

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social observando os seguintes princípios:  

I – Soberania nacional;  

II – Propriedade privada;  

III – função social da propriedade;  

IV – Livre concorrência;  

V – Defesa do consumidor;  

Assim também como explica o art. 5, inciso XXXII. “O Estado promoverá na forma da lei, a defesa do 
consumidor. ” Em síntese a CRFB∕ 88, ao inserir a defesa do consumidor como direito fundamental, criou 
uma garantia constitucional desse Direito Privado, compelindo o Estado e os operadores de direito a 
reconhecerem a sua existência e efetividade.  

 

2. SOCIEDADE E CONSUMO  

O momento histórico em que vivemos demonstra que as tradições sociais e culturais e de ordem, assim 
como a organização do país, sofrem transformações. Vive-se num modelo de vida baseado no consumo 
desenfreado, no qual as pessoas não compram mais por necessidade ou utilidade, mas por impulso e 
compulsão, subliminarmente estimuladas por campanhas publicitárias. Logo o consumo está voltado para 
a satisfação do status social, a aquisição é cercada de simbolismos para o adquirente 

A economia está no centro das relações sociais, e por meio dela, as pessoas estabelecem relações de poder, 
das quais derivam as relações de produção, a segmentação social, a distribuição de renda e as políticas 
públicas, que afetam principalmente o modo de vida local.  

A partir desse modelo de organização social, as pessoas adaptam todo o modo de viver em torno da 
economia, cujo estágio atual se baseia em leis de consumo, principalmente de bens não duráveis, 
descartáveis.  

Essa estrutura social, fundada na economia de consumo, resulta em maior desigualdade, distanciando os 
que podem consumir mais dos que podem consumir menos ou não podem consumir. Essa realidade 
engendra exclusão social de muitos segmentos. Neste sentido, pode-se afirmar que o fenômeno do 
consumismo causa um efeito social em cadeia, com novas formas de construção de identidade orientadas 
pelo consumo simbólico. 

 
3. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE UMA NOVA CONSIÊNCIA.  

O futuro do planeta Terra depende do cuidado com o meio ambiente. Sem uma relação simétrica e 
equilibrada de preservação da natureza, não há qualidade de vida no presente, nem, no porvir, as gerações 
futuras. Dessa forma, percebe-se a necessidade de se buscar uma nova ética regulamentada por um 
sentimento de pertença mútua entre todos os seres. A ética sempre esteve preocupada com a questão de 
existência do homem, porém agora deve-se voltar principalmente para sua relação com o planeta – uma 
ética direcionada a um relacionamento equilibrado entre a natureza e o ser humano. De acordo com 
Medina e Santos (1999, p. 18)  
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Necessita-se de uma mudança fundamental na maneira de pensarmos acerca de 
nós mesmos, nosso meio, nossa sociedade e nosso futuro; uma mudança básica 
nos valores e crenças que orientam nosso pensamento e nossas ações; uma 
mudança que nos permita adquirir uma percepção holística e integral do 
mundo com uma postura ética, responsável e solidária.  

Para Loureiro (2011, p. 73) a Educação Ambiental é práxis educativa e social e tem como objetivo a 
construção de princípios, conceitos, habilidades e atitudes que viabilizem o entendimento da realidade de 
vida e atuação responsável de atores sociais individuais e coletivos do meio ambiente. O autor ainda 
ressalta que a Educação Ambiental contribui para a tentativa de realização de um padrão civilizacional e 
societário, diferente do vigente, voltado para uma nova ética da relação sociedade e natureza.  

Com base nas discussões internacionais que induziram os sistemas jurídicos de muitos países em 1999, foi 
assinada pela Presidente da República Brasileira, a lei de número 9.975∕ 99. Lei que regulamenta a Política 
Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Diante disso, tem se os instrumentos necessários para instituir 
um ritmo mais intenso ao desenvolvimento do processo da Educação Ambiental no Brasil.  

A referida lei aponta quais são os princípios básicos da Educação Ambiental  

Art. 4º. São princípios básicos da Educação Ambiental: 

I - O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II - A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 
enfoque da sustentabilidade; 

III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da Inter, 
multi e transdisciplinandade; 

IV - A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

V - A garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI - A permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 
nacionais e globais; 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 
cultural 

Dentre os princípios básicos mais importantes cabe evidenciar a Educação Ambiental como um direito 
de todos (art. 3, lei 9.975∕ 99), tendo como fundamento um pensamento crítico e renovador de modo a 
possibilitar a transformação de valores sociais, fator importante em nosso tempo. Deve envolver o 
indivíduo e a coletividade na medida, em que objetiva a transformação social.  

A própria Constituição determina que cabe ao Poder Público “promover a educação ambiental em todos 
os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (art. 225, 
parágrafo primeiro). 

 O artigo 2 da Lei 9.975∕ 99 preceitua que “a educação ambiental é um componente essencial e 
permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e 
modalidade do processo educativo, em caráter formal e não formal”.  

Rodrigues (2004, p. 407) ressalta que:  

A função da educação ambiental não é a reprodução/divulgação de 
conhecimentos, mas sim a formação de uma consciência e de uma ética 
ambiental, como fica claro após o exame de seus princípios e objetivos, a 
exigir a sua presença nos projetos pedagógicos como eixo transversal. 

Com a pós-modernidade, a educação “deve preparar o homem a conviver harmonicamente com seus 
semelhantes, com a natureza e todo o cosmo. ” (LAMPERT, 2005, p.45). Nesse processo de formação de 
uma nova consciência direcionada para a preservação do planeta, a educação do consumidor é 
primordial, pois determinará mudanças efetivas nos hábitos de consumo e de descarte de materiais. 
Uma vez que grande parte dos problemas ambientais é resultado da assimilação dos padrõ es impostos 
pela economia de mercado, por meio de eficientes campanhas publicitárias, entende-se que a Educação 
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Ambiental deve passar também pelo caminho da comunicação de massa, em todas as mídias 
disponíveis. 

A educação deve considerar novos conceitos na construção de uma sociedade sustentável, participativa 
e socialmente justa, preparada para exercer efetivamente a solidariedade com as gerações presentes e 
futuras. E se não chega a ser um sinônimo de resultado, a educação, é sem dúvida o melhor caminho 
para melhorar as sociedades.  

 

4.IMPACTOS AMBIENTAIS E O DESAFIO DO CONSUMO SUSTENTÁVEL  

Fala-se muito em crises ambientais. No entanto, não é o meio ambiente que está em crise, mas a própria 
sociedade, que vive uma profunda crise de valores. Essa crise provoca problemas que se desenvolvem 
em cadeia, ou seja, problema gera outro, afetando diversas esferas sociais. Neste sentido, Giustina 
(2004, p. 160) faz uma importante ressalva:  

 Na verdade, as crises constituem consequências e não causas dos 
desequilíbrios do processo. Atuar sobre as consequências – o controle do 
mundo, a fome ou a exclusão, sem modificar as estruturas, ou a natureza do 
processo, pode até se constituir numa forma de aquietamento das 
consequências, enquanto se mantém o modelo que gera os desequilíbrios 
insustentáveis e que nem fará superar as crises e nem fará as transformações 
necessárias no rumo da mudança civilizatória. (GIUSTINA, 2004, p. 160)  

A sociedade atual ainda tenta se soltar da visão antropocêntrica de mundo. Visão essa que deixava o ser 
humano a ter autoridade sob a natureza, e dela se utilizar como se sua existência fosse exclusivamente 
para satisfazer as necessidades humanas. E a consequência desse paradigma e das condições do 
capitalismo é a crise socioambiental presente atualmente.  

A dominação e a exploração devem dar lugar ao zelo e à responsabilidade. Para Leonardo Boff (2000, 
p.91) “cuidado significa então desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, bom trato... estamos diante de 
uma atitude fundamental, de um modo de ser mediante o qual a pessoa sai de si e centra-se no outro com 
desvelo e solicitude. ”   

O grande desafio atual é o desenvolvimento sustentável que busca a harmonia entre o desenvolvimento 
socioeconômico e a preservação do meio ambiente. A expressão “desenvolvimento sustentável” é ampla, 
engloba aspectos econômicos, sociais e ambientais e foi apresentado no Relatório Brundtland como o 
“desenvolvimento que atende as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras 
gerações atenderem suas próprias necessidades. (MOUSINHO, 2003, p. 348)  

A busca por um desenvolvimento sustentável torna-se vital, pois o desenvolvimento tecnológico da 
civilização gera um paradoxo difícil de resolver: enquanto, de um lado, aumenta a procura por recursos da 
natureza, de outro lado, os recursos tornam-se cada dia mais limitados. Como afirma Locatelli (2000, p. 
297) “ao contrário dos anseios e das necessidades do homem, que podem ser considerados ilimitados, os 
recursos disponíveis não o são”. Sobre essa questão, Penna (1999, p. 130) afirma: 

Grande parte das questões ambientais e sociais baseiam-se no equilíbrio 
abastecimento versus demanda. Embora não se sabia com precisão os seus 
limites, o abastecimento (de qualquer coisa) é seguramente limitado, enquanto 
a demanda pode ser ilimitada. Não há limites intrínsecos à demanda dos seres 
humanos 

O desenvolvimento sustentável presume a busca de um modelo de desenvolvimento apto a gerar riquezas 
e colaborar com a melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo sem comprometer a 
qualidade do ambiente, de forma a assegurar essa qualidade as gerações futuras (GALLI, 2012, p. 39-40)  

A proposta do consumo sustentável tem como objetivo enfatizar ações coletivas e mudanças políticas, 
econômicas e institucionais para fazer com que padrões e níveis de consumo se tornem mais sustentável. 
Mais do que um método de ação a ser concretizado pelos consumidores, consumo sustentável é uma meta 
a ser atingida.  

Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC (2005), o consumidor deve ser uma pessoa 
exigente, deve cobrar permanentemente uma postura ética e responsável das empresas, governo e de 
outros consumidores. Deve ainda, obter informações sobre o impacto de seus hábitos de consumo e agir 
como um cidadão responsável em relação as pessoas e a outros seres do planeta.  
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As empresas devem desenvolver ações social e ambientalmente responsáveis e sensatas em toda a cadeia 
de sua atividade produtiva. Partindo desse ponto de vista, responsabilidade social é adotar princípios e 
assumir práticas que vão além da legislação, colaborando para a construção de sociedades sustentáveis. 

Nesse sentido a Educação Ambiental se apresenta como uma estratégia acessível de intermediação entre o 
consumidor e o consumo sustentável. A Educação Ambiental nasce como um método educativo que 
conduz a um saber ambiental concretizado nos valores éticos e nas regras políticas de convívio social e de 
mercado que acarreta a questão distributiva entre benefícios e prejuízos da apropriação e do uso da 
natureza.  

Ela deve, portanto, ser direcionada para a cidadania ativa considerando seu 
sentido de pertencimento e corresponsabilidade que, por meio da ação 
coletiva e organizada, busca a compreensão e a superação das causas 
estruturais e conjunturais dos problemas ambientais (CARVALHO, 2010).  

Insta salientar que os governos devem assegurar os direitos civis, sociais, e políticos de todos os 
cidadãos executar e fazer cumprir a Agenda 21, por meio de políticas públicas de programas de 
educação ambiental e de incentivo ao consumo sustentável. Além do mais devem estimular a pesquisa 
científica orientada para a mudança dos níveis e padrões de consumo e inspecionar os cumprimentos 
das leis ambientais.  

No Brasil, a erradicação da pobreza, a redução da desigualdade social e a preservação do meio ambiente 
devem ser metas prioritárias dos governos, com apoio de toda a sociedade, considerando que todos são 
responsáveis pela construção de uma sociedade sustentável e mais justa. 

 

5. CONCLUSÃO 

Na contemporaneidade, o padrão de vida é orientado pela lógica do consumo, o que faz com as pessoas 
não se contentem com o necessário, mas, ao contrário, só conseguem ficar satisfeitas com o excesso; dessa 
forma, o consumo atende mais ao desejo do que à necessidade. Estimuladas por eficientes campanhas 
publicitárias, as sociedades investem contra os recursos naturais, de forma predadora e não sustentável. 

A propaganda é tão forte e eficiente que a aquisição de produtos de consumo rápido passa a ser 
equivalente a questões de grande porte como alimentação, saúde, moradia, dentre outros. Os meios 
industriais têm intensificado suas linhas de produção para atender as expectativas, que estão alcançando 
patamares em progressão geométrica, enquanto as famílias estão consumindo cada vez mais e sem 
nenhuma preocupação com os danos gerados ao meio ambiente. 

É necessário e urgente operar mudanças nas formas de pensar. E essa mudança poderá ocorrer por 
intermédio da Educação Ambiental, objetivando uma postura fundamentada na ética. As gerações atuais e 
futuras devem ser incentivadas a entender que consumidor consciente é fazer o ato de consumo um ato de 
cidadania. 

Para tanto é fundamental instruir as crianças e jovens a consumirem com consciência, evitando 
desperdícios dos recursos naturais. 
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Capítulo 13 
Educação ambiental em Escolas do Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano) no Município de Raposa, 
Maranhão, Brasil 
 
Vera Lúcia Pavão Almeida  

 

Resumo: O presente estudo analisou como se desenvolveram as práticas pedagógicas em 

relação à educação ambiental (EA) nas escolas do 1º ao 5º ano do município de Raposa, 

Maranhão, Brasil, e como as mesmas se relacionavam com a preservação do ecossistema 

manguezal, predominante no local. Para consistência do estudo, realizou-se uma revisão 

bibliográfica com os principais autores que trabalham com a EA e legislações e também 

uma releitura dos principais acontecimentos da EA no mundo e no Brasil. A pesquisa foi 

do tipo descritiva, com enfoque qualiquantitativo, com abordagem mista e observação in 

loco, aplicando-se questionários aos professores e entrevistas semiestruturadas aos 

gestores escolares participantes. Quanto à concepção de meio ambiente pelos 

professores predominou a naturalista, com 55 %, e quanto à concepção de EA pelos 

professores, predominou a convencional, com 91 %. As práticas pedagógicas em EA 

realizadas pelos professores demonstraram que 15% não trabalham com a EA e em 

relação aos projetos de EA, 47% não participaram de nenhum projeto de EA de 

preservação relacionado ao ecossistema manguezal. A partir da análise qualitativa foi 

possível identificar, nos gestores escolares, o predomínio da concepção de meio 

ambiente naturalista e da EA convencional. Em virtude do exposto, posiciona-se a favor 

de que a EA e suas práticas pedagógicas sejam realizadas de forma crítica e que haja uma 

revisão nos projetos político-pedagógicos (PPPs), com o intuito de incluir a EA, como 

tema transversal, conforme orienta os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

contribuindo, desta forma, para a preservação do ecossistema manguezal. 

 

Palavras-Chave: Educação ambiental, Práticas pedagógicas, Ecossistema manguezal. 

Artigo apresentado no VI Congresso Nacional de Educação (CONEDU), na cidade de 
Fortaleza/CE no período de 24 a 26 de outubro de 2019. 
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1. INTRODUÇÃO 

Sabe-se, atualmente, que o meio ambiente está vivenciando um intenso processo de degradação, fruto do 
paradigma da modernidade e consequentemente da ambição desmensurada do homem moderno, 
principalmente nas áreas urbanas. Sendo assim, não há como desconhecer também que uma educação 
ambiental (EA) deve ser construída em nível coletivo e, de preferência, a partir da escola, para que possa 
contribuir na redução deste quadro aterrorizador, aumentando-se então, a qualidade de vida nos campos 
e nas cidades. A angústia sobre a degradação que vem assolando cada pedaço deste planeta é 
compartilhada por inúmeros cientistas e pesquisadores de várias áreas, visto que a área ambiental é um 
campo multi e interdisciplinar. 

Importa destacar que a EA e os debates que ela tem causado estão sendo considerados como uma 
importante ferramenta para reversão do atual cenário de degradação ambiental. Acredita-se na EA como 
um campo de conhecimentos teórico-práticos, sendo um dos meios necessários para o enfrentamento dos 
problemas ambientais que têm afligindo o município de Raposa, Estado do Maranhão, Brasil, e adjacências. 

Em virtude disto, o objetivo principal deste estudo foi buscar compreender como, de fato, se efetivavam as 
práticas pedagógicas em EA e suas relações com o ecossistema manguezal, tendo em vista que esta região 
encontra-se cercada pelo mesmo e que se deteriora a cada ano, devido principalmente à degradação 
provocada pela ação antrópica e pela poluição ambiental e teve como objetivos específicos: caracterizar as 
concepções de meio ambiente e educação ambiental dos professores e diretores e sua influência nas 
práticas pedagógicas; detectar se os projetos políticos pedagógicos (PPPs) das escolas e os planos de 
ensino contemplam a EA; relacionar as ações de EA efetivadas com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs); determinar como se efetivam os processos de ensino-aprendizagem nas escolas em relação às 
práticas pedagógicas de EA. 

Quanto à concepção de meio ambiente pelos professores predominou a naturalista, com 55 %, e, quanto 
à concepção dos professores referente à EA, predominou a convencional, com 91 %. As práticas 
pedagógicas em EA realizadas pelos professores demonstrou que 15% não trabalham com a EA e em 
relação aos projetos de EA, 47% não participaram de nenhum projeto de EA de preservação do 
ecossistema manguezal. A partir da análise qualitativa das entrevistas aplicadas aos gestores escolares foi 
possível identificar o predomínio da concepção de meio ambiente naturalista e de EA convencional. 

 É preciso reconhecer que as práticas pedagógicas em EA são muito importantes para a construção de 
indivíduos conscientes de pertencimento a um contexto que é natural, social, pol e ao mesmo tempo 
cultural e, portanto, ao fazer parte deste contexto multifacetado, poderá tanto modificá-lo, quanto por ele 
ser modificado, devendo ser realizadas de forma crítica. 

 

2. METODOLOGIA 

O município de Raposa, Estado do Maranhão, possui 20 escolas públicas que ofertam o ensino 
fundamental do 1º ao 9º ano. No entanto, para a seleção das escolas participantes utilizou -se os 
seguintes critérios: 1º) escolas onde existe oferta do ensino de 1ª ao 5º ano; 2º) as escolas que se 
encontram localizadas em proximidade com os ecossistemas manguezais existentes. Levando tais 
critérios, a pesquisa foi realizada em 06 escolas e a população da amostra foi composta por 6 gestores 
escolares e 58 professores. 

Realizou-se, primeiramente, uma revisão bibliográfica sobre a EA, tendo como principais teóricos Bardin 
(2011), Cascino (2011), Carvalho (2011), Guimarães (2013), Grün (2012), Morin (2011), Layrargues 
(2009), Lima (2011) e Reigota (1994,1995), legislações e contribuições de outros teóricos da área, como 
também uma releitura dos principais acontecimentos da EA no mundo e no Brasil. A pesquisa foi do tipo 
descritiva, com enfoque qualiquantitativo, com abordagem mista e observação in loco e teve como 
instrumentos um roteiro para a entrevista semiestruturada e um questionário. Ressalta-se que todos os 
instrumentos foram aplicados no local de trabalho dos sujeitos da pesquisa e para os gestores escolares 
houve, preliminarmente, uma combinação de dias e horários. 
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Para complementação dos estudos, também se realizou a observação in loco das aulas, ocasião em que 
aconteceu a análise dos planos de ensino dos professores e dos PPPs das escolas, visto que estes 
documentos são concebidos como condutores do desenvolvimento curricular das escolas, cujo objetivo foi 
conhecer as concepções dos educadores sobre o meio ambiente e EA e se os mesmos estavam incluindo-os 
nas práticas pedagógicas curriculares desenvolvidas em salas de aulas ou em projetos e, em caso 
afirmativo, como estavam sendo desenvolvidos. No entanto, levou-se em consideração a dimensão 
humana de todos os sujeitos envolvidos (gestores escolares e professores).  

Neste estudo, utilizaram-se os pressupostos da “Análise de Conteúdo” de Bardin (2011), pois, de acordo 
com os seus pressupostos, ao se utilizar o conjunto de técnicas e os procedimentos sistematizados e 
objetivos, o pesquisador consegue também descrever e analisar os conteúdos das mensagens. Ainda 
segundo o autor, esta técnica tem por objetivo realizar inferência sobre as condições de produção dos 
conhecimentos, que pode recorrer a indicadores, os quais podem ser tanto quantitativos como qualitativos 
ou ambos. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

A EA foi pauta principal por ocasião da realização da Conferência Intergovernamental, ocorrida em Tbilisi 
em 14 a 26 de outubro de 1977, em que foram apresentados os primeiros trabalhos de vários países sobre 
o tema. Ainda, dentre as recomendações da ONU, havia o objetivo da implantação de políticas públicas 
específicas com vistas à consolidação da EA por parte dos seus estados-membros, como também 
estabeleceu uma série de finalidades para a mesma, principalmente, o caráter interdisciplinar com que 
esta deve ser trabalhada, englobando-o em todos os níveis de ensino, principalmente com uma adoção de 
conceitos mais rígidos sobre a dimensão educativa dada às questões ambientais (Cascino, 2011). 

A EA no Brasil aconteceu de forma tardia, embora existam registros e programas elaborados na década de 
70, somente nos meados dos anos 80, é que o tema ganhou a devida importância, sendo incluído no texto 
da Constituição Federal de 1988 e, em 1999, houve a criação da Lei nº 9.795, sendo um importante passo 
em relação à EA, tendo em vista que normatizou e regulamentou a sua adoção no ensino formal e no 
ensino não formal. 

A EA também se encontra nos PCNs, como tema transversal, tendo como proposta estabelecer uma 
abordagem integradora entre todas as disciplinas do currículo a ser executado, bem como inter-relacionar 
os problemas ambientais existentes com a sociedade como um todo (Brasil, 1997). 

Diante do quadro de degradação ambiental do município de Raposa, Maranhão, Brasil, surgiu a 
necessidade de efetivação desta pesquisa em EA, no sentido de contribuir para diminuição da degradação 
do ecossistema manguezal e aumentar a preservação do mesmo. O Instituto Maranhense de Estudos 
Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC), no ano de 1993, realizou estudos nos municípios da Ilha do 
Maranhão e detectou que estes possuíam, aproximadamente, 158 km² de áreas de mangue, assim 
distribuídos: São Luís cerca de 56%, São José de Ribamar 16%, Paço do Lumiar e Raposa 10% e afirma que 
nestas mesmas regiões, comparando os estudos anteriores, houve uma redução de mais de 25% deste 
ecossistema nos municípios devido à exploração antrópica resultante dos grandes assentamentos 
urbanos, os quais estão ocorrendo nestas regiões, nos últimos 20 anos, de forma acelerada e desordenada 
(Maranhão, 2009). 

Neste sentido, a escola através de seus processos educativos, deverá exercer práticas pedagógicas em EA, 
nas quais os problemas ambientais não sejam tratados apenas com processos de conscientização ou de 
comportamento do indivíduo. Não se quer dizer com isto, para não haver conscientização, contudo, esta 
deverá vir acompanhada de ações positivas e críticas frente a estes problemas. 

Sabe-se que os problemas ambientais atuais envolvem variadas questões, tanto de ordem político-
econômica, como de ordem sociocultural, por conseguinte a EA nas escolas precisa focar os problemas 
globais, mas com ênfase nos problemas ambientais locais que afetam as suas comunidades mais próximas, 
contextualizando-os com o momento histórico, visto que um conhecimento só se torna pertinente quando 
situado num contexto. 

Pois, como afirma Morin (2011, p. 34): “O conhecimento das informações ou dos dados isolados é 
insuficiente, é preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que adquiram sentido”. 
Pensando deste modo, problematizar as questões ambientais num currículo é crer na possibilidade de 
uma educação democrática de fato e com criticidade. 
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Tudo isto, é importante, contudo, há necessidade que a EA seja crítica, para que o cidadão comum possa 
perceber os problemas ambientais a nível local, ou seja, no meio ambiente vivido, bem como a nível global, 
como primeiro passo para a construção de um mundo ambientalmente saudável. 

Também não se pode esquecer que mais importante do que o saber científico são os métodos e 
procedimentos de ensino e as relações estabelecidas entre esse saber, o aluno e o professor, por 
constituírem-se como especificidades em relação aos objetivos a serem alcançados. Nessa premissa, 
afirma Carvalho (2011, p. 18): 

É possível denominar educação ambiental a práticas muito diferentes do ponto 
de vista de seu posicionamento político-pedagógico. Assim, torna-se necessário 
situar o ambiente conceitual e político onde a educação ambiental pode buscar 
sua fundamentação enquanto projeto educativo que pretende transformar a 
sociedade. 

Em torno desta questão é que a autora apregoa a necessidade de opção por um tipo de EA, que seja 
pautada no desenvolvimento de projetos pedagógicos, os quais possam, ou pelo menos, sejam 
intencionados, para a transformação da sociedade, ressaltando que é preciso haver a efetivação de uma EA 
que permita ao indivíduo a compreensão dos problemas e dos conflitos ambientais, para que assim, possa 
atuar e/ou intervir sobre os mesmos. 

Neste sentido, cabe considerar-se que os processos de ensino-aprendizagem e as práticas pedagógicas em 
EA não devem ser somente em torno de conservação e/ou preservação, mas sim, possibilitar a construção 
de entendimento sobre o ser humano e as suas inter-relações.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste estudo, optou-se por utilizar Categorias e Subcategorias de acordo com a técnica de categorização 
da Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Neste âmbito, para a análise dos discursos dos professores e 
gestores escolares, optou-se por estabelecer critérios de investigação de acordo com os objetivos 
pretendidos no estudo, bem como, as proposições contidas no questionário e na entrevista. 

A concepção de meio ambiente pelos professores é 55% naturalista, 26% globalizante, 10% 
antropocêntrica e 9% ainda não possuem uma visão esclarecida. Ressalta-se que para a análise da 
concepção de meio ambiente utilizou-se a classificação estabelecida por Reigota (1994) em seus estudos, 
na qual a visão globalizante estabelece as relações advindas entre a natureza e a sociedade, a visão 
antropocêntrica dá ênfase à utilização dos recursos naturais existentes para suprir as necessidades de 
sobrevivência do homem e a visão naturalista evidencia todos os aspectos e relações naturais do 
ambiente. 

A concepção de EA pelos professores aponta que 91 % possuíam a visão de EA convencional e 9% de EA 
crítica. Conforme Layrargues (2009), a EA no modelo convencional tende a reproduzir a ordem social por 
encontrar-se associada aos interesses conservadores existentes na sociedade. Assim, quase todos os 
discursos dos professores encontram-se associados à ideia da necessidade de se preservar os recursos 
naturais. Isto vem corroborar para a necessidade visível de os educadores conhecerem as tipologias e 
concepções existentes em EA, e a partir deste conhecimento os mesmos possam realizar uma reflexão 
crítica sobre sua prática. 

Quanto ao conhecimento dos professores sobre legislação ambiental: 67% conheciam os PCNs; 12% não 
conheciam nenhum; 5% a Declaração de Estocolmo; 5% a Lei Federal nº 9.795/99, 5% a Agenda 21; 4% 
conheciam todas e 2% a Carta da Terra. 

As práticas pedagógicas em EA realizadas pelos professores demonstrou que 24% trabalhavam apenas na 
disciplina de Ciências, 21% em todas as disciplinas; 16% nas disciplinas de Geografia e Ciências; 15% em 
algumas disciplinas, 15% não trabalham a EA e 9% trabalham apenas na disciplina de Geografia. 

A participação dos professores na elaboração dos PPPs revelou que 66% não participaram e 34% que sim. 
Cabe ressaltar a importância de participação dos professores na elaboração de um projeto político 
pedagógico da escola, visto este se constituir como o ponto de partida de qualquer ação pedagógica que se 
deseja efetivar neste espaço e em relação aos projetos de EA demonstrou que 47% não participaram de 
nenhum projeto de EA com a temática preservação do ecossistema manguezal; 38% participaram de 
outros projetos de EA e 15% participaram de projeto de EA sobre manguezais no aniversário da cidade. 
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A partir das análises qualitativas das entrevistas aplicadas aos gestores escolares foi possível identificar 
que a maioria possuía a concepção de meio ambiente como naturalista e a concepção de EA como 
convencional como processo de sensibilização e conscientização dos indivíduos voltados para práticas 
pedagógicas preservacionistas, voltadas principalmente para a conservação da natureza, através de ações 
pontuais. 

Quanto às práticas pedagógicas em EA, os gestores escolares puseram em evidência que a EA deve ser 
efetivada como processos de conscientização em sala de aula e acrescentaram também que os professores 
devem trabalhar temas como: o ambiente em que vivemos o uso da água e seu desperdício, a destinação 
do lixo (resíduos sólidos), o desmatamento e a poluição que afeta as cidades, dentre outras temáticas 
ambientais. Assim, houve o predomínio de uma visão naturalista e convencional, tal como foi demostrado 
através dos questionários aplicados aos professores das escolas participantes da pesquisa. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É de vital importância que uma educação que se queira ambiental seja efetivada de forma interdisciplinar, 
onde os sujeitos envolvidos possam participar de possíveis debates, identificando os agentes causadores 
das questões ambientais, com vistas à compreensão destas. 

Importa também haver mobilização dos indivíduos em prol de uma força coletiva para ação, visto que 
sozinhos, dificilmente, encontrarão soluções dos problemas ambientais. É de vital importância que a EA 
seja efetivada de forma interdisciplinar, como conteúdo transversal, como apregoam os PCNs, onde os 
sujeitos envolvidos possam participar de debates, identificando os agentes causadores dos problemas 
ambientais, havendo, portanto, a mobilização dos indivíduos em prol de uma força coletiva para ação, 
visto que sozinhos, dificilmente, encontrarão solução dos seus problemas. 

É preciso também que os professores entendam que a EA, por si só, não poderá resolver os problemas 
ambientais do mundo, mas, por se tratar de uma educação, ela deve se constituir como uma das 
possibilidades viáveis de solução para a crise ambiental, que obrigatoriamente tem forçado o homem a se 
questionar sobre sua participação nas questões ambientais. 

Nesta pesquisa, observou-se: que as concepções referentes ao meio ambiente caracterizam-se de cunho 
naturalista, quanto às concepções referentes à EA, predominou a convencional para a compreensão das 
questões ambientais; que nas escolas que possuem PPPs, que são poucas, não se detectou nenhum item 
específico que contemplasse a questão da preservação do ecossistema manguezal; que os PPPs não 
contemplam a EA através de práticas pedagógicas interdisciplinares, como apregoam os PCNs e que não 
foram encontradas práticas pedagógicas que contemplassem os problemas ambientais locais, 
especialmente os relacionados ao ecossistema de manguezal. 

Em virtude do exposto, este estudo posiciona-se a favor de que seja efetivada nos espaços escolares uma 
EA crítica, por acreditar-se na possibilidade de que esta educação possa plantar as sementes para uma 
ação transformadora do sujeito enquanto ser social crítico e historicamente situado, logo, responsável 
pelo mundo em que vive.  

Outra recomendação é que haja uma revisão nos PPPs nas escolas com o intuito de inclusão da temática 
EA e em especial da preservação do ecossistema manguezal, tendo a participação de todos os professores. 
Recomendou-se também que a Secretaria de Educação do Município de Raposa, Estado do Maranhão, 
promovesse cursos em EA em todas as escolas e que também envolvam a comunidade escolar nos projetos 
educativos. 

Por fim, vislumbra-se que nas próximas décadas, a EA possa produzir resultados influentes na 
preservação ambiental e na sobrevivência dos cidadãos brasileiros, contanto que esta seja concebida como 
uma das pautas prioritárias das agendas governamentais, principalmente, dos governos estaduais e 
municipais. É necessário que estes possam contemplar a EA em seus planos de trabalho, não ficando 
somente à mercê, ou melhor, à espera, das ações das organizações não governamentais e das instituições 
federais. 

Diante tudo que foi exposto, almeja-se que as práticas pedagógicas em EA que envolvem as temáticas 
ambientais devem ser efetivadas de forma crítica, com o intuito de desvelar os vieses políticos e 
socioeconômicos que possam obstruir o caminhar pedagógico das instituições escolares. 
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Igualmente, almeja-se que este estudo possa servir como referência para que surjam novas pesquisas na 
área de EA, e, sobretudo que estas futuras pesquisas continuem dando ênfase ao estudo dos currículos que 
são efetivados em escolas do ensino fundamental em todos os sistemas de ensino do país. 
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Capítulo 14 

 

Educação Ambiental e Geografia: Experiências 
potencializadoras 

 

Tales Wellington Cunha Felix
 

 

Resumo: Este trabalho é resultado final de uma especialização em Educação Ambiental 

(EA) em que se discute a relação entre a EA e a Ciência Geográfica em turmas do ensino 

fundamental, através de práticas sugeridas no “Programa Parâmetros em Ação: Meio 

Ambiente na escola”. A partir do instrumento aplicado em sala de aula tecemos 

discussões ligadas a EA juntamente com a disciplina de geografia. Compreendemos que 

apesar de exercerem entre si uma relação importante a Geografia não pode se destacar 

como a disciplina responsável pelo tema na escola. A EA se destaca positivamente como 

um tema transversal, garantido pelos documentos oficiais, e deve ser desenvolvida por 

todas as disciplinas nas instituições de Ensino Básico. Realizamos uma pesquisa com 

alunos, produzindo conjuntamente materiais como fichas de avaliação, que 

possibilitaram a compreensão da importância de se realizar este trabalho em sala de 

aula, de modo a romper com a ideia dicotomizada ser humano e natureza. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Geografia, Programa Parâmetros em Ação. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental (EA) vem sendo discutida, ao longo do tempo “num contexto derivado do uso 
inadequado dos bens coletivos planetários em diferentes escalas espaço-temporais (PEDRINI, 1997, p.22) 
como um meio de efetivar uma postura sustentável da sociedade. Está incluída nos parâmetros 
curriculares nacionais (PCN’s), do ministério da Educação (MEC), programa Parâmetros em ação – Meio 
ambiente na Escola, de 5ª a 8º série, como tema transversal e deve ser trabalhada na educação formal com 
as diversas disciplinas que compõem o currículo escolar. Nessa perspectiva, a Escola configura-se, mais 
uma vez, como um espaço privilegiado para a construção da Educação Ambiental, e, a geografia, uma 
ciência oportuna para discussões pertinentes, no entanto, é possível questionar como tem sido sua prática 
e se essa prática tem contribuído para uma mudança de postura que favoreça a construção de uma 
sociedade sustentável. No/do encontro entre Geografia e Educação ambiental é que surgiram as principais 
inquietações que alimentam essa pesquisa. A questão direcionadora desse trabalho se assenta sobre a 
prática da educação Ambiental por meio do ensino de Geografia, testando a metodologia proposta pelo 
MEC através do “Programa Parâmetros em Ação, Meio Ambiente na Escola” (BRASIL. MEC, 2001). 

Tem-se claro que a questão ambiental perpassa a ciência geográfica, fazendo-se também presente nas 
discussões das mais diversas áreas, razão pela qual se entende não é apenas pela Geográfica que se torna 
possível dar sentido à Educação Ambiental. Entretanto, as discussões dessa ciência e de seu objeto de 
estudo corroboram para uma práxis favorável à construção de uma Educação Ambiental que suscite 
mudanças na sociedade pelo indivíduo e, pela sociedade, no indivíduo. 

As questões ambientais fazem parte do cotidiano da comunidade, do aluno e das discussões da geografia, 
justamente por seu caráter universal. Por meio do ensino de Geografia é possível inserir as Propostas de 
Educação Ambiental, há muito delineado, no mundo real daqueles que estão direta e indiretamente 
envolvidos no processo formal e informal de Educação. Nesse processo, não existe exclusividade de 
conhecimento, assim como a disciplinaridade não contribui para um olhar capaz de aprender as relações 
de uma forma mais ampla em sua complexidade. Tal fato reforça a necessidade de se consolida o perfil 
inter e transdisciplinar da EA. Ela requer um trabalho no qual a Geografia tem muito a contribuir, uma vez 
que suas metodologias, conteúdos e práticas favorecem o envolvimento dos sujeitos com os espaços-
tempo. 

Todavia, para Félix (2019), para que essa seja uma realidade é preciso investir em formação em Educação 
Ambiental, para produzir espaços de diálogo e debates sobre a EA, uma vez que a formação sobre o tema 
tem se limitado a poucos ou nenhum encontros de formação e quando ocorrem, geralmente, limitam-se às 
áreas de Geografia e de ciências, destacando-se de modo insipiente, mas, como tema transversal, necessita 
ser debatida e aprofundada por todas as áreas de conhecimento. 

Esta interdisciplinaridade requerida pela Educação Ambiental contribui para a superação do 
fracionamento na leitura de mundo, legado que a ciência moderna nos deixou como prática de pesquisa e 
de ação docente. Reforça-se a necessidade de se pensar de modo complexo e com o complexo (MORIN, 
2015), buscando a contribuição de todas as áreas (disciplinas escolares), inclusive da Geografia, valendo-
se de sua análise sobre as intervenções no território, na região, no lugar, na paisagem, no espaço 
geográfico. Através da ciência geográfica pode-se revelar os diversos espaços de significados que 
assinalam os movimentos de uma sociedade se organizando e reorganizando durante todo o tempo. Nesse 
movimento não linear, essa sociedade imprime a falta de cuidado com seu meio, amparando-se num 
modelo de desenvolvimento presumidamente ascendente e infinito, embora amparado em recursos 
finitos. Mas não é essa minha discussão, apesar do encantamento que o tema traz e a despeito de, dessa 
maneira, propositalmente, deixar lacunas que provoquem o leitor para outros tempos e espaços. E, de 
certa forma, volta-se, assim, ao que é pretendido: uma Educação Ambiental que considere a análise dos 
paradigmas que a sociedade adota ao longo de seu fazer social e que tem deixado para esse tempo, um 
conjunto numeroso de consequências. 

 
2. A PESQUISA 

Como metodologia desse trabalho, optou-se por aplicar, em uma escola de ensino fundamental em 
Serra/ES, Brasil, práticas sugeridas no “Programa parâmetros em ação, meio Ambiente na escola” (Brasil. 
MEC, 2001), cujo guia de atividades para sala de aula, fez parte do material entregue pelas Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação às escolas para 

[...] favorecer a leitura compartilhada, o trabalho conjunto e solidário, a 
aprendizagem em parceria, a reflexão sobre atitudes e procedimentos diante 
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das questões ambientais como conteúdos significativos de ensino e 
aprendizagem [...]. Dessa maneira o programa se propõe a trabalhar a temática 
ambiental nos currículos, no convívio escolar e por meio de projetos de 
Educação Ambiental inseridos no projeto educativo da escola, bem como na 
comunidade (BRASIL. MEC, 2001.p 7). 

Para o desenvolvimento dos trabalhos na escola na perspectiva de um estudo e caso, inicialmente, 
reorganizei a proposta sugerida pelos Parâmetros em Ação: Meio Ambiente na Escola, de 5ª a 8º série de 
forma que as atividades desenvolvidas refletissem melhor a realidade da Escola. Num segundo momento, 
fui à escola para conversar com a pedagoga e o professor que cederia as aulas para aplicação do projeto. 
Tudo certo, hora de começar. 

Os Projetos de Educação Ambiental sugeridos no Guia, especificamente o “Projeto Diversidade de 
Ambientes” foram, parcialmente, aplicados na 8ª série do Ensino Fundamental com a finalidade de avaliar 
a prática da Educação Ambiental por meio de ensino de Geografia no Ensino Fundamental. Para esse 
momento, optou-se por escolher as etapas indicadas no Guia que eram mais próximas a realidade 
investigada, o que foi oportunizado através de um trabalho de campo no bairro onde localiza-se a escola. 
Utilizei como roteiro de observação, quadros adaptados no Guia Metodológico para os Ambientes Urbanos, 
integrante do programa. 

Como parte central do Projeto proposto, destacam a pesquisa de campo exploratória nos arredores da 
escola. Esse tipo de procedimento facilita a coleta de informações a respeito de um problema de 
investigação, pois, realiza a observação de fatos e fenômenos, no momento da coleta de dados. Tem perfil 
exploratório, pois, trata de uma  

Investigação de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou 
de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a 
familiaridade do pesquisador com ambiente, fato ou fenômeno, para realização 
de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos [...]” 
(MARCONI e LAKATOS, 2007 p. 190). 

Esta pesquisa adequou-se ao primeiro momento da investigação e orientou os alunos no contato com 
entorno de sua escola através de um diagnostico auxiliado pelos estudos exploratório-descritivos 
combinados que facilitaram a descrição do fenômeno analisado. Nesse momento, a observação foi muito 
importante e muito contribuiu para a compreensão de vários aspectos inerentes a comunidade próxima. 

Na pesquisa de campo, o tipo de observação utilizada foi assistemática, com auxílio de quadros para 
observação e anotações. Os alunos foram orientados a observar a situação ambiental. Esse roteiro de 
observação não foi rígido, o que facilitou registros além daqueles delimitados.  

Outra técnica de pesquisa utilizada foi à entrevista para obtenção de informações junto aos alunos 
participantes do projeto. Ela facilitou a coleta de dados e foi fundamental para o diagnóstico do problema 
investigado, caracterizando-se, portanto, como um importante instrumento de pesquisa. Para essa 
investigação, foi utilizada a entrevista não-estruturada. 

Afinal de cada aula, os alunos percebiam uma ficha avaliativa para atividades desenvolvidas nesse período. 
A pretensão era a de avaliar as atividades estavam sendo aplicadas a partir do olhar do aluno. Da mesma, 
foram entregues fichas avaliativas para o professor regente. Esses documentos foram essenciais para o 
alcance do objetivo desta investigação. Para o trabalho de campo utilizei de uma ficha especifica que 
avaliou apenas essa atividade. 

Todo esse instrumental investigativo contribuiu para o alcance dos resultados pretendidos, possibilitando 
a realização do objetivo desse trabalho além de proporcionar maior interação com as propostas feitas e 
sua prática no cotidiano escolar. 

 

2.1. A EXPERIÊNCIA 

Na tentativa de se estabelecer conexões entre o ensino de Geografia e o de Educação Ambiental, 
aproveitando-se de experiências com ambas, é que surge a vontade que move essa pesquisa. Uma 
curiosidade aguçada pelas discussões realizadas durante as aulas de Geografia e pela enxurrada de 
notícias que os diversos tipos de mídias veiculam sobre o meio ambiente. Refletindo sobre o encontro da 
Geografia à Educação Ambiental, considerei a importância de fazer uma discussão entre essas áreas, no 
intuito de estabelecer bases teóricas e reforçar seu sentido de urgência. Destacando nessa discussão, uma 
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Educação Ambiental “(...) como um meio educativo pelo qual se podem compreender de modo articulado 
as dimensões ambiental e social, problematizar a realidade e buscar as raízes da crise civilizatória” 
(LOUREIRO, 2004, p. 71).  

A geografia encontra-se com a Educação Ambiental na medida em que se estabelecem espaços para 
estudos e discussões referentes à compreensão das conexões e inter-relações existentes entre a sociedade 
e a natureza, com a natureza. Seus instrumentos e técnicas de estudos oportunizam uma ampla 
interpretação, utilização e aplicação a favor de uma nova sociedade e de um novo movimento dessa 
sociedade sobre a superfície que garanta um caminho sustentável. Também lhe é peculiar o 
aprofundamento que seus temas permitem sobre as questões ambientais, favorecendo, dessa forma, 
discussões sobre as diretrizes da EA. 

Dedica-se as reflexões sobre os conflitos sugeridos a partir de interesses de escalas diversas o que permite 
uma compreensão do local, do nacional e do global, algo extremamente favorável ao desenvolvimento de 
uma Educação Ambiental que ultrapassa, por vezes, a segmentação das questões ambientais. A geografia, 
portanto, é um campo da ciência que se relaciona diretamente as discussões da Educação Ambiental, assim 
como as demais ciências. Não estou defendendo uma exclusividade de discussões, apenas reforço que a 
Educação Ambiental encontra na Ciência Geográfica, um campo vasto e fértil para desenvolver-se, uma vez 
que o ensino de geografia, como já citado, permite o estudo das complexidades das relações estabelecidas 
ao longo do tempo entre a sociedade com a natureza reforçando os processos de interação da natureza e 
da produção do espaço geográfico, pois é no espaço que se imprimem as marcas do tempo. É pela tríade: 
espaço, sociedade e natureza que evidenciamos os problemas ambientais e a necessidade de uma 
retomada de rumos sustentáveis, como a Educação Ambiental vêm propor. 

Reforço, portanto, que o Ensino de Geografia é uma oportunidade para a práxis da Educação Ambiental, 
facilitando uma compreensão ampliada sobre o fato de que 

Toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada ideia de 
que seja natureza. Nesse Sentido, o conceito de natureza não é natural, sendo na 
verdade criado e instituído pelos homens. Constituiu um dos pilares traves do 
qual os homens erguem as suas relações sociais, sua produção material e 
espiritual, enfim, sua cultura (PORTO GONÇALVES, 2008, p. 23). 

Nessa percepção, de que o conceito de natureza é ao mesmo tempo criação e base para as relações sociais, 
é possível identificar a diversidade de concepções sobre natureza. Cada sociedade compreende e concebe 
a natureza de uma forma peculiar que nem sempre pode ser generalizada. Mais uma vez, as propostas 
tanto da Educação Ambiental como da Geografia compreendem, em sua pratica diária, essa diversidade 
reforçando que nada está separado. O estudo que se faz do espaço é um estudo das relações, onde as 
questões ambientais são relevantes na compreensão do meio. De ante de tal fato, é preciso retomar o 
conceito de ambiente como “Uma racionalidade social, configurada por comportamentos, valores e 
saberes, como também por novos potenciais produtivos” (LEFF, 2001, p. 224). 

O Ensino de Geografia facilita o encontro do aluno com seus passos geográficos, dando sentido às 
discussões sobre Meio Ambiente que também é espaço geográfico. É importante que o aluno compreenda 
seu papel participante nos processos históricos e no universo geográfico para entender também sua 
participação nas mudanças que estão diretamente ligadas a um sistema complexo de relações e interações. 
Portanto, a EA e a Geografia estão intimamente correlacionadas, essa parceria facilita a compreensão para 
a ação, além de um ecossistema natural, analisando e atuando sobre um espaço de relações que foi 
historicamente configurado e movido por conflitos, tensões e interesses sociais e ambientais, para não me 
prolongar mais nessas discussões.  

Considera-se para as discussões dessa pesquisa, uma Educação Ambiental que se torne 

[...] uma das possibilidades de reconstrução multifacetada não cartesiana do 
saber humano. Isto é, uma EA considerada como saber construído socialmente e 
caracteristicamente multidisciplinar na linguagem e transdisciplinar [...] Deve 
ter por fim o questionamento de hábitos, posturas, condutas e atos que estejam 
permanentemente em aperfeiçoamento, buscando progresso de suas 
comunidades identificadas com os objetivos mais legítimos de suas nações 
(PEDRINI, 1997, p. 15-16). 

Essa é a diretriz desse trabalho, principalmente, no que se refere às atividades desenvolvidas na escola. A 
proposta segue um perfil de construção do saber pelo próprio aluno a partir do seu lugar, do local para o 
geral, interligando os saberes que, por vezes, encontram-se dispersos ou desconexos. Nesse sentido, 
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dialogamos com a ecologia de saberes de Santos (2007) para possibilitar a produção de novos saberes que 
dialogam entre si, aqueles produzidos pela ciência moderna, pela práxis e pelos saberesfazeres cotidianos. 

No saber pela prática, possibilitado pela pesquisa de campo e experiências em sala de aula. Um saber que 
não se esgota em um movimento e exige continuação para que se torne experiência. Quando destaca 
Larrosa (2002, p. 154) “experiência é o que nos passa ou o que nos acontece, ou o que nos toca”.  É através 
dela que se torna possível uma mudança de hábito, posturas, condutas e atos, pois ela oportuniza um 
encontro com aquilo que se já experimentou, tornado experiência, pelo fazer pensado, trabalhado e 
sobretudo, ressignificado. A EA, portanto, deve ser experimentada não apenas como um lúdico, mas como 
uma experiência significativa, transformadora da vida e da ação no ambiente. Apenas com a 
experimentação e com a experienciação é possível garantir uma Educação Ambiental que transforme uma 
sociedade para que ela indique melhores caminhos para todos. 

O caráter dinâmico e integrativo da Educação Ambiental deve contribui para esses novos 
direcionamentos. Telles (2002) destaca que a EA se caracteriza por um processo contínuo no qual todos 
participam na resolução dos problemas. É transformadora e participativa, facilitando mudanças de 
atitudes, indo além das atividades da escola, por que é abrangente e globalizadora traçando caminhos pela 
educação informal. É, por fim, tem caráter permanente e deve ser contextualizada conforme a realidade de 
cada comunidade, não abandonando para tanto, uma visão mais geral sobre que se discute. 

Complexidade parece ser um conceito que está em todas as discussões acerca de Meio Ambiente e 
consequentemente da Educação Ambiental. Aquele pensamento linear e cartesiano já não tem mais espaço 
nas propostas transformadoras, e emancipatórias e continuas que essa sociedade requer. Loureiro chama 
atenção sobre o que é Educação Ambiental transformadora, para ele  

É aquela que possui um conteúdo emancipatório, em que a dialética entre 
forma e conteúdo se realiza de tal maneira que as alterações da atividade 
humana, vinculadas ao fazer educativo impliquem mudas individuais e 
coletivas, locais e globais, estruturais e conjunturais, econômicas e culturais 
(LOUREIRO, 2006, p.89). 

A discussão de Loureiro pode ser diluída, parcialmente, nas definições do Programa Nacional de Educação 
Ambiental (ProNEA), dos Ministério do Meio Ambiente e da Educação (BRASIL, 2005, p.37) que traz a 
concepção do meio ambiente como totalidade interdependente “entre o meio natural e o construído, o 
socioeconômico e o cultural, físico e o espiritual”. Acredita-se na Educação Ambiental com possibilidade 
complementar de transformação da sociedade, mas ela não deve ser o único caminho. Considere-se para a 
investigação proposta as características de complexidade, experiência e vivencia dada a Educação 
Ambiental. 

O tema Meio Ambiente sempre esteve ligado às discussões feitas no ambiente escolar, mesmo que de 
forma solta ou superficial. Sua abordagem é intrínseca, por exemplo, a disciplina de Geografia e Biologia. 
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais é considerado como Tema Transversal, ultrapassando a ideia 
cartesiana de fragmentação do conhecimento.  

A EA surgiu em um contexto de usos inadequados dos recursos naturais, amparando-se em diversas 
discussões, como é o caso da conferencia de Estocolmo na Suécia em 1972. Naquele momento, a EA 
carregava o caráter de “salvar o mundo” dos seus problemas ambientais. Era preciso capacitar os 
professores e definir recursos. Foi em 1977 que a EA ganhou maior destaque numa Conferência 
Intergovernamental realizada em Tbilisi (Geórgia). Nesse encontro, estabeleceram-se os objetivos, 
funções, estratégia, caracterização, princípios e recomendações para a EA. Conforme Pedrini (1997) 
destaca, a partir dessa Conferência, foi definido que a EA, deveria 

Basear-se na ciência e tecnologia para a consciência e adequada apreensão dos 
problemas ambientais. Deveria se dirigir tanto pela educação forma como 
informal a pessoas de todas as idades. E, tanto pela educação formação como 
informal a pessoas de todas as idades. E, também despertar o individuo a 
participar ativamente na solução de problemas ambientais do seu cotidiano. 
Teria que ser permanente global e sustentada numa base interdisciplinar, 
demonstrando a dependência entre as comunidades nacionais, estimulando a 
solidariedade entre os povos da Terra. (...) (PEDRINI, 1997, p.28) 

Para aquela época, a conferência de Tbilisi foi um marco histórico trajetória da EA no mundo, fazendo 
expressas, em suas determinações, diretrizes por muito tempo almejadas. Todas as práticas de EA 
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convencionadas desde 1972 tiveram seu momento de avaliação na Conferência de Moscou em 1987, a 
partir disso estabeleceu-se um Plano de Ação para a década seguinte, década de 90.  

Passaram-se vinte anos entre o encontro em Moscou e o Encontro do Rio de Janeiro, Denominado 
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em 1982. Nesse 
momento, mais uma vez se discutia EA, estabelecendo novas diretrizes e retomando outras. 

Na Conferência do Rio, foram aprovados cinco acordos internacionais de grande importância: a Declaração 
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21, a Declaração de Florestas, a convenção-
Quadro sobre Mudanças Climáticas e a Convenção sobre Diversidade Biológica. Além da aprovação da 
Carta Brasileira para a Educação Ambiental. 

Como visto, num nesse breve histórico, a EA não é algo recente. No Brasil, conforme relata Pedrini (1997), 
ela foi citada pela primeira vez na Constituição Federal de 1988, mas sem conexão com seu caráter 
pedagógico foi instituída pela Lei Federal de nº 6.938, sancionada a 31 de agosto de 1981, que criou o 
Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA) em 1994 foi determinado a o IBAMA que elaborasse 
primeiro Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA). Em 1987 o Governo Federal reconheceu, 
através de um Parecer, o caráter interdisciplinar da EA e recomendou sua realização em todos os níveis de 
ensino. Em 1991 o Ministério de Educação baixou portaria recomendando a instituição da EA como 
conteúdo disciplinar em todos os níveis de ensino. Nesse contexto, surge como forma de favorecer 
trabalho dos docentes com as questões ambientais, o Programa Parâmetros em Ação, Meio Ambiente a 
Escola, de 5ª a 8º séries: guia de atividades para a sala de aula. Esse programa, publicado em 2001 
objetivou “Apoiar e incentivar o desenvolvimento profissional de professores e especialistas em educação, 
de forma articulada a implementação dos parâmetros e Referencias Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental (...)” (BRASIL, p. 7,2001).      

Reforçou-se, dessa forma o que havia sido consolidado nas diferentes Conferências sobre Meio Ambiente. 
A educação ambiental que veio indiretamente, ao longo do tempo, sendo trabalhada juntamente com as 
questões ambientais ganha maior atenção com as propostas desse Programa.  

Após a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a secretaria de 
Ensino Fundamental lançou um instrumento para implementá-los, o Programa 
Parâmetros em Ação, (...) Complementando pelo Programa parâmetros em Ação 
– Meio Ambiente na Escola que inclui entre seus materiais o Guia para 
atividades em sala de aula. 

Esse Guia oferece sugestões aos professores para que desenvolvam como seus 
alunos atividades voltadas para o desenvolvimento do tema Meio Ambiente 
atua como um complemento aos debates e reflexões propiciados aos 
educadores pelo Programa (...) (BRASIL. MEC, p. 9,2001). 

Um material com sugestões variadas que compreendem as diversas disciplinas trabalhadas no currículo 
escolar e podem ser perfeitamente adaptadas a realidade da escola.  

 

2.3. POTENCIALIDADES E RESULTADOS 

Na tentativa de avaliar as sugestões propostas pelo Guia do Programa Parâmetros em Ação - Meio 
Ambiente na Escola escolhi uma escola em que ele pudesse ser aplicado na disciplina de Geografia. Essa 
escolha amparou-se no fato já narrado anteriormente sobre o objeto de análise da Geografia que favorece 
as discussões pertinentes a Meio Ambiente. Primeiramente, deveria fazer uma adaptação das atividades 
sugeridas no Guia, que fossem mais próximas à realidade da Escola. 

Considerando esse fator como o mais relevante, adaptei as atividades apresentadas no Guia, com maior 
enfoque sobre aquelas que indicavam práticas quanto a Diversidade de Ambientes. Também usei de 
atividades sugeridas sobre Biodiversidade e do Guia Metodológico para os Ambientes Urbanos, que 
balizou o Roteiro de Observação do Trabalho de Campo realizado com os alunos que participaram da 
pesquisa. Essas atividades, sugeridas pelo Guia: 

São [...] de diferentes tipos, explorando as várias áreas de conhecimento, que podem 
servir de referencia para a realização de diagnósticos e também ilustram maneiras 
de cada disciplina orientar o aprofundamento de questões do meio ambiente, ou definir 
abordagens interdisciplinares para certos temas. 
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No entanto, as atividades não devem ser vistas como uma coleção de ideias que 
possam ser implementadas de qualquer maneira: elas devem ser adequadas as reais 
condições dos estudantes. (BRASIL, p. 42, 2007.) 

Como adaptar uma proposta, uma coleção de ideias, a realidade dos estudantes? Quais dessas propostas 
seriam mais representativas aos alunos escolhidos para a pesquisa? Perguntas que direcionaram minhas 
escolhas e auxiliaram uma adaptação das atividades conforme o objeto de pesquisa. 

As atividades sugeridas no Programa são bastante extensas o que indicou uma escolha, conforme a 
realidade da escola. Crucial também foi o tempo que eu tinha para aplica-las o que interferiu numa escolha 
da escolha, ou seja, para aquelas atividades oriundas de uma triagem, houve uma outra escolha. Assim, 
obtive após uma triagem das atividades, o projeto que segue. 

Os alunos destacaram que com a aula puderam aprender um pouco mais sobre O Meio Ambiente, 
adquirindo novos conhecimentos ou reforçando aqueles que já possuíam o que, segundo eles, contribuiu 
para uma mudança de atitude. 

Quando os alunos declaram que as atividades aplicadas reforçaram ou acrescentaram o que sabiam, tem-
se um dos objetivos do Programa alcançado: refletir "(...) sobre as atitudes e procedimentos diante das 
questões ambientais como conteúdos significativos de ensino e aprendizagem (...)" (BRASIL, 2001. p. 7).  

A metodologia favoreceu uma aproximação dos alunos com as questões ambientais, contextualizando-as e 
trazendo formas de aprendizagem dinâmicas e envolventes, questionadoras de um mundo que nem 
sempre e perceptível aos alunos e precisa ser reconhecido e interpretado para fundamentar ações 
responsáveis de todos. Somente nesse caminho e que o ensino e a aprendizagem tornam-se significativos 
aos docentes, quando eles se percebem como parte do processo, agentes capazes de transformação. Nesse 
momento, 

O ensino somente por conteúdos, parece não satisfazer mais. Precisamos trabalhar com 
questões que evoquem a pratica, a realidade contextualizada do aluno, com suas 
necessidades, seus interesses, suas tensões. É preciso trabalharmos de forma 
coletiva, (inter)relacionada. Na Geografia não deve ser diferente. E nem pode, afinal a 
Geografia e o cotidiano, e a paisagem, e a relação entre os sujeitos, e estes com os 
lugares, entre tantas outras variações possíveis (CASTROGIOVANNI, 2007, p. 22). 

As diversas atividades propostas no Programa analisado favorecem práticas contextualizadas envolvendo 
os alunos no seu contexto social, facilitando a abordagem de questões ambientais pela sua dinâmica e sua 
articulação com a sociedade. Em suma, e um espaço oportuno para compreensões maiores sobre as 
relações que se fazem dia-a-dia e permitem operações concretas com esse espaço. 

De forma geral, os alunos destacaram que a aula trouxe reflexões sobre a importância da vida das espécies, 
favoreceu um major conhecimento sobre o meio ambiente e as reflexões acerca desse assunto, além de, 
incitar uma revisão dos seus atos como cidadãos. 

Destaco e reforço que as atividades propostas e desenvolvidas são sugestões aos professores, e como tal, 
devem passar por adaptações que absorvam melhor a realidade de cada lugar. 

A partir dos dados produzidos considero que a ideia construída a respeito de que a natureza está separada 
do homem foi superada ao longo do trabalho desenvolvido. Também reforço a necessidade desse 
programa ser algo contínuo no processo de ensino aprendizagem. Por mais que ele tenha sido aplicado 
pontualmente, fato que não permite uma avaliação mais delineada, é necessário torná-lo prática na Escola 
com cooperação de todos. Não necessariamente o programa, mas a prática da Educação Ambiental pode 
fortalecer a sociedade a partir da mudança de pensamento e a reflexão dos hábitos sociais. 

 

3. CONSIDERAÇÕES 

A prática da Educação Ambiental e possível, a metodologia testada traz atividades interessantíssimas que 
dinamizam as aulas, envolvem os alunos, questiona, instiga, provoca e potencializa os saberesfazeres do 
viver e do pensar. As atividades são riquíssimas e tem enfoque interdisciplinar. Promovem a participação 
dos alunos envolvendo-os na descoberta das causas reais dos problemas que fazem parte do lugar onde 
vivem e que se estendem as demais partes do Meio. 

Portanto, ao final das investigações, é possível afirmar que a parceria entre Educação Ambiental e 
Geografia e um momenta oportuno como processo dinâmico e interativo de caráter abrangente e 
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contextualizado. E, que a metodologia testada, facilitou ou pelo menos iniciou momentos de 
conscientização, conhecimento, atitudes, capacidade de avaliação e participação, elementos requeridos 
tanto na Geografia como na EA. Indo além, e claro, desses dois campos, infiltrando-se por todas as áreas do 
conhecimento. 

Todas elas devem considerar a totalidade, o processo, a abordagem interdisciplinar, a participação, o 
exame das questões e a promoção da cooperação. A Educação Ambiental esta, afinal, dentro de todas as 
ciências. Não é exclusividade de nenhuma delas. Perpassa a dimensão seccionada dada ao conhecimento. 
Na Geografia ela se faz presente, mas não é sua exclusividade. A Geografia e, dentre as ciências, mais uma 
possibilidade da práxis requerida pela Educação Ambiental. E, como todo projeto e um final e um recomeço: 
um processo continuo, essas são apenas algumas ponderações que não esgotam tema nem pretendem ser 
finalizadas. 
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Capítulo 15 

 

Educação Ambiental e a implementação do Projeto 
Precious Plastic Instei 
 

Pedro Paulo Dunice Van Els
 

Arquidamea Josefa Dunice 

Luiz Carlos Correia de Jesus 

 

Resumo: Tendo em vista a crescente preocupação com a destinação correta dos resíduos 

plásticos foi incluído no colégio INSTEI - Centro de Ensino, o projeto de educação 

ambiental de oficina de reciclagem de plástico seguindo as diretrizes do projeto Precious 

Plastic. Primeiramente contando com a colaboração dos alunos e a comunidade 

acadêmica do colégio foi realizado um mutirão de coleta de tampinhas de garrafa, 

totalizando 47,5 kg de tampinhas coletadas. Os alunos então foram instruídos sobre 

como operar a trituradora e a injetora de plástico construídas para o desenvolvimento 

do projeto. Parte do material coletado foi reciclado pelos alunos, realizando a produção 

de 20 ladrilhos hexagonais e a reciclagem de aproximadamente 1,5 kg de plástico 

equivalentes a aproximadamente 820 tampinhas. De forma a explorar o projeto também 

foi realizado o cálculo da quantidade de energia consumida no processo para a 

fabricação de cada ladrilho. 

 

Palavras-chave: Reciclagem, Plástico, Precious Plastic, Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

O descarte adequado dos resíduos sólidos urbanos é um tema de suma importância para o 
desenvolvimento sustentável do Brasil e do mundo. No Brasil é estimado que 100.000 toneladas por dia de 
resíduos urbanos (FIGUEIREDO, 2011), dentre estes 13,5% são plásticos (IPEA, 2012). 

A educação ambiental é um tema de relevância muito expressiva no contexto local, pois como sabemos, a 
mesma trata-se de processos por meio dos quais o indivíduo encontra valores sociais essenciais a uma 
vida responsável e sustentável voltada para a conservação ambiental. Como contido na  Política Nacional 
de Educação Ambiental  Lei n° 9795/1999 em seu art. 1° “Entendem-se por educação ambiental os 
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum 
do povo, essencial à sólida qualidade de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 1999). 

Nas práticas de educação ambiental são trabalhadas as três principais atividades para um consumo 
consciente: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Destas atividades a reciclagem apresenta o maior desafio para 
ser desenvolvido em escala local, somente restando ao indivíduo separar os resíduos adequadamente para 
que as grandes indústrias reciclem os resíduos em suas instalações. 

É nesse viés que INSTEI - Centro de Ensino desenvolve o Projeto Precious Plastic INSTEI, assim como 
outros, haja vista que a educação não pode estar/ e ou ser alheia aos fatos e acontecimentos sociais 
hodiernos, mas deve fazer parte deles e atuar sobre os mesmos de forma positiva e responsável. 

O Precious Plastic, um projeto Open Source de autoria de Dave Hakkens busca prover meios para que a 
reciclagem em pequena escala seja desenvolvida (HAKKENS, 2018). Esse projeto disponibilizou plantas e 
apostilas para a construção e operação de uma oficina de reciclagem de pequeno porte. 

Esse material do Precious Plastic foi utilizado na base do projeto de Educação Ambiental do colégio INSTEI 
- Centro de Ensino, localizado na Ceilândia - DF. Foram desenvolvidas diversas atividades com o objetivo 
de reciclar o plástico coletado pela comunidade acadêmica e, paralelamente trabalhar a conscientização 
ambiental nos alunos, pais e funcionários da instituição, a fim de que estes, por sua vez, pudessem ser 
multiplicadores de práticas sustentáveis na sociedade. 

Além do evidente interesse na conscientização ambiental dos alunos e da comunidade acadêmica, o 
trabalho realizado também vai em encontro com uma tendência moderna, onde a busca por produtos 
personalizados cresceu e apresenta um nicho bastante rico a ser explorado (ROGNOLI, 2015). 

 

2. METODOLOGIA 

O projeto desenvolvido na escola acima mencionada, contemplado na proposta pedagógica da mesma está 
em sintonia com as orientações da BNCC (Base Nacional Comum Curricular - documento de caráter 
normativo que norteia o sistema de ensino no país) é ofertado no contra turno, com duração 5 dias por 
semana em um período de 3 horas diárias de trabalho, atendendo aos alunos interessados do 6° ano ao 
ensino Médio. 

Para o desenvolvimento das atividades foram escolhidas as tampinhas de garrafa PET como o plástico a 
ser trabalhado, pois este material além de ter se mostrado mais simples de trabalhar nos ensaios iniciais 
apresentaram maior oportunidade de produzir produtos coloridos com diferentes combinações de cores. 

Após escolher as tampinhas de garrafa como objeto de trabalho, foram desenvolvidos mutirões de coleta 
de tampinhas, onde os alunos e toda a comunidade acadêmica foram incentivados a trazer seus resíduos 
de forma a ganhar pontos na gincana anual que é realizada no colégio. 

Em seguida o material coletado foi classificado segundo a norma ABNT NBR 13230 de 2006 para realizar a 
classificação das tampinhas, oficinas lúdicas foram desenvolvidas para classificar os materiais de acordo 
com a densidade de cada tipo de plástico. Para realizar este experimento utilizou-se 4 líquidos de 
diferentes densidades: álcool, água, óleo de soja e glicerina de forma a classificar os plásticos de acordo 
com a sua flutuabilidade nos diferentes líquidos, conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Classificação dos plásticos por ensaio de flutuabilidade. 
Flutua em Álcool água Óleo de soja Glicerina 

PET (1) Não Não Não Não 

PEAD (2) Não Não Sim Sim 

PVC (3) Não Não Não Não 

PEBD (4) Não Não Sim Sim 

PP (5) Sim Sim Sim Sim 

PS (6) Não Não Não Sim 

Fonte: (HAKKENS, 2018). 

 

Na última etapa os alunos realizaram a classificação das tampinhas por cor, trituraram e reciclaram as 
tampinhas para produzir ladrilhos hexagonais de 6 cm de lado e 1 cm de altura. 

Além das atividades supracitadas foi medido, utilizando um alicate amperímetro Minipa modelo ET 3200, 
a corrente consumida pela máquina de injeção, e em seguida foi calculada a quantidade de energia 
utilizada na fabricação de cada um dos ladrilhos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o trabalho realizado nessa comunidade escolar, foram coletado em um período de 2 meses o 
equivalente a 47,5 kg de tampinhas. Em relação a classificação por tipo de plástico, segundo ensaio de 
densidade foram identificados dois tipos: Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e o Polipropileno (PP). 
Segundo Coltro (2008) a correta classificação dos plásticos é importante para a posterior reciclagem e 
revalorização do material. A Figura 1, logo abaixo detalha alguns dos materiais ensaiados. 

 
Figura 1 - Classificação tipos de plástico. 

Fonte: Própria 

 

O material classificado (por cor e tipo) foi triturado manualmente e injetado utilizando as máquinas 
adaptadas do projeto Precious Plastic. A Figura 2 apresentada abaixo, ilustra as máquinas utilizadas no 
projeto, à esquerda trituradora de plástico manual, à direita injetora de plástico.  

 

Figura 2 – Máquinas utilizadas no projeto 

Fonte: Própria 

  



Meio Ambiente em Foco – Volume 12 

 
 

 
 

102 

Durante o tempo de desenvolvimento dessa pesquisa foram produzidos 20 ladrilhos, seguindo uma média 
de 2 a 3 ladrilhos por dia de trabalho com os alunos. Em média cada ladrilho pesa 86,4g e cada tampinha 
em média pesa 2,1 g. No total, embora longe da quantidade total de material arrecadado nos mutirões, 
foram recicladas aproximadamente 820 tampinhas. O material coletado continuará a ser utilizado no 
projeto ao longo do ano, e deve ser estendido até o ano de 2020, objetivando o aprimoramento e/ ou 
melhoramento de todas as etapas do trabalho desenvolvido. A Figura 3 logo abaixo, ilustra os ladrilhos 
produzidos no projeto de reciclagem. 

 

Figura 3 - Ladrilhos Produzidos pelo projeto 

Fonte: Própria 

 

Do ensaio de energia obteve-se a Tabela 2 abaixo, onde a medição da corrente teve início assim que 
plástico triturado foi colocado na injetora. 

 
Tabela 2 - Corrente medida durante injeção do plástico. 

Minutos Corrente [A] 

0 3.13 

5 3.20 

10 3.23 

15 3.26 

20 3.28 

25 3.30 

30 3.33 

Fonte: Própria 

 

De posse da corrente medida, do tempo da medição e da tensão da rede de 220V calculou-se a energia 
total utilizada de 308 Wh. Energia esta que em Brasília nos mês de julho equivale a R$ 0,17 para a 
fabricação de cada ladrilho. 
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Na literatura existem diversos trabalhos relacionando a viabilidade técnica da reciclagem de plásticos e 
muitas metodologias realizadas, demonstrando que reciclar o plástico pós-consumo poderia produzir 
produtos adequados ao consumo com propriedades mecânicas comparáveis ao material virgem. Um 
destes trabalhos avaliou as propriedades mecânicas de PEAD, PP e PEBD pós-consumo, os autores 
concluíram que estes materiais apresentam boas propriedades e poderiam ser usados na fabricação de 
peças que não exigem especificações técnicas. E assim, o polímero reciclado pode competir com a resina 
virgem (CARASCHI & LEÃO, 2002). Ambrose et al. (2002) mostrou que para uma amostra de PP reciclado 
a partir de resíduo poliméricos de diversos produtos, estes materiais apresentavam resistência mecânica 
suficiente para posterior separação e reprocessamento. 

Além das atividades supracitadas relacionadas aos processos de reciclagem, foram feitas também leituras 
e rodas de discussões de diferentes textos relacionados ao tema da educação ambiental, de forma a 
conscientizar os alunos da importância do trabalho desenvolvido e do impacto que os plásticos têm no 
meio ambiente quando não descartados adequadamente. Ainda como suporte pedagógico foi realizado 
uma palestra direcionada aos alunos do projeto e aberta aos interessados da comunidade escolar e ao 
público em geral sobre “degradação de materiais poliméricos e seus impactos”, objetivando dar um 
embasamento teórico e compreensão acerca do trabalho que está sendo desenvolvido, coadunando teoria 
e prática. 

É dentro deste contexto que a referida instituição de ensino trabalha com o intuito de despertar a 
curiosidade intelectual e investigativa de seus alunos, despertando nos mesmos a reflexão, a criticidade, a 
criatividade frente aos problemas conforme preconiza a BNCC em uma de suas competências, a saber: 
“Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagens próprias das ciências incluindo a investigação, 
a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar 
hipóteses, fórmulas e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas” (BRASIL, 2018) a fim de dar mais consistência teórica ao projeto, ali 
desenvolvido. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até a publicação deste texto foram produzidos 20 ladrilhos correspondendo a pouco mais de 1,5 kg de 
plástico equivalente a 820 tampinhas. 

No decorrer do projeto foi observado o crescente interesse dos alunos com o tema sobre reciclagem e os 
assuntos relacionados. O projeto continuará a ser desenvolvido de forma a propagar a ideia da reciclagem 
em pequena escala em diferentes eventos a serem realizados no decorrer do ano. 

O projeto Precious Plastic INSTEI foi contemplado com uma carga horária maior. Este iniciou-se no final de 
março de 2019 e a projeção é que o projeto se estenda até 2020, na perspectiva de que o projeto se torne 
mais sólido e gere mais multiplicadores e conscientizadores ambientais. 
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Capítulo 16 

 

Educação Ambiental: As concepções dos alunos das 
turmas de 9º e 3º ano da Escola CAIC sobre a 
problemática do lixo nos centros urbanos 
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Cleoneide Moura Nascimento
 

 

Resumo: O artigo descreve um relato de experiência de uma pesquisa de campo 

realizada no município de Campina Grande na escola pública CAIC - José Joffily, que teve 

como objetivo analisar o nível de conhecimento e informação sobre a educação 

ambiental tendo como base a problemática do lixo nos centros urbanos com alunos da 

turma de 9ºano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Todo o projeto foi 

idealizado e executado dentro do âmbito da disciplina de Pesquisa Social do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, com 

intuito de verificar como a temática ambiental é abordada na rotina escolar das crianças 

e adolescentes durante o ensino básico e qual a importância desse trabalho na vida em 

sociedade. Para a coleta de dados foi utilizada a técnica do grupo focal aonde foram 

realizados encontros com cinco representantes de cada turma, sobre os impactos do 

descarte incorreto dos resíduos sólidos no meio ambiente, afim de observar o 

entendimento e concepção que os alunos possuíam antes do projeto e depois da 

experiência vivenciada. Com a conclusão da pesquisa ficou evidente que ao longo do 

ensino básico dos alunos participantes do grupo focal as questões ambientais foram 

pouco exploradas nas escolas, ou seja, o conhecimento sobre o meio ambiente era 

baseado apenas no seu senso comum, com a introdução das nossas atividades foi 

possível desenvolver novas percepções e pensamento crítico o que torna esses 

adolescentes cidadãos mais atuantes e sensíveis frente aos problemas ambientais 

existentes em seu cotidiano.  

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Resíduos Sólidos, Sensibilização, Meio Ambiente. 
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1. INTRODUÇÃO 

O lixo é atualmente um dos maiores problemas ambientais. O crescimento populacional gera aumento na 
quantidade de resíduos descartados, o descarte inadequado gera poluição e contaminação do solo e da 
água, libera gases do efeito estufa e facilita a proliferação de insetos transmissores de doenças 
(MUCELLIN; BELINE, 2008). Sendo assim, esse assunto é de suma importância e deve ser abordado em 
todos os âmbitos, dessa forma a sociedade deve ter acesso à informação sobre a importância do descarte 
adequado de lixo para conservação e proteção ao meio ambiente, o qual vivemos, o acesso à informação 
deve ser gerado desde o ambiente familiar a sala de aula, promovendo conscientização de que todos fazem 
parte e compõem a natureza, dessa forma, todos devem ter pleno conhecimento sobre a importância da 
educação ambiental desde o ambiente escolar a vida em sociedade. 

Esta pesquisa foi pensada dentro do componente curricular de pesquisa social que tem como intuito 
iniciar o aluno em pesquisas em âmbito populacional. Sendo assim esta investigação tem por objetivo 
verificar o nível de conhecimento que os alunos que concluíam o ensino fundamental e médio possuíam 
sobre a educação ambiental na escola e como desempenham esse conhecimento na vida em sociedade. 
Assim, através das atividades realizadas com as turmas de formação educacional (9ª ano de ensino 
fundamental e 3ª ano de ensino médio) identificamos o que já era conhecido do tema pelos alunos e a 
partir disso abordamos o tema com os mesmos, a fim de conceituar e orientar de forma adequada a 
consciência em relação à importância da educação ambiental. 

 

2. METODOLOGIA 

Nesta pesquisa foi inserida uma proposta metodológica exploratória e quantitativa, para que assim seja 
possível proporcionar uma visão geral do tipo de aprendizado que as crianças e adolescentes estão tendo 
acesso durante o ensino básico sobre a Educação Ambiental, de modo que se possa avaliar o entendimento 
sobre o tema e a partir disso desenvolver e esclarecer conceitos por meio da introdução de novas 
informações. Dessa forma buscamos por meio da pesquisa de campo observar e compreender qual é o 
nível de conhecimento existente com a temática ambiental por meio da problemática do lixo nos centros 
urbanos, com as turmas do 9º ano de ensino fundamental e 3º ano do ensino médio da escola CAIC, para 
investigar o que os alunos sabem sobre os impactos ambientais com intuito de verificar as suas 
concepções antes e depois da intervenção do nosso projeto.  

Para a coleta de dados decidimos utilizar dentro da pesquisa de campo a técnica do grupo focal, pois, esse 
tipo de método torna possível o trabalho com um número reduzido de pessoas por meio de encontros 
aonde se pode fazer discussões e dinâmicas com o grupo participante de maneira livre, ou seja, no 
decorrer das atividades os alunos podem ter total liberdade para a expressão de opiniões e pontos de 
vista. 

Diante disso para dar início a nossa pesquisa, nós fomos até a escola conversar com os alunos das turmas 
do 9º ano e 3º ano para explicar a ideia do nosso projeto nessa ocasião ressaltamos os principais 
problemas ambientais e suas consequências aos ecossistemas relacionando com a importância da 
conservação da natureza. No final desse encontro, perguntamos aos alunos se eles tinham interesse e 
disponibilidade de participar das atividades do grupo focal de forma voluntária, oferecemos um número 
de 10 vagas para o grupo focal para que pudéssemos trabalhar com uma amostra reduzida das turmas 
investigadas, conseguimos cinco representantes de cada turma que se interessaram e aceitaram participar 
das nosso projeto no contraturno escolar. 

Realizamos três encontros como temas relacionados a problemática dos resíduos sólidos nos centros 
urbanos com as seguintes abordagens: o conceito de lixo na realidade escolar e urbana, consequências e 
impactos do lixo e a importância dos três ‘’ R ‘’ da sustentabilidade e coleta seletiva, além disso fizemos um 
último encontro para a entrega de materiais reciclados e informativos que solicitamos aos alunos durante 
a intervenção. Todas essas atividades executadas durante o grupo focal foram elaboradas com a 
orientação da professora Cleoneide que nos auxiliou a organizar as discussões, documentários e produção 
de dinâmicas interativas para aplicar com os alunos para que assim pudéssemos ao longo dos encontros 
entender como é fundamentada a percepção ecológica antes das etapas do nosso projeto e após a 
experiencia do grupo focal. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

Segundo ADAS (2002), o crescimento demográfico, combinado com o desenvolvimento industrial, as 
mudanças dos hábitos de consumo e a melhoria da qualidade de vida causaram um aumento na 
quantidade de resíduos. Nessa perspectiva Weyemüller (2010), ressalta que as principais fontes de 
degradação ambiental, como poluição de rios e destruição de matas, são decorrentes do processo de 
industrialização que o planeta passou em suas últimas décadas. 

Para Nass (2002), a poluição é uma alteração ecológica, ou seja, uma transformação na relação entre os 
seres vivos, provocada pelo o ser humano, que prejudica direta ou indiretamente, a vida ou bem-estar, 
com danos aos recursos naturais e impedindo as atividades econômicas como a pesca e a agricultura. 
Diante dessa perspectiva exposta pelo o autor, é possível afirmar que os problemas ambientais surgem 
como o produto final da ação antrópica que se constroem por hábitos diários, aspectos culturais, 
desinformação e o desinteresse do homem em relação ao cuidado com a natureza. 

Atualmente se observa na sociedade um problema ambiental muito grave que surge da ação humana que é 
a excessiva produção de resíduos sólidos, o lixo. Segundo Jardim e Wells (1995), o lixo é os restos das 
atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Nesse 
contexto, dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, do Ministério do Meio Ambiente Brasileiro (2017), 
revelam que o Brasil produz hoje 79,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano que não são 
descartados corretamente e nem são reciclados para serem reutilizados pela sociedade, o despejo 
inadequado do lixo se deve à insipiência ecológica e ambiental da população sobre a coleta seletiva, que é 
um processo pelo qual ocorre à separação por tipo de material para que o produto seja reciclado e a partir 
disso seja novamente utilizado.  

Para Tuan (1980), o valor da percepção é fundamental quando se busca solução de determinadas 
agressões ambientais - percepção, atitudes e valores: direciona-nos primeiramente, a compreendermos a 
nós mesmos. Assim, o problema do lixo deve ser apresentado aos seus autores que colaboram para a 
manutenção do seu crescimento, a partir do conhecimento são atribuídos sentidos a realidade, buscando 
encontrar estratégias para minimizar ou quem sabe erradicar com os impactos gerados pelo o lixo, 
desenvolvendo assim uma consciência ecológica em relação a natureza.  

Conforme o exposto convém apresentar alguns dos problemas causados pelo descarte inadequado do lixo 
e a sua influência nos ecossistemas, nessa perspectiva Rattner (2009), aponta que a degradação ambiental 
vem sendo contínua por quantidades significativas de resíduos e dejetos industriais, lançamento de esgoto 
in natura nos rios e lagos e, tem causado grandes impactos como eutrofização, prejudicando a fauna, flora 
e sociedades. Além disso, é preciso ressaltar que a questão do descarte incorreto pode ser um fator 
potencializador para o desenvolvimento de vetores que provocam doenças, como é o caso da dengue que 
tem um ciclo de vida facilitado pelo o acúmulo de garrafas PET, e pneus em terrenos baldios. Pignatti 
(2004), afirma que a produção de materiais descartáveis, a negligência com o lixo e o aumento de 
recipientes que acumulam água nos domicílios humanos, contribuem efetivamente para a reprodução e 
disseminação dos surtos de dengue no Brasil. 

O problema do lixo não se resume apenas à esfera terrestre, se desenvolve em lagos, reservatórios e nos 
oceanos. Uma pesquisa feita pelo Departamento de Oceanografia (Centro de Tecnologia e Geociências) da 
Universidade Federal de Pernambuco, das pesquisadoras Maria Christina B. de Araújo, Mônica Ferreira da 
Costa (REVISTA CIÊNCIA HOJE, 2003), revela a ameaça que os resíduos sólidos gerados pela ação 
antrópica representam um perigo potencial a vida marinha, foram realizadas coletas do lixo que é deixado 
na praia pelos os banhistas e frequentadores da área para observar a quantidade e o tipo de resíduo 
descartado na baía de Tamandaré em Pernambuco. Após a coleta, foi constatado que o número de garrafas 
de plástico era o item mais encontrado, enquanto o número de latas de metal tinha um percentual 
reduzido, esse contraste nos resultados revela que o processo de reciclagem das latas de metal é maior, já 
as garrafas de plástico, não é um material de interesse para associações de reciclagem, por isso é comum o 
seu descarte inadequado e alta disponibilidade nas imediações marítimas. 

Desse modo, a fauna marinha também convive com a ação do lixo que pode agir como armadilhas nas 
quais os animais podem ficar presos em recipientes de plástico, ou podem ainda sofrer danos na sua 
fisiologia digestiva pela a ingestão de materiais como o isopor, por exemplo, que provoca uma obstrução 
intestinal que chega a matar o animal afetado.  

  



Meio Ambiente em Foco – Volume 12 

 
 

 
 

108 

Nessa perspectiva alarmante sobre resíduos sólidos, é preciso buscar e construir medidas que reduza o 
descarte inadequado de lixo e conscientize a população sobre os prejuízos dessa pratica nos ambientes 
terrestres e aquáticos.  

Uma ferramenta que pode ser eficaz em longo prazo é a educação ambiental, é imprescindível que a 
educação ambiental esteja inserida no aprendizado desde a infância para que, desta forma, se tornem 
adultos conscientes de que o ser humano é parte do meio ambiente e responsável por sua manutenção. O 
conhecimento é a chave para alcançar uma sociedade mais responsável e preparada para o futuro, 
contribuindo para que nossos hábitos e comportamentos se tornem mais sustentáveis, o papel da 
educação ambiental é, sobretudo, buscando aprofundar os conhecimentos sobre o meio ambiente e 
preparar a população para a preservação da natureza e para o uso responsável dos recursos. 

Diante disso as escolas têm um papel importante na formação ambiental de cada de crianças e 
adolescentes, portanto é primordial que educadores trabalhem com seus alunos o cuidado com o ambiente 
ensinando a responsabilidade que cada um tem com o lixo que produz. Segundo Araújo, (2015), a escola é 
um ambiente transformador, onde o trabalho com a educação ambiental irá estimular e formar atitudes de 
conscientização ao manejo correto do lixo. O ambiente escolar deve ter condições adequadas para 
descarte, com coletores seletivos, acessíveis e visíveis para que estimule o aluno a recolher seu lixo e jogar 
no local adequado.  

Acreditamos que a educação ambiental é o melhor direcionamento para a humanidade enxergar toda a 
devastação causada ao meio ambiente, para que assim seja possível tentar reverter os danos a natureza. 
De acordo com Castro (2008), para conseguir mudanças comportamentais no futuro temos que trabalhar 
com as crianças de hoje, mas, para isso é necessário o incentivo pedagógico para despertar o interesse em 
cuidar da natureza e dos recursos naturais, por meio do conhecimento novas percepções são formadas e 
consequentemente as ações são transformadas. A problemática do lixo pode ser resolvida com o diálogo 
associado as informações geradas por meio das intervenções da Educação Ambiental, pois só assim a 
sociedade pode mudar suas ações para buscar alcançar uma relação de coexistência ecológica harmônica 
no seu cotidiano. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. O QUE É O LIXO? 

No primeiro encontro foi-se trabalhado o tema “o que é lixo?” adotando a definição de lixo do autor Jardim 
e Wells (1995) citado anteriormente.  A atividade foi dividida em dois horários, o primeiro horário com os 
alunos do 9°ano e posteriormente com 3º ano. Sendo a mesma metodologia utilizada para as duas turmas, 
com a finalidade de compararmos seus conhecimentos adquiridos durante sua trajetória acadêmica.  

Em cartolinas pedimos para que o grupo escrevesse o que compreendiam a respeito do tema. Em seguida 
eles expuseram o que entendiam por resíduos descartáveis, houve uma troca de informações sobre o 
assunto, sempre fazendo analogia ao meio ambiente em geral e trazendo para o meio escolar. 

 
Quadro 01: Quadro contendo respostas dadas pelos alunos durante o exercício 

TURMA: 9 º ANO O que é o lixo para você? TURMA: 3º ANO O que é o lixo para você? 

“Coisas não recicláveis” 
“Tudo aquilo que tenha matéria prima extraída da natureza, lixo 
atende a regra dos três “r” reduzir, reutilizar e reciclar”. 

“Coisas que não serve para reutilizar” 
“Todas as coisas que estão inúteis em seu estado atual, por isso 
são descartadas porem podem ser recicladas ou não”. 

“Lixo é uma coisa que não me serve mais” 
“Tudo que não serve mais para o seu propósito inicial, e deve ser 
reutilizado ou descartado corretamente”. 

“Lixo para uns, para outros não” 
“Todo o tipo de destroços e restos materiais de produtos que já 
foram utilizados algum dia”. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). 
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Por fim expomos imagens de diversos objetos, o grupo construiu um quadro, onde em um lado estaria “o 
que é lixo e não pode ser reciclado” e no outro “o lixo que pode ser reciclado. Sendo possível iniciar o 
assunto “coleta seletiva” adotado que o lixo reciclado é aquele que consegue voltar a sua composição 
inicial.  

 

4.2. CONSEQUÊNCIAS DO LIXO 

Segundo encontro exibimos uma reportagem do jornal Profissão Repórter realizada no dia 25/07/2018 
sobre o lixo e a poluição, em seguida vimos fotos de danos causados pelo descarte irresponsável aos 
animais e em alguns ambientes. ,  foi perceptível que o vídeo prendeu bastante a atenção dos dois grupos, 
pois mostra uma realidade bem clara e impactante das consequências causadas pelo descarte inadequado 
de resíduos. Na matéria foram abordadas as consequências ambientais e para a saúde devido a eliminação 
de forma irresponsável do lixo, trazendo essa realidade para o Brasil e outros países; relacionando por 
exemplo países como à Índia e o alto índice de poluição do ar com estado do Rio de Janeiro e a poluição 
das praias. 

Ao fim dessa etapa o grupo teve uma visão real e clara sobre a problemática do lixo, sendo assim vimos 
que os alunos tiveram maior empenho na busca por soluções que ao menos minimize as agressões 
ambientais (TUAN 1980).  Ao final do encontro eles juntaram todas ideias e formaram de um cartaz com 
as gravuras e com ações para reverter o dano que o lixo causa.  

 

Quadro 02: Quadro contendo as medidas proposta pelos alunos para minimizar a ação causada pelo lixo. 
AÇÕES DESCRITAS PELO 9º ANO AÇÕES DESCRITAS PELO 3º ANO 

“Evitar jogar lixo na rua, nas praças, escolas 
lugares públicos” 

“Coleta seletiva” 

“Não desmatar as árvores preservar as plantas” 
“Desenvolver microorganismo que degrade o 
lixo” 

“Reutilizar materiais úteis” “Descarte consciente” 

“Respeitar a natureza e os animais” 
“Regra dos três R (reduzir, reutilizar e 
reciclar)” 

“Uma maior conscientização das pessoas” “Parar de utilizar combustível fóssil” 

“Não jogue lixo nas ruas por que acumula água e 
causa doenças” 

“Produção de embalagens biodegradáveis” 

“Evitar jogar lixo nas matas florestas etc.” “Utilização de fontes de energias sustentáveis” 

“Evitar jogar lixo nas praias rios lagos etc.”  

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). 

 

4.3. OS TRÊS R DA SUSTENTABILIDADE 

Foi trabalhado com os grupos as definições de reduzir, reutilizar e reciclar. Com o auxílio de slides, fomos 
discutindo cada um dos termos.   Ao final foi realizado um jugo de fixação com os três “R” da 
sustentabilidade sua importância onde foram lidas frases com situação em seguida eles tinham que 
responder levantando uma plaquinha contendo os termos (reduzir, reutilizar e reciclar) adequado para 
ação em potencial.  

1- “Toda comida da minha casa no final de semana é entregue a um agricultor e criador de animais” 
(Reutilizar) 
2- “Banhos curtos, fechar a torneira ao escovar os dentes, lavar a louça de uma vez só.” (Reduzir) 
3- “Folhas de papel com impressão em apenas um lado é transformado em rascunho.” (Reutilizar) 
4- “Potes de garrafa plástica podem ser transformados em vasos de plantas” (Reutilizar) 
5- “Aproveitamento de fibras de Celulósicas papel maceó” (Reciclar) 
6- “Sacolas de tecido, supermercado” (Reduzir) 
7- “Aquecimento solar nas casas, apagar luzes, evitar banho com chuveiro elétrico” (Reduzir) 
8- “Derretimento do metal para a extração da bauxita.” (Reciclar) 
9- “Água usada para lavar roupa pode ser usada para lavar o quintal.”  (Reutilizar) 
10- “Tecido ecológico, fios provenientes do processamento de fios de pet” (Reciclar) 
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Respostas dadas pelos alunos, antes de ser corrigida a atividade: 

 
Quadro 03: Posteriormente essas respostas foram corrigidas com eles e explicamos cada uma das 

situações expostas. 
 ALUNO 01 ALUNO 02 ALUNO 03 ALUNO 04 

1 Reutilizar Reduzir Reutilizar Reciclar 

2 Reutilizar Reutilizar Reciclar Reduzir 

3 Reduzir Reutilizar Reduzir Reduzir 

4 Reduzir Reduzir Reduzir Reduzir 

5 Reutilizar Reutilizar Reutilizar Reutilizar 

6 Reduzir Reduzir Reciclar Reciclar 

7 Reduzir Reciclar Reutilizar Reutilizar 

8 Reduzir Reduzir Reutilizar Reduzir 

9 Reutilizar Reutilizar Reutilizar Reutilizar 

10 Reutilizar Reutilizar Reutilizar Reciclar 

Fonte: Pesquisa de Campo (2018). 

 

Observação: Atividade foi elaborada apenas com a turma do 9º ano, pois o terceiro ano estava em prova.  

 

4.4. COLETA SELETIVA 

Inicialmente discutimos as cores da coleta seletiva o que cada uma significa: Azul (papel), vermelho 
(plástico), verde (vidro), amarelo (metal), laranja (resíduos perigosos), roxo (resíduos radioativos), 
marrom (resíduos orgânicos), cinza (resíduos não recicláveis, misturados ou contaminados) preto 
(madeira). Posteriormente o tema foi abordado com uma dinâmica, onde foram mostradas fotos em slides, 
onde eles foram separando o lixo nos coletores seletivos de acordo com as imagens mostradas. Com essa 
atividade foi possível conhecer as cores da coleta seletiva e fixar a sua importância.  

 Esse exercício foi de grande importância para fixação da distribuição correta dos resíduos de acordo com 
as cores dos coletores. Também foi explorado a relevância do tema nas escolas. 

Observação: Atividade foi elaborada apenas com a turma do 9º ano, pois o terceiro ano estava em prova.  

 

4.5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS 

Os alunos do 9º e 3º ano entregaram as atividades propostas no primeiro encontro, onde ouve empenho 
de cada um dos alunos, resultando em uma maior preocupação ambiental segundo Araújo, (2015), o 9º 
ano confeccionou com material reciclado brinquedos (dama, pega-vareta), objetos de decoração (jarro de 
flores, caixinhas de organização, borboleta de enfeite). O 3º ano: Foram confeccionados três cartazes de 
conscientização. Essa atividade teve a finalidade de incentivá-los a terem um olhar diferente para o lixo 
como foi citado anteriormente “a escola é um ambiente transformador, onde o trabalho com a educação 
ambiental irá estimular e formar atitudes de conscientização ao manejo correto do lixo.” Segundo Araújo, 
(2015), 

Primeiro cartaz: Imagem ilustrativa e expressiva com a frase “Jogue lixo na lixeira, pois o planeta agradece 
a sua atitude”. 

Segundo cartaz: Mostra duas realidades: uma devastada pelo lixo e a outra, ambientes preservados onde 
os três “R” da sustentabilidade são seguidos.  

As imagens duas primeiras imagens mostraram a Ilha de lixo do Pacífico e ao lado montanhas de lixo na 
índia. Abaixo recife de corais na Indonésia e a floresta de Madagascar, ambientes bem conservados.  
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Terceiro cartaz: Continha opiniões dos alunos, tais como: 

A utilização de cartazes, maquetes, e qualquer forma de apresentação não 
virtual. É insustentável, pois após a apresentação item é descartado e polui o 
meio, seja urbano, rural ou natural (mares, rios córregos, matas, pântanos, 
florestas). Portanto fazer um trabalho sobre o descarte correto do lixo em um 
desses materiais (normalmente escolares) é ilógico! 

Outra fala remete a ideia que,  

A única coisa que podemos fazer para desacelerar nossa extinção é: reduzir o 
consumo, para reduzir o lixo produzido; reutilizar o material feito, para não 
consumir ainda mais recursos naturais; reciclar, reciclar em último caso, pois é 
uma atividade limitada em repetições, e em qualidade. 

Além disso eles argumentaram que: 

A humanidade chegou em um ponto que apenas possui ações, acarreta a morte 
eminente, ou vai para outro planeta, pois este não tem mais muito tempo para 
comportara atmosfera e a vida, porem ir a outro planeta apenas faria mais uma 
semelhança com o vírus, infectar, modificar, reproduzir destruir, e partir para 
outro organismo. Atualmente a humanidade é um parasita que suga e suga mas 
tem tudo a perder se o hospedeiro morrer. É da natureza humana querer 
moldar (destruir) o meio para o seu conforto. 

A partir dessa falas foi possivel perceber que os alunos têm uma concepção clara e reflexiva sobre a 
problematica do lixo e descarte consciente desses residuos solidos. Contudo, apesar desse fato muito 
ainda precisa ser trabalhado para tirar essa ideias do plano das ideias e colocá-las em prática. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como propósito verificar o nível de conhecimento e informação sobre a educação 
ambiental que as crianças e adolescentes tem acesso durante o ensino básico nas instituições públicas, 
para fazer uma avaliação de como esse conhecimento é aplicado e abordado nos projetos pedagógicos das 
escolas e qual a importância desse trabalho para a vida em sociedade dos alunos.  

Após a realização da intervenção do grupo focal com os alunos do 9º ano do ensino fundamental e 3º ano 
do ensino médio da escola CAIC – José Joffily foi possível observar e compreender como a temática 
ambiental é abordada dentro das salas de aula, observamos que ao longo da vida acadêmica dos nossos 
alunos o conteúdo foi pouco explorado, ou seja, antes do nosso projeto nenhuma atividade de 
conscientização tinha sido realizada e que o conhecimento sobre o lixo e seus impactos e outras questões 
ambientais eram baseados no senso comum ou foram adquiridos por meio de leituras, sites, programas de 
tv e documentários vistos fora do ambiente escolar pelos  alunos. Com as atividades do grupo focal, 
conseguimos repassar aos estudantes informações sobre os problemas ambientais por meio da 
problemática do lixo, ao longo dos encontros alcançamos êxito com o  processo de sensibilização, pois, as 
dinâmicas e os debates sobre os impactos ao meio ambiente proporcionou aos alunos novas percepções e 
a compreensão de como agir para evitar ações que provocam efeitos negativos aos recursos naturais, 
portanto projetos como o nosso facilita e promove uma mudança de comportamento ecológica e social aos 
sujeitos participantes.   

Diante dessa perspectiva, convém afirmar que inserir a educação ambiental dentro das escolas 
proporciona o surgimento de uma reflexão por meio da discussão das ações nocivas ao ambiente, e como o 
contato com a realidade permite o desenvolvimento de novas habilidades, competências e principalmente 
constrói novas concepções que podem e devem incentivar a mudança de práticas que são nocivas ao meio 
ambiente podendo dessa forma minimizar ou quem sabe erradicar com os impactos gerados pelo lixo e 
outros problemas ambientais que ocorrem atualmente na sociedade. 
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Capítulo 17 

Construção de horta vertical e Educação Ambiental: 
Relato de experiência no âmbito do PIBID 
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Resumo: O presente artigo trata de um relato de experiência que descreve a construção e 

manutenção de uma horta vertical com alunos do 7ª do ensino fundamental de uma 

escola pública situada no município de Campina Grande, PB. Todo o projeto da horta foi 

idealizado pelos os discentes dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e 

Química da Universidade Estadual da Paraíba, que fazem parte do Programa 

institucional de bolsas de iniciação à docência – PIBID, juntamente com os 

coordenadores de área e professora da escola. O objetivo do projeto foi despertar e 

promover uma sensibilização sobre o meio ambiente pela aproximação e cuidado com 

as plantas, com a construção de uma horta pensada para atuar como um laboratório 

vivo, viabilizando temas relacionados às ciências da natureza, articulando com 

outras áreas do conhecimento. A construção da horta se deu em duas etapas: coleta de 

terra para preparação do solo com plantio de sementes e organização dos pallets, após 

a montagem os alunos fizeram diariamente vistas para fazer a irrigação e anotações 

sobre a evolução dos vegetais. Com a conclusão da pesquisa, ficou evidente que o 

conhecimento sobre atitudes conscientes pode proporcionar aos estudantes uma 

apropriação e valor a todos seres vivos presentes no meio ambiente e que a 

aprendizagem por projetos é crucial para a formação de um pensamento e percepção 

ativa dentro e fora da esfera escolar, ou seja, a educação ambiental se torna um 

instrumento de transformação social. 

 

Palavras-chave: Sensibilização ambiental, Meio Ambiente, 
PIBID. 
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1. INTRODUÇÃO 

As questões acerca da degradação ambiental vêm se multiplicando progressivamente impulsionadas 
pelo alto consumo, o qual gera grande exploração dos recursos naturais e modifica a condição de 
estabilidade dos ecossistemas. Tais questões suscitam a necessidade de trabalhar cada vez mais os 
temas ambientais na sociedade, a fim de atenuar seus efeitos negativos, como indica Borinelli 
(2011) ao afirmar que a grande proporção das ameaças ambientais tem levado a discussão de 
governos, empresas e acadêmicos sobre a capacidade de políticas e ações para combatê-las. Diante dessa 
realidade, inserir uma horta em um ambiente escolar é uma iniciativa importante para ampliar e discutir 
essa problemática, pois, possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas que auxiliam 
no processo de ensino aprendizagem para a promoção de trabalhos multidisciplinares através da 
ação coletiva e cooperação entre todos os envolvidos. 

O projeto foi planejado e desenvolvido por bolsistas incluídos no Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID) que é um programa desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) em 
parceria com a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). No 
decorrer do programa os discentes ganham experiências e desenvolvem projetos que os auxiliam no 
eixo pratico-pedagógico, portanto, o PIBID é essencial para a formação dos novos docentes, pois é a 
partir deste que o saber e o fazer dos professores se relaciona principalmente com o dia a dia na sala de 
aula. 

A horta vertical foi desenvolvida na Escola Estadual CAIC José Joffily (Campina Grande-PB) com os 
alunos do 7ºano do ensino fundamental sob a supervisão da professora da escola, Monaliza Silva Amorim 
Barbosa – também supervisora do projeto, os coordenadores do PIBID-UEPB e os alunos bolsistas do 
PIBID de Biologia e Química para atender as demandas do currículo escolar. Durante o 
desenvolvimento do projeto os alunos da escola mostraram um grande entusiasmo com relação à 
construção da horta, que ocorreu em duas etapas: a primeira foi apresentar o projeto aos alunos e a 
segunda etapa foi a montagem da horta escolar, com sua manutenção permanente por parte dos 
estudantes. 

Esse projeto objetivou a criação de uma horta vertical que pudesse constituir uma ferramenta útil, 
não só para os alunos envolvidos diretamente nas intervenções de montagem e manutenção, mas para 
toda a comunidade da escola, na construção de um pensamento crítico acerca do meio ambiente. Logo, 
buscamos fomentar o conceito da Educação Ambiental e disseminá-lo para que os alunos e 
funcionários pudessem ser sensibilizados acerca dos problemas causados pelo ser humano na natureza 
e percebessem que iniciativas como essa podem ser bastante significativas para o planeta. 

 

2. METODOLOGIA 

PALESTRA SOBRE O CULTIVO DE PLANTAS E PARTICIPAÇÃO DOS SERES HUMANOS NO 
CUIDADO COM A NATUREZA 

Os componentes curriculares do ensino de ciências do 7ª ano do ensino fundamental contemplam 
alguns conteúdos na área de botânica, que possuem diversos temas a serem relacionados com 
outras áreas do conhecimento como química e ciências agrárias. Diante dessa perspectiva a supervisora do 
PIBID, e profa. da escola, juntamente com os coordenadores da UEPB nos solicitaram atividades que 
atendessem a essa demanda do currículo escolar. A partir daí, nós, bolsistas, idealizamos o projeto da 
horta vertical, no qual iríamos desenvolver aulas lúdicas de ciências e de outras disciplinas, além disso 
vimos nessa proposta a oportunidade de inserir no cotidiano dos alunos a educação ambiental pelo o 
cuidado e manutenção diária das plantas. 

Organizamos e delimitamos o projeto e entramos em contato com o professor do Departamento de 
Biologia da UEPB Simão Lindoso de Souza, que possui renomada experiência na área de ciências do 
solo e Agronomia, para ser colaborador da nossa iniciativa. Após conversarmos com o professor sobre a 
proposta da horta, o mesmo achou conveniente fazer uma palestra com os alunos do 7ª ano sobre o 
cultivo de plantas, solo e a participação dos seres humanos no cuidado com a natureza, e a partir disso 
sugerir e convidar os alunos a participarem do projeto. 

Desse modo, levamos até os alunos a palestra que foi ministrada pelo professor Simão com o auxílio dos 
pibidianos. Nessa ocasião, discutimos sobre o solo como um ecossistema vivo onde processos como a 
ciclagem de nutrientes acontecem todos os dias para o crescimento das plantas, relacionando esses tópicos 
com os assuntos de diversidade vegetal que foram dados em sala de aula pela nossa supervisora que é 
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professora efetiva da turma. 

No encerramento da palestra apresentamos a proposta do projeto aos alunos, descrevemos a 
importância do meio ambiente, ressaltando que a horta vertical é uma ferramenta pedagógica onde seriam 
desenvolvidas atividades para promover a sensibilização ambiental, o cuidado, e a mobilização dos alunos 
e de toda a comunidade escolar na construção e manutenção desse espaço. 

Além da exposição da proposta, esse momento foi significativo para observar e ouvir as primeiras 
impressões dos alunos sobre a temática. Perguntamos se era a primeira vez que estavam sendo 
convidados a participar de um projeto com plantas, questionamos a turma sobre o cultivo de plantas ou 
horta em suas casas ou de familiares para saber se existia ou não no dia a dia o contato com o meio 
ambiente, por fim ainda ouvimos sugestões sobre as plantas que deveríamos cultivar na horta, e os alunos 
informaram que achavam interessante plantar coentro, cebolinha, couve, manjericão, erva cidreira e a 
hortelã para a produção de chás. Após esse momento de questionamentos, fizemos anotações das 
respostas dadas pelos os estudantes, desta forma foi possível coletar dados referentes ao 
conhecimento e vivência que os discentes possuíam a respeito do cuidado com organismos vegetais, 
além disso, foi possível reunir novas ideias para serem planejadas e executadas nas etapas seguintes. 

 

3. CONSTRUÇÃO DA HORTA 

Para a construção da horta fizemos inicialmente uma lista com as ferramentas e materiais que seriam 
essenciais para a produção deste espaço, como: o adubo, sementes, vasos e jardineiras. Após 
selecionarmos o que seria utilizado, foi feito um orçamento em estabelecimentos comerciais da cidade 
e posteriormente a compra dos itens, a partir de doações em dinheiro de todos os envolvidos no projeto. 

Além da doação da equipe PIBID, o professor Simão conseguiu emprestar algumas ferramentas e doou 
sementes para serem cultivadas na horta, e os pallets foram doados pela a direção da escola, 
posteriormente o restante do material foi comprado para dar início ao projeto. 

A construção da horta ocorreu com os alunos seguindo as orientações do professor Simão e dos 
bolsistas. Em um terreno ao lado da escola coletamos terra para preencher os vasos e as jardineiras, em 
todo momento os alunos se mostraram animados e atentos à medida que eram explicados sobre a 
importância da terra para o crescimento das plantas na horta, desde a obtenção dos nutrientes até o 
processo de ciclagem dos compostos orgânicos e inorgânicos. 

Com os vasos preenchidos de terra, já furados para escoar o excesso de água, as sementes foram 
plantadas e os recipientes levados até o refeitório da 3° região de ensino onde atualmente a escola 
funciona. Lá é onde a horta foi colocada para receber visitações diárias dos alunos e dos bolsistas para 
regar e observar seu desenvolvimento. 

Depois de alguns dias ocorreu a segunda fase de montagem da horta, a qual contou com a participação da 
professora e supervisora do PIBID, com os bolsistas e os alunos do CAIC e teve como objetivo a 
montagem dos pallets. Os alunos ajudaram a plantar cebolinha (Allium schoenoprasum), erva-cidreira 
(Melissa officinalis) e capim santo (Cymbopogon citratus) nas garrafas pet que foram previamente 
cortadas, decoradas, furadas e preenchidas com terra pela equipe do PIBID-UEPB. A equipe também 
organizou o pallet, para os alunos plantarem as mudas em todas as garrafas e em algumas jardineiras, 
fazendo também a regagem de todos os recipientes. 

Os estudantes ficaram bastante empolgados com a construção da horta e se mostraram bastante 
prestativos e interessados na sua manutenção, disponibilizando-se pontualmente para as visitações 
diárias e cobrindo prontamente as faltas quando alguém do grupo selecionado não estava  presente.  
Durante  as  visitações  e  irrigação  da  horta,  fazíamos  anotações  de acompanhamento dela, onde 
constam todo o processo de desenvolvimento das sementes e alterações identificadas. 
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Fonte: Autoria própria 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Para Santos (2003), a superação de conceitos tradicionais, a transgressão da estrutura disciplinar, a 
busca de conhecimentos sob diferentes óticas, o uso de diferentes linguagens e a consideração de vários 
sistemas de referência são desafios postos aos educadores. Nessa perspectiva, a construção e 
manutenção de uma horta escolar se apresenta principalmente como objeto de interação interdisciplinar, 
nela os alunos podem discutir temas como alimentação e ecologia gerando situações de aprendizado 
verdadeiro e diversificado. 

Conforme Reigota (1998), a educação ambiental aponta para propostas pedagógicas centradas na 
conscientização, mudança de comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação 
e participação dos educandos frente as questões relacionadas ao meio ambiente. Desse modo, a educação 
ambiental se apresenta com a finalidade de formar uma nova postura da sociedade sobre a natureza, 
cuidado e proteção dos recursos naturais, com o intuito de evitar o desenvolvimento dos problemas 
ambientais que ocorrem por conta da ação antrópica. 

Atualmente observa-se que a falta de percepção ambiental colabora com o manuseio inadequado dos 
recursos naturais, como por exemplo, na agricultura com o uso indiscriminado de agrotóxicos e 
fertilizantes. Para Souza et al. (2015) essas práticas provocam à contaminação e infertilidade do solo, 
contaminação dos reservatórios aquáticos, além disso, a exposição prolongada desses produtos podem 
provocar doenças nos seres humanos, elevando o potencial carcinogênico, mutagênico, ou ainda podem 
influenciar, em algum nível, no desequilíbrio hormonal (BRASIL, 2002). 

Diante disso é preciso introduzir e ressaltar a importância da sensibilização e aproximação de 
crianças e adolescentes a respeito do assunto dentro das escolas brasileiras, para que por meio da 
aprendizagem socioambiental os estudantes se tornem cidadãos conscientes sobre sua 
responsabilidade social com o cuidado e preservação da natureza. O conhecimento sobre atitudes 
conscientes pode proporcionar aos estudantes uma apropriação e valor aos seres vivos presentes no 
meio ambiente e a mudança de comportamento frente a práticas que contribuem para a degradação e 
exploração dos recursos naturais. Nesse sentido a sensibilização ambiental dentro das escolas assume 
um papel fundamental para solucionar e evitar atitudes que prejudicam o funcionamento da natureza, 
pois, proporciona aos alunos o conhecimento sobre os diferentes tipos de problemas e ações que devem 
ser feitas no seu dia a dia afim de proteger e conservar o meio ambiente. Com base nesse cenário Effting (p. 
24, 2007), ressalta sobre o papel da Educação Ambiental como uma ferramenta eficaz de transformação 
do comportamento de estudantes: 

A escola dentro da Educação Ambiental deve sensibilizar o aluno a buscar 
valores que conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente e as 
demais espécies que habitam o planeta, auxiliando-o a analisar criticamente os 
princípios que tem levado à destruição inconsequente dos recursos naturais e 
de várias espécies. 

Nessa perspectiva, a horta escolar torna-se uma ferramenta capaz de ampliar temas que giram em torno 
da educação ambiental e do processo alimentar, de maneira que desenvolve nos alunos senso crítico e 
cidadania para com o meio. Portanto, a educação ambiental é essencial para estabelecer uma conexão 
entre o homem e a natureza, e também é o aprendizado para a compreensão, apreciar, saber lidar e 
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manter os sistemas ambientais. Introduzir o meio ambiente no cotidiano dos alunos por meio da horta 
vertical foi justamente uma estratégia para desenvolver e fortalecer o contato das nossas crianças com 
o meio ambiente, para que eles pudessem entender a colaboração e interação que o ser humano tem 
com a natureza, ou seja, compreendendo qual o posicionamento que se deve ter para buscar a 
conservação da biodiversidade, assim os nossos alunos podem ser considerados instrumentos de 
disseminação de conhecimentos para outras pessoas. 

Pinho (2014) afirma que o trabalho com o tema meio ambiente deve trazer uma visão ampla que 
envolva não só os elementos naturais do meio ambiente, mas também os elementos construídos e todos 
os aspectos sociais envolvidos na questão ambiental. As atividades diferenciadas como a horta escolar, 
proporciona ao aluno o desenvolvimento cognitivo e de suas habilidades, mas também faz deste um ser 
pensante, questionador e formador de opiniões que saiba agir com a sociedade e a natureza, ou seja, 
a educação ambiental se torna um instrumento de transformação social. Após o contato com a realidade, 
o estudante é estimulado a praticar em sociedade o que aprendeu em sala de aula com outras pessoas o que 
torna crianças e adolescentes cidadãos multiplicadores de uma nova realidade socioambiental. Diante 
desse fato acreditamos que a intervenção do nosso projeto proporcionou aos discentes uma 
compreensão cientifica sobre a definição do meio ambiente e o valor da conservação dos elementos 
naturais e como ações antrópicas podem prejudicar o funcionamento dos ecossistemas. A partir das 
experiências vividas os participantes da horta vertical poderão expressar sua opinião e seus 
conhecimentos contribuindo com atitudes conscientes e sustentáveis no decorrer da sua vida. 

Tendo em vista todo valor da educação ambiental para a construção de uma sociedade sustentável, Jacobi 
(2003) ressalta que o educador tem a função de mediador na construção de referenciais ambientais e deve 
saber usá-los como instrumentos para o desenvolvimento de uma prática social centrada no conceito da 
natureza. Assim, no contexto educacional contemporâneo, para atuar na educação o professor precisar ser 
polivalente, estando este sempre em constante processo de formação, atualizado e buscando novas 
informações para melhorar a qualidade de ensino, para que assim em sala de aula proporcione aos 
alunos novas formas efetivas e atuais de aprendizado. 

É preciso discutir e articular nos projetos pedagógicos das escolas públicas e privadas ações que 
englobem a educação ambiental em um perspectiva multidisciplinar, para que haja uma ampliação das 
temáticas voltadas para a formação ética, ecológica, e político social dos educandos, para que esse 
objetivo seja cumprido é preciso haver um planejamento e engajamento da equipe pedagógicas das 
instituições de ensino afim de pôr em prática ao longo do ano letivo atividades que desenvolvam a 
sensibilização ambiental. 

Em seu trabalho Luck (1994, p. 64), discorre sobre a relevância da interdisciplinaridade como fator de 
integração entre as áreas do conhecimento e como isso é essencial para o fortalecimento das 
matrizes curriculares e da qualidade de ensino: 

A interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e engajamento 
de educadores, num trabalho conjunto, de interação das disciplinas do 
currículo escolar entre si e com a realidade, de modo a superar a fragmentação 
do ensino, objetivando a formação integral dos alunos, a fim de que possam 
exercer criticamente a cidadania, mediante uma visão global de mundo e 
serem capazes de enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da 
realidade atual. 

Tendo como base esse posicionamento de Luck, podemos concluir que introduzir a educação 
ambiental na vivencia escolar é uma tarefa difícil que requer uma iniciativa conjunta e presente de todos 
os professores e da direção escolar, para que desse modo seja possível aplicar com eficiência as 
temáticas atribuindo assim sentido ao processo de ensino aprendizagem. Acreditamos que o projeto 
da horta, surge como uma ação assertiva para a implementação da interdisciplinaridade entre os 
componentes curriculares dentro das escolas de ensino básico, pois, a partir da temática ambiental pelo 
o cuidado dos organismos vegetais com os alunos do 7º ano conseguimos atingir êxito no que diz respeito 
ao diálogo, planejamento e mobilização da comunidade pedagógica afim de associar e integrar o meio 
ambiente com os processos químicos do solo, globalização, revolução industrial e responsabilidade 
socioambiental dos cidadãos, ou seja, o nosso projeto comtempla diversas abordagens o que colabora 
para o fortalecimento do currículo escolar e aprendizagem dos alunos que desenvolvem novas 
habilidades e competências em todas as áreas do conhecimento. 

Mediante o que foi exposto, ressaltamos que a introdução de metodologias ativas são de extrema 
necessidade no contexto atual da educação, pois esse tipo de atividade traz os alunos para uma fixação e 
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construção do conhecimento da realidade o que colabora para a participação e posicionamento diante 
problemas e situações na vida em sociedade. Trazer o estudante para além dos ensinamentos teóricos é 
um dos desafios a serem vencidos pelos educadores, práticas simples com uma horta escolar podem ser o 
início de novas descobertas e ensinamentos para os alunos no seu processo de formação. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto de construção da horta foi pensado com o objetivo de ser um instrumento didático para 
alunos do 7º ano, porém disponível para toda a escola, em que eles poderiam aplicar os 
conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas e, além disso, fossem instigados a observar e adquirir 
dentro de si uma consciência ambiental, por meio do contato e cuidado diário com as plantas. 

A escolha de uma horta como projeto ocorreu por acreditarmos que ela é um instrumento didático 
impactante, onde poderíamos criar um ambiente mais prazeroso para o aprendizado contemplando não 
só a Botânica, mas também a Zoologia, já que os animais integram-se aos ambientes como jardins e 
hortas. Além disso, a construção da horta possibilitaria a discussão interdisciplinar com Química, na 
análise dos componentes do solo, ciclagem do nitrogênio, oxigênio e água, produção de produtos como 
sabão, e com a área de saúde na produção de chás e cultivo de plantas com efeitos medicinais. 
Poderíamos também disseminar o conceito da educação ambiental que é, segundo Santos et al. (2010), 
crucial para minimizar os problemas e estabelecer relações mais amigáveis entre o ser humano e a 
natureza, promovendo um contato maior entre os alunos e a natureza, estimulando o consumo consciente, 
a alimentação saudável e o trabalho coletivo em prol da conservação do meio ambiente. 

Ficou perceptível que existia um entusiasmo da turma assim que apresentamos a intenção de realizar 
projeto, foi bastante gratificante notar o empenho dos alunos, sempre dispostos a fazer as verificações, 
dividindo entre si a tarefa da regagem, e, além disso, buscando observar diversos aspectos: como a 
quantidade de água, se as plantas estavam ficando murchas ou mudanças na coloração, a germinação das 
sementes, incidência solar no local onde elas estavam, se haviam animais dentro dos recipientes ou nas 
mudas, ou seja, cuidados em relação ao desenvolvimento das plantas. 

Observamos com o tempo que a turma envolvida e a comunidade escolar atingiram a consciência 
ambiental proposta pelo nosso projeto. Pudemos notar a mudança de atitude deles quando passaram a 
trazer mudas para serem plantadas, observar a presença de insetos que poderiam atacar as plantas, 
evitar jogar lixo no local da horta e limpá-la, além de demonstrarem através de comentários, que estavam 
incentivando a criação de hortas em suas casas para produção de alimentos mais saudáveis e remédios 
naturais. Isso demonstra que antes o cenário de conscientização ambiental estava restrito às aulas de 
ciências nos períodos de tempo destinados a trabalhar os conteúdos ligados ao meio ambiente e após o 
início do projeto tornou- se exterior à sala de aula e de forma contínua, dia após dia servindo 
como lembrete e aprendizado da importância que devemos dar à preservação da natureza. 

Resultados parecidos foram obtidos na Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Mário Castagna, 
em Porto Velho, Rondônia, onde foi desenvolvido um projeto de horta na escola e segundo Eno et al. 
(2015), organizadores do projeto, despertou o senso da comunidade escolar para as questões ambientais e 
os alunos, funcionários e pais ajudaram na manutenção da horta, levando também sementes para serem 
cultivadas e fazendo com que o projeto estivesse ativo durante todo o ano. 

Além do empenho dos alunos, os funcionários tiveram grande importância para a manutenção da 
horta, uma vez que eles observavam e cuidavam do ambiente, fazendo limpeza, resguardando o local e 
regando a horta. 

Projetos como este, que se propõem a desenvolver hortas escolares, são importantes na medida em que 
podem transformar o ambiente escolar, a visão e os hábitos dos alunos e da comunidade sobre os temas 
ambientais e estimulam o trabalho coletivo, funcionando como sala de aula ambiental e social. Uma 
experiência vivida por pibidianos em Santa Inês, Bahia, demonstra a importância da intervenção e do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência nas mudanças ocorridas na instituição. 
Segundo Cavalcanti et al. (2015), a Escola Municipalizada Papa João XXIII mostrava áreas ociosas com 
terreno propício para cultivo, essas áreas foram transformadas em laboratórios vivos para o 
desenvolvimento das atividades didáticas. A experiência desenvolvida por nós no CAIC possibilitou para 
escola um espaço para realização de atividades educacionais voltadas para o ambiente, além de suscitar o 
trabalho da comunidade em um bem comum social. 
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O PIBID é fundamental para que intervenções como a nossa e a desenvolvida em Santa Inês ocorram, pois, 
segundo Souto (2018), os pibidianos planejam, desenvolvem e refletem sobre as intervenções realizadas 
nas escolas desenvolvendo-se cada vez mais como docentes e, ainda segundo ele, progressivamente estão 
ganhando mais espaço dentro do ambiente escolar para intervir. 

Vale ressaltar, ainda, que o resultado conquistado com o projeto reflete a contribuição do nosso estudo 
para o ensino básico de Ciências, que é importante ao ponto que apresenta uma estratégia alternativa no 
processo de ensino-aprendizagem. Como comenta Mayer et al. (2013), o ensino de ciências é feito de forma 
superficial e, por muitas vezes, desvaloriza a relação entre aluno e conteúdo por questões de tempo e 
também disposição dos envolvidos, porém essa realidade pode ser transformada com iniciativas simples 
a exemplo da horta, a qual aproxima o aluno do objeto estudado, apresenta um novo estilo de aula e 
torna o ensino potencialmente mais prazeroso e proveitoso. 

Logo, a horta é um legado do PIBID para os estudantes, pois o projeto foi essencial para um início de uma 
percepção ambiental que gera novas perceptivas e atitudes da turma em questão após a intervenção e 
experiência vivida. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a realização da construção da horta vertical com os alunos do 7ª ano do ensino fundamental da 
escola CAIC José Joffily, fica evidente a importância do desenvolvimento de projetos e atividades lúdicas 
dentro das instituições de ensino, uma vez que essas práticas promovem uma aprendizagem 
participante aonde as crianças e adolescentes são estimulados a conhecer e desmistificar as temáticas 
abordadas em sala de aula, relacionando essas problemáticas com seu próprio cotidiano, atribuindo 
dessa forma valor e sentido ao conhecimento adquirido. 

Nessa perspectiva torna-se necessário afirmar que o projeto foi uma metodologia ativa que obtive êxito 
em relação a formação da percepção ambiental, cuidado e mobilização da comunidade escolar. Com as 
etapas de construção desse espaço, nós conseguimos ensinar e mostrar aos nossos estudantes os 
processos de germinação das sementes, participação da água e nutrientes do solo, bem como, também foi 
possível demonstrar a relação da energia luminosa pela ação do processo de fotossíntese e sua respectiva 
função no crescimento das plantas, ou seja, conseguimos por meio dessa ferramenta educativa simplificar 
os conteúdos e aproximar a teoria da prática, facilitando assim o aprendizado. 

Com a manutenção e cuidado diário da horta conseguimos atingir o nosso maior objetivo: a 
promoção da sensibilização ambiental, sendo possível incentivar o contato inicial e permanente de alunos 
com a terra e com os organismos vegetais. Desse modo, inserimos no cotidiano deles o meio ambiente, 
ressaltando a importância da conservação da natureza e como o homem pode ser um agente multiplicador 
de ações que favoreça a preservação das plantas e de todo o ecossistema terrestre. 
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Capítulo 18 
Acesso, uso e conservação das águas na Tríplice 
Fronteira: Aspectos perceptivos e culturais dos 
moradores do lugar 
 

Ana Cláudia Ferreira Olímpio  

Edivania dos Santos Schropfer  

 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados de um estudo o qual 

buscou conhecer a percepção ambiental dos moradores da comunidade Guadalupe, 

localizada na tríplice fronteira Amazônica, sobre o acesso, uso e conservação das águas 

no lugar e compreender as influências das redes sociais e culturais nos aspectos 

perceptivos dos moradores de Guadalupe sobre o processo de conservação das águas. O 

estudo fundamentou-se na Dialética da Complexidade Sistêmica e utilizou, para coleta de 

dados, as técnicas de Entrevista, Observação direta e Fotografias. Participaram da 

pesquisa, 15 moradores que residem na comunidade por mais de 10 anos. Os resultados 

parciais do estudo levaram à conclusão que, as formas de acesso e uso das águas na 

comunidade Guadalupe estão intimamente relacionadas ao modo de vida de cada família 

e às redes sociais das quais fazem parte, com seu conjunto de valores culturais e 

aspectos perceptivos e cognitivos, os quais, também, exercem influência diretamente na 

percepção ambiental sobre as estratégias de conservação das águas utilizadas no 

cotidiano. 

  

Palavras-Chave: Acesso e uso da água; Conservação das águas; Percepção Ambiental; 

Tríplice Fronteira Amazônica.  
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1.INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta os resultados parciais de uma pesquisa realizada durante o Mestrado em Ensino de 
Ciências Ambientais, a qual teve como área de estudo a Comunidade Guadalupe, localizada em área urbana 
da cidade de Tabatinga/AM, na tríplice fronteira Amazônica entre Brasil, Colômbia e Peru. Dentre os 
objetivos do estudo procurou-se conhecer a percepção ambiental dos moradores da comunidade sobre o 
acesso e uso das águas no lugar. 

A partir dos resultados da pesquisa pôde-se perceber que, a comunidade Guadalupe, localizada em 
ecossistema de várzea, passou por grandes transformações em suas paisagens, desde o início da sua 
formação até recentemente. Parte das transformações foram ocasionadas por um dos principais agentes 
construtores e transformadores das paisagens das várzeas, o rio, neste caso, o rio Solimões. A partir do 
pulso das águas, com suas subidas e descidas anuais, o rio Solimões, com sua poderosa e contínua ação 
erosiva, modelou as paisagens da comunidade, transformando-a em uma extensa área de várzea em 
formato de praia. 

O acúmulo de sedimentos ampliou a área de terra na comunidade, possibilitando a ocupação humana do 
lugar. Dessa forma, Guadalupe foi sendo, aos poucos, ocupada por pessoas vindas de diversos lugares 
próximos a Tabatinga, tanto de comunidades brasileiras, quanto colombianas e peruanas. Essas pessoas 
foram, também, transformando as paisagens do lugar, adaptando-o às suas necessidades, tornando o 
espaço um lugar de morada e trabalho, transformando-o em um espaço familiar único e individualizado – 
o lugar -, percebido e organizado para lhe dar sentido (BERTRAND, 1972; DEL RIO, 1999; NODA et al., 
2013). 

Nesse processo, o Rio Solimões foi ocupando um papel significativo na vida dos moradores da 
comunidade, tornando-se a principal fonte de acesso à água, de forma direta e indireta.  Em Guadalupe, 
como em toda a região adjacente, é o rio Solimões com suas águas barrentas, que proporciona o alimento 
por meio da pesca, que fertiliza o solo das várzeas para a agricultura familiar, que proporciona o lazer, 
além de ser a principal fonte de acesso à água para múltiplos usos na comunidade, destacando, assim, a 
importância do rio para os moradores. 

Como enfatiza Sternberg (1998, p. 14), “a água constitui o elemento da paisagem, através do qual mais 
agudamente se sentem as vinculações do homem com o ambiente”. Na comunidade Guadalupe essa 
vinculação do ser humano com as águas é percebida, especialmente, por meio do acoplamento entre os 
moradores e o rio Solimões, comandante da vida das famílias do lugar, onde pescam, tomam banho, lavam 
as roupas, como destacado no discurso da sra. R.M.R:  

“De uma parte eu gosto, maninha, de morar perto do rio, sabe por que? Porque 
quando a água as vezes falha na torneira, a gente vai pro rio lavar, carregar água 
pra lavar um prato, lavar nossa roupa, tomar banho. De uma parte é bom, 
também, porque a água fica bem aí né? Traz muita lembrança quando a gente 
morava no Bom Intento, que a água era bem pertinho assim, que passava. Mais 
na frente era um lago, que a gente pescava, pegava peixe. Olhar pro rio traz essa 
lembrança sempre” (R.M.R., 62 anos, Comunidade Guadalupe, Tabatinga, AM, 
2018). 

 

Diegues (2007, p. 3), também destaca que, para as populações ribeirinhas, 

 

[...], os rios, riachos, lagos, córregos e poços desempenham um papel 
fundamental para a produção e reprodução social e simbólica do modo de vida. 
Eles garantem a água para saciar a sede dos homens e animais, para uso 
doméstico, [...], para transporte [...]. Essas populações atribuem valores às águas 
que são distintos daqueles utilizados pelas sociedades urbano-industriais.  

Diante do exposto, neste texto pretende-se discorrer sobre as influências dos aspectos culturais e das 
redes de relações sociais nos processos perceptivos dos moradores de Guadalupe em relação ao acesso e 
uso das águas no lugar, bem como as percepções ambientais desses sujeitos sobre a poluição dos rios e 
igarapés e estratégias de conservação das águas.  
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2.OBJETIVOS 

A pesquisa realizada guiou-se pelos seguintes objetivos:  

 Conhecer a percepção ambiental dos moradores da comunidade Guadalupe sobre o acesso e uso 
das águas no lugar;   

 Compreender as influências das redes sociais e culturais na percepção ambiental dos moradores 
de Guadalupe sobre o processo de conservação das águas. 

 

3.METODOLOGIA 

O estudo fundamentou-se, em sua base teórica, na Dialética da Complexidade Sistêmica, enunciada por 
Morin (2014) e utilizou, para coleta dos dados, as técnicas de Entrevistas, Observações diretas, Caderno de 
Campo e Fotografias. As entrevistas foram realizadas com os moradores mais antigos do lugar, os quais já 
residem na comunidade há pelo menos 10 anos, sendo alguns desses, os primeiros moradores da 
comunidade. 

Participaram da pesquisa 15 moradores, com idade entre 25 a 62 anos de idade e tempo de moradia na 
comunidade entre 10 a 30 anos. Do total de sujeitos da pesquisa, 11 possuem nível fundamental 
incompleto e 4 são analfabetos. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCL) e a pesquisa foi previamente submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sendo 
aprovada pelo Parecer favorável nº: 2.456.204. 

Para análise dos dados coletados utilizou-se a abordagem qualitativa, por meio de análise de discurso, 
mas, também, foi utilizado o aspecto quantitativo, a partir de análise estatísticas. 

 

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diferente de muitas regiões e cidades do Brasil, inclusive do estado do Amazonas, na comunidade 
Guadalupe verificou-se que o acesso à água para múltiplos usos, não é percebido como um problema para 
os moradores do lugar, pois a pesquisa de campo mostrou que todas as casas da comunidade possuem 
água encanada. E, a principal fonte de acesso (direto e indireto) a esse líquido essencial à sobrevivência 
humana, na comunidade, são as águas barrentas do rio Solimões - chamado de Amazonas no lado da 
cidade de Letícia/Colômbia -, à margem do qual Guadalupe está localizada. 

Conforme verificado durante a pesquisa de campo, do total de moradores entrevistados, 100% afirmaram 
possuir água encanada em casa, fornecida pela concessionária responsável pelo abastecimento público 
(COSAMA), a qual usam para tudo: beber, cozinhar, higiene pessoal, limpar a casa. A fonte de captação de 
água utilizada pela concessionária é a água do rio Solimões, a qual passa por tratamento na Estação de 
Tratamento de Água (ETA) da empresa.  

Entretanto, quando foi perguntado aos moradores se usam a água do rio para consumo, higiene pessoal ou 
afazeres domésticos, muitos afirmaram não fazer uso da água do rio ou do igarapé, como observa-se nos 
discursos: 

“Água pra beber, cozinhar, tomar banho é tudo da COSAMA, direto na torneira. 
Não usamos a água do rio pra nada. Do Igarapé de jeito nenhum. Deus me livre” 
(D.A.A., 28 anos, Comunidade Guadalupe, Tabatinga, AM, 2018). 

 

“Tem água encanada em casa. Ela vem lá de cima dos canos. Os canos da 
COSAMA. A água de beber, de fazer comida é tudo da torneira” (M.L.M.R., 42 
anos, Comunidade Guadalupe, Tabatinga, AM, 2018). 

Nota-se, nas falas desses moradores que, quando se referem à água da torneira, advinda da COSAMA, não a 
percebem como oriunda do mesmo rio que afirmam não usar a água para nada. Para essas pessoas o rio e 
a concessionária são fontes diferentes de captação de água, evidenciando a percepção de qualidade (boa 
para o consumo) para a água fornecida pela concessionária e de insegurança com relação ao uso direto da 
água do rio, à margem do qual a comunidade se localiza.  
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A insegurança de alguns dos moradores da comunidade em utilizar as águas do rio para os afazeres 
domésticos, está ligada aos aspectos perceptivos relacionados à cor e à qualidade das águas, como 
observa-se nos discursos: 

“Não usamos porque é suja. Leticia tem um esgoto ali, né? E aí cai a sujeira. O 
esgoto de lá vem direto pra água, por isso que a gente tem esse receio de usar a 
água do rio” (A.C.G., 55 anos, Comunidade Guadalupe, AM, 2018). 

 

“Aqui a gente não usa água do rio pra beber e cozinhar, porque é muito suja, 
barrenta. A gente usa da chuva ou da torneira mesmo, que é melhor que a do 
rio. Porque a água do rio, pra gente tomar tem que ferver e esperar ela sentar, 
porque ela tem muito barro, muito sujo. Então, graças a Deus é bem difícil” 
(N.T.M., 51 anos, Comunidade Guadalupe, AM, 2018). 

 

“A água do rio é boa, porque trata. A gente coloca cloro, né, aí fica boa. Aqui em 
casa as vezes os meninos não querem beber da água do rio, porque é barrenta, 
mas eu digo, me criei com essa água e não morri. Eu tô boa, tô viva até agora. 
Mas agora a sujeira é maior né? Tem mais contaminação” (S.R.G., 55 anos, 
Comunidade Guadalupe, AM, 2018).  

 

“Tem água encanada, sim senhora. A água que a gente usa pra beber, pra 
cozinhar é da COSAMA. Pra tudo é da COSAMA, da torneira. [...]. A água do rio 
pra mim, também é boa, né. Tem que ferver ela, pra poder a gente consumir 
dentro de casa. Pra lavar roupa também, quando não tem água a gente pega do 
rio, tem que lavar roupa...” (N.C.G, 50 anos, Comunidade Guadalupe, AM, 2018). 

Destaca-se, nas falas dos moradores, os diferentes aspectos perceptivos com relação à qualidade da água 
do rio, pois percebeu-se que, enquanto alguns dizem não usar as águas do rio por considerarem-na suja e 
barrenta - embora considerem a possibilidade de uso para consumo na ausência da água da COSAMA, -, 
outros dizem não utilizar por considerarem-na contaminada e não a usam para consumo e higiene pessoal.   

Por outro lado, apesar de perceberem a água fornecida pela concessionária, boa para o consumo, ao serem 
questionados sobre a qualidade dessa água, muitos moradores se mostraram inseguros em consumi-la 
sem fazer um tratamento caseiro, apesar de perceberem-na como a melhor opção comparada à água do rio 
Solimões, como descrevem nos discursos: 

 

“Tem água na torneira, que vem da COSAMA. [...]. Eu acho que é boa, mas pra 
beber a gente já coloca cloro, que a agente de saúde traz pra prevenir a água pra 
gente beber e pra comida” (A.C.G., 55 anos, Comunidade Guadalupe, Tabatinga, 
AM, 2018). 

 

“A gente tem água encanada da COSAMA, que a gente usa pra beber, fazer 
comida e pra tudo o mais. Eu gosto, acho boa. Mas, pra beber a gente coloca 
cloro, faz tratamento” (N.J.D, 47 anos, Comunidade Guadalupe, Tabatinga, AM, 
2018). 

 

“Aqui em casa a gente usa água da torneira. Vem da COSAMA. Utilizamos a água 
da torneira para todos os afazeres domésticos. [...]. Eu sei que vem do rio, mas é 
tratada. E a gente trata em casa com cloro, também (N.C.C., 62 anos, 
Comunidade Guadalupe, Tabatinga, AM, 2018).    
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No que se refere à insegurança quanto à qualidade da água fornecida pela concessionária de 
abastecimento público, evidenciada na fala dos moradores, Azevedo (2006, p. 3), em pesquisa realizada na 
cidade de Tabatinga, sobre o uso da água subterrânea na fronteira Brasil-Colômbia, destaca: 

A cidade de Tabatinga apresenta vários problemas referentes ao sistema 
público de abastecimento de água, destacando-se principalmente a baixa 
cobertura do serviço [...]. Por muitos anos, a população de Tabatinga recebeu 
simplesmente água bruta do sistema público - somente com aplicação de 
solução clorada -, isso talvez tenha contribuído até hoje, para a rejeição por 
parte da população, da água fornecida pela concessionária. Outro fator a ser 
considerado é a insegurança por parte da população quanto ao tratamento 
realizado, uma vez que a Estação de Tratamento de Água (ETA) recebe água 
bruta do rio Solimões, contaminada por parte do esgoto de Tabatinga e o esgoto 
sem tratamento produzido na cidade de Letícia. 

Nesta ótica, destaca-se que a insegurança quanto à qualidade da água da COSAMA, não é uma prerrogativa 
somente dos moradores de Guadalupe, mas, também das demais pessoas que moram na cidade. Em 
conversa com moradores de Tabatinga, identificou-se que o acesso à água para abastecimento em muitos 
domicílios e condomínios da cidade, são feitos por meio de poços tubulares, captando água tanto de 
lençóis superficiais como mais profundos. Evidências empíricas apontaram que, o quantitativo de 
domicílios que acessam água de poço tubular é maior que o número de domicílios ligados ao sistema 
público de abastecimento, indicando a insegurança dos moradores do lugar, quanto à qualidade da água 
fornecida pela concessionária, sobretudo para fins potáveis.  

A percepção ambiental desses moradores, com relação à fonte de captação das águas utilizadas em seu 
cotidiano, comprova que cada pessoa tem sua visão de mundo, a qual não pode ser nunca objetiva, mas 
compõe-se de um conjunto de realidades subjetivas, geralmente influenciadas pelo modo de vida da 
sociedade onde se está inserido, levando à compreensão de percepção como “um processo mental de 
interação do indivíduo com o meio ambiente, que se dá através de mecanismos perceptivos propriamente 
ditos e, principalmente, cognitivos” (DEL RIO, 1999, p. 3). Dessa forma, compreende-se que, “nossa 
apreensão do mundo se dá pelos processos perceptivos que registram e aferem significados à realidade 
que cada um de nós percebe, como membros de um grupo social e como indivíduos” (DEL RIO, 1999, p. 
xv).  

A fala de Del Rio (1999) corrobora com o pensamento de Diegues (2007) ao destacar que a água doce é 
uma necessidade básica de todos os seres humanos, mas a forma com que essa necessidade é atendida 
depende da cultura e percepção de cada povo. Segundo esse autor, a sociedade urbana moderna, por 
exemplo, percebe a água como um recurso, um bem público passível de troca, que pode ser utilizado 
indiscriminadamente e de múltiplas formas, como destaca: 

Nas sociedades urbanas e modernas, a água doce é um bem, em grande parte, 
domesticado, controlado pela tecnologia (represas, estações de tratamento), um 
bem público cuja distribuição, em alguns países, pode ser apropriada de forma 
privada ou corporativista, tornando-se um bem de troca, ou uma mercadoria 
(DIEGUES, 2007, p. 3). 

No caso de Guadalupe, por estar localizada em área urbana, é possível perceber um pouco dos costumes 
das sociedades urbanas e modernas citadas por esse autor, haja vista que os moradores utilizam a água 
como mercadoria de troca, pois pagam uma taxa para receberem água encanada em suas torneiras. A 
mesma água que está à disposição de qualquer morador, disponível no sistema ambiental por meio do rio 
Solimões. 

Porém, como a pesquisa evidenciou, a comunidade Guadalupe, também, apresenta características de 
comunidades ribeirinhas (talvez por estar à margem do rio e/ou porque a maioria dos moradores vieram 
de comunidades ribeirinhas próximas), as quais possuem um modo de vida peculiar. Para essas 
comunidades, as águas, incluindo rios e igarapés, fazem parte de um modo de vida, da identidade cultural 
e, muitas vezes, da religião, sendo considerada um bem de uso coletivo, proveniente do sistema ambiental, 
como menciona Diegues (2007, p.3): 

Nas sociedades tradicionais, a água (rios, cachoeiras, etc.) é um bem da 
natureza, muitas vezes dádiva da divindade, responsável pela sua abundância 
ou pela sua escassez. Proveniente da natureza, a água é um bem de uso, em geral 
coletivo. 
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Nesta ótica, apreende-se que os diferentes usos das águas nas sociedades humanas são influenciados pelo 
modo de vida de cada povo, no qual está intrínseco os aspectos culturais, sociais e religiosos. Sendo assim, 
a percepção ambiental quanto ao acesso, uso e conservação das águas remete às tradições culturais e 
costumes da comunidade ou sociedade na qual se está inserido, como observou-se em Guadalupe. 

Durante as entrevistas identificou-se a utilização da água da chuva como fonte alternativa de acesso à água 
para consumo (beber e cozinhar os alimentos) em muitos domicílios da comunidade, como mostram as 
Figuras 1(A) e 1(B).7 

 

Figura 1: (A) Gráfico com percentual de moradores que captam ou não água da chuva; (B) Foto mostrando 
captação da água da chuva na casa de um morador de Guadalupe. 

A B 

  

Fonte/Foto: autora do trabalho(2018) 

A Figura 1(A) mostra que, dos 15 moradores entrevistados, 60% dizem fazer captação da água da chuva e 
a consideram mais limpa e potável que a água da concessionária e do rio. Utilizam a água captada da chuva 
para beber e cozinhar, mas sempre fazendo uso do cloro disponibilizado pela agente de saúde, além de 
coarem para reter a sujeira, como pode ser percebido na Figura 1(B), a qual mostra uma das residências 
da comunidade e a forma com que captam a água da chuva. 

A chuva como fonte de captação de água para consumo humano, geralmente é pouco ou raramente 
utilizada em áreas urbanas. No caso dos moradores da comunidade Guadalupe, que utilizam esse método 
alternativo de acesso à água, esse costume revela os aspectos culturais e sociais de comunidades 
ribeirinhas (áreas rurais), de onde a maioria dos moradores de Guadalupe migraram.  

Os que afirmaram não captar a água da chuva (40% dos moradores entrevistados) disseram não fazer a 
captação devido à sujeira e o trânsito de animais, como rato e gato, por exemplo, no telhado das casas, 
como relata a sra. M.L.M.R: 

 “Não, nesse momento eu não aparo água da chuva, porque às vezes tem muito 
gato também que corre aí em cima, às vezes faz coco, mija... então nós não 
aparamos não” (N.J.D., 47 anos, Comunidade Guadalupe, Tabatinga, AM, 2018). 

A captação da água da chuva, pode ser uma alternativa viável e econômica de captação de água aceitável 
para diversos fins, especialmente para pessoas que moram em áreas onde não há fontes alternativas ao 
acesso por meio das redes de abastecimento público, além de contribuir para a conservação das águas, 
como destacam Lima et al. (2011, p. 292).  

O aproveitamento de água pluvial precipitada nas residências do meio urbano 
[...] vem crescendo e dando ênfase à conservação da água. Além de pro-
porcionar economia de água potável, o aproveitamento da água pluvial em 
residências pode reduzir as despesas com água potável e contribuir para a 
diminuição do pico de inundações, quando aplicada em larga escala, de forma 
planejada e em uma bacia hidrográfica. 
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A captação da água da chuva para o consumo humano, na microrregião do Alto Solimões é muito comum, 
especialmente em áreas rurais onde não há fontes alternativas ao acesso por meio das redes de 
abastecimento público. Na comunidade Nova Aliança, por exemplo, localizada no município de Benjamin 
Constant - AM, próximo à Tabatinga, foi possível perceber que a fonte de água mais utilizada durante todo 
o ano é a água proveniente da chuva, a qual usam para o consumo e preparação de alimentos. Observou-
se, na referida comunidade, o uso dessa tecnologia tanto nas residências quanto na escola do lugar, além 
de terem uma fonte de captação em local de uso coletivo, como destacado na Figura 2. 

 

Figura 2: Fotografias destacando a captação de água da chuva na comunidade Nova Aliança, Benjamin 

Constant, AM. (A) local de captação de uso coletivo, com bombeamento e uso de energia solar; (B), (E), (F), (G) 

captação da água da chuva nas residências dos moradores; (C) e (D) captação da água da chuva na escola da 

comunidade. 

  

  

   
Fonte: Autora do trabalho (2017). 

 

Há muitos aspectos positivos no uso dos sistemas do aproveitamento de água pluvial, segundo Lima et al. 
(2011, p. 292), dentre os quais pode-se citar: 
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Preservação do meio ambiente; utilização de estruturas existentes na edificação 
(telhado, lajes e rampas); baixo impacto ambiental; água com qualidade 
aceitável para vários fins, com pouco ou nenhum tratamento; aumento da 
segurança hídrica para atender o crescimento populacional ou para atender 
áreas deficientes de abastecimento; redução dos investimentos na captação da 
água em mananciais cada vez mais distantes das concentrações urbanas para 
atender a demanda diária e a de pico; redução do volume de água a ser captada 
e tratada e minimização do uso de água tratada para fins secundários; [...]. 

Apesar de todos os aspectos positivos citados pelos autores, com relação ao uso da água da chuva, não é 
comum a utilização dessa forma de captação em áreas urbanas, especialmente para beber e/ou cozinhar. 
E, quando a captação é feita, geralmente as águas captadas são utilizadas em descargas de banheiros, 
limpezas da casa entre outros, menos para consumo humano.   

No caso de Guadalupe, mesmo estando localizada em área urbana, a pesquisa mostrou que a água da 
chuva é considerada, pela maioria dos moradores, mais segura que as águas da COSAMA e do rio para 
consumo humano e a utilizam muito constantemente.  

 

5. CONCLUSÃO 

Os resultados da pesquisa levaram à conclusão que, a fonte de acesso mais utilizada em todo o ano na 
comunidade Guadalupe, é a proveniente do abastecimento público (100% dos moradores), o qual utiliza a 
água do rio como fonte de captação. A segunda forma de captação mais utilizada é a água da chuva, haja 
vista que a precipitação de chuva na região é bastante intensa durante todo o ano. O rio também é 
utilizado como fonte de captação direta, porém com bem menos frequência que a chuva. A captação direta 
da água do rio é feita com mais frequência durante a cheia, quando o rio fica bem próximo às casas, mas, 
segundo os moradores, as poucas vezes que utilizam a água do rio é somente para lavagem de roupas, 
limpeza das casas e para tomar banho. 

Concluiu-se, também, que as formas de acesso e uso das águas, na comunidade Guadalupe, estão 
intimamente relacionadas ao modo de vida de cada família e às redes sociais das quais fazem parte, com 
seu conjunto de valores culturais e aspectos perceptivos e cognitivos, os quais, também, exercem 
influência diretamente na percepção ambiental sobre as estratégias de conservação das águas utilizadas 
no cotidiano. 
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Resumo: A agroindústria do açaí é uma das cadeias produtivas mais importantes para o 

Estado do Pará que é o maior produtor de açaí do Brasil e do mundo. No ano de 2015 

houve um crescimento de 27,35% na produção, 10,86% em área plantada e 14,88% no 

rendimento, em relação ao ano de 2014 passando de 795.253 t para 1.012.740 t Conab 

2016). O caroço de açaí é um resíduo agroindustrial, e sua destinação incorreta pode 

causar sérios problemas ambientais. O substrato de caroço de Açaí é um material sólido 

natural processado a partir do resíduo gerado na produção da polpa de Açaí, este 

material é secado, triturado e embalado para comercialização, podendo ser utilizado em 

misturas para o enriquecimento do solo para cultivo de mudas de plantas. O objetivo 

deste trabalho é reduzir o impacto no meio ambiente causado pela produção da Polpa de 

Açaí produzindo um substrato sustentável, rico em nutrientes com características físicas 

(granulometria, porosidade e curva de retenção de água) ideais com baixo custo. 

Conclui-se que investir na implementação da metodologia de Produção Mais Limpa é um 

passo importante para garantir a competitividade das empresas, bem como para 

assegurar a melhoria da qualidade ambiental. 

 

Palavras-Chave: Polpa de Açaí, resíduo, substrato e meio ambiente. 

  



Meio Ambiente em Foco – Volume 12 

 
 

 
 

130 

1.INTRODUÇÃO 

O açaí é o fruto da Euterpe oleracea, ou simplesmente açaizeiro, palmeira tipicamente da Amazônia, no 
entanto, nas últimas décadas o fruto tem sido produzido e consumido em outras regiões do Brasil e do 
mundo. 

A agroindústria do açaí é uma das cadeias produtivas mais importantes para o Estado do Pará que é o 
maior produtor de açaí do Brasil e do mundo. No ano de 2015 houve um crescimento de 27,35% na 
produção, 10,86% em área plantada e 14,88% no rendimento, em relação ao ano de 2014 passando de 
795.253 t para 1.012.740 t (CONAB, 2016). Vale ressaltar que o processamento do açaí origina uma 
grande quantidade de resíduos, com rendimento de polpa de aproximadamente 26,4%, o que remete a um 
baixo aproveitamento, gerando grande quantidade de sementes (73,6%) (CARVALHO et al., 2005). 

O caroço de açaí é um resíduo agroindustrial, e sua destinação incorreta pode causar sérios problemas 
ambientais. Porém, o aproveitamento deste material como ração, adubo orgânico, composto e substrato na 
agricultura pode ser uma ótima alternativa para a destinação deste material, promovendo o 
desenvolvimento sustentável do sistema, seguindo os princípios da política nacional dos resíduos sólidos. 

O substrato para plantas aparece como um insumo de extrema importância a ser usado em substituição ao 
solo no cultivo em recipientes, podendo-se tornar a chave de sucesso ou fracasso de um sistema de cultivo. 
SUBSTRATO, segundo Abad Berjon e Nogueira Murray (1998) o termo aplica-se, em Horticultura, a todo 
material sólido destinado ao solo in situ, natural, sintético ou residual, mineral ou orgânico, que colocado 
em recipiente, em forma pura ou misturado, permite a ancoragem do sistema radicular, desempenhando o 
papel de suporte para as plantas. O substrato pode intervir (material quimicamente ativo) ou não 
(material inerte) no complexo processo da nutrição mineral das plantas. Substrato do resíduo de açaí é um 
produto natural processado a partir do caroço gerado na extração da polpa de açaí, podendo ser utilizado 
em misturas para o enriquecimento do solo, além de fechar o ciclo de vida do açaí tendendo a zero por 
cento de rejeito. A utilização de resíduos da agroindústria disponíveis regionalmente como componente 
para substratos pode propiciar a redução de custos (Fermino, 1996). 

O objetivo de produção do produto proposto é reduzir o impacto no meio ambiente causado pela 
produção da polpa de açaí que no processo gera grande quantidade de resíduo e também produzir um 
substrato sustentável, rico em nutrientes com características físicas (granulometria, porosidade e curva de 
retenção de água) ideais com baixo custo. Substrato do resíduo de açaí - É um material sólido natural 
processado a partir do resíduo gerado na produção da polpa de Açaí, este material é secado, triturado e 
embalado para comercialização, podendo ser utilizado em misturas para o enriquecimento do solo para 
cultivo. 

 

Arte: Niverson Alves Bordignon 

 
 

2.OBJETIVO  

 Reduzir o impacto no meio ambiente causado pela produção da Polpa de Açaí que no processo 
gera grande quantidade de resíduo. 

 Produzir um substrato sustentável, rico em nutrientes com características físicas (granulometria, 
porosidade e curva de retenção de água) ideal com baixo custo. 
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3.METODOLOGIA 

Processo de Produção + limpa. 

A implantação da metodologia de Produção Mais Limpa pressupõe inovação, incremento competitivo e 
responsabilidade sócio-ambiental, uma vez que tal processo prevê em sua origem, a prevenção da 
poluição e a busca do crescimento e desenvolvimento econômico sustentável. Assim nesta seção busca-se 
apresentar, de maneira breve, as fases de implantação e as ações necessárias para operacionalização de tal 
metodologia, conforme proposto pelo Centro Nacional de Tecnologias Limpas – CNTL (apud ARAÚJO, 
2002). 

O desenvolvimento de fluxogramas para os processos e atividades setoriais da empresa fornece as 
informações sobre os locais das saídas de poluentes de cada atividade ou processo 

 

Caracterização do Processo 

 

4.ACV. ANÁLISE DO CICLO DE VIDA / SUBSTRATO DO CAROÇO DE AÇAÍ 

 

Fluxogramas 01: Processos e atividades. 

Fonte: Autor do trabalho 

 

5.IDENTIFICAÇÃO DAS ETAPAS 

O projeto será constituído das seguintes etapas que serão realizadas com o uso de mão de obra capacitada, 
informações e tecnologias de baixo custo, capitação de recursos junto a órgãos de fomento para produção. 

Na primeira etapa será repassada as orientações a respeito do uso dos equipamentos de proteção 
individual e as informações sobre o processo de produção do substrato em seguida a coleta do resíduo do 
açaí na cooperativa da Comunidade de Santa Luzia região do Eixo Forte onde contaremos com a parceria 
dos associados, para o manejo dos caroços em local pré-determinado. Também nesta fase será realizada a 
capacitação da equipe de trabalho e conscientização das técnicas de produção mais limpa. 

Na segunda etapa o resíduo (caroço do açaí) é preparado para secagem que será feita de forma natural, 
exposição ao sol onde os caroços estarão dispostos sobre uma superfície de zinco para acelera o processo, 
ou com utilização de estufa onde o objetivo é a retirada da umidade do resíduo, afim de não favorecer o 
crescimento de microorganismos que possam inviabilizar a comercialização do produto. 

Na terceira etapa será feita a trituração dos caroços com a utilização de um triturador elétrico em um 
local com estrutura adequada para o equipamento e com o mínimo de impacto para os trabalhadores e o 
meio ambiente, nesta etapa também será realizado o empacotamento do substrato e neste processo 
haverá produção de resíduo que posteriormente será reciclado. 
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A quarta etapa é a comercialização do produto, substrato do caroço do açaí, que possibilita a redução de 
resíduo despejado de forma inadequada no meio ambiente além de enriquecer o solo e fortalecer o 
crescimento das plantas. 

 

6.RESULTADOS 

Na Produção de um substrato sustentável, rico em nutrientes com características físicas ideal de baixo 
custo. De acordo com Wellington Abeldt Elacher, em seu trabalho de caroço de açaí triturado fresco nos 
mostra de acordo com a tabela abaixo como e rico o caroço de açaí. 

 

Composição química parcial de caroço de açaí triturado fresco e 
Substrato comercial, utilizado para a produção de mudas. 

CCA/UFES- Alegre/ES 2014. 

 
Fonte: Wellington Abeldt Elacher 

 

E visualmente obedece aos parâmetros físicos de um substrato. E como é produzido aparte de um resíduo 
que seria descartado se torna barato. Na questão ambiental da produção da polpa de açaí soluciona o 
problema do resíduo pois com o substrato o ciclo de vida se fecha. 

 

Estudo de viabilidade econômica, social e ambiental 

A floricultura tem se apresentado como um dos segmentos mais dinâmicos e avançados do agronegócio 
contemporâneo. O mercado de flores e plantas ornamentais movimentou, em sua cadeia produtiva, só em 
2015 um faturamento de R$ 6 bilhões, contra R$ 5,7 bilhões de 2014, por isto, é considerado um negócio 
de expressivo retorno financeiro e importante na geração de emprego, renda e divisas, associamos a esse 
mercado o cultivo intensivo de plantas hortícolas realizado em áreas de pequenas propriedades. São 
quantidades elevadas de mudas de plantas frutíferas, hortaliças, flores e plantas ornamentais, além das 
plantas medicinais, aromáticas e espécies florestais, cuja produção é total ou parcialmente realizada em 
ambiente protegido ou semi-protegido (KÄMPF, 2002). Ainda, segundo a mesma autora, presente nas mais 
diversas cadeias produtivas de diferentes culturas vegetais de interesse econômico, o substrato para 
plantas aparece como um insumo de extrema importância a ser usado em substituição ao solo no cultivo 
em recipientes, podendo-se tornar a chave de sucesso ou fracasso de um sistema de cultivo. 

Assim podemos verificar que mercado para o produto existe e é amplo. Também vale ressaltar que 
localmente o mercado está em ampla expansão. Assim que o projeto for implantado a produção do 
Substrato trará renda para comunidade de Santa Luzia melhorando a qualidade de vida e resolvendo um 
problema ambiental que é a disposição inadequada dos caroços de açaí.  

 

Lista de matérias mínimos para iniciar o processo. 
UNIDADE EQUIPAMENTOS E MATÉRIAS VALOR 

1 Triturador Forrageiro R$ 1.250,00 
5 EPI, kit completo R$ 120,00 
1 Carrinho de Mão R$ 90,00 
2 Pá quadrada cabo de madeira R$ 60,00 
2 Enxada estreita cabo de madeira R$ 56,00 
2 Chapa lisa de zinco R$ 205,00 

100 Sacos Plásticos 40x60 Cm R$ 30,00 
100 Logo marca R$ 66,00 

Total  R$ 1.877,00 
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Podemos observa que os valores de investimento não são altos se vendermos os 100 sacos de substrato de 
açaí por mês num preço de R$ 15,00 a unidade, o valor de investimento inicial será rapidamente 
recuperado.   

 

Público alvo. 

Pretendemos atender o mercado local dentro da cidade de Santarém – PA. E posteriormente o mercado 
adjacente nas áreas citadas a baixo. Fluxogramas 02 

 

Fluxogramas 02: Mercado local. 

Fonte: Autor do trabalho 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização do substrato pra plantas produzido a partir do resíduo gerado na produção da polpa de açaí, 
apresenta-se como solução viável aos problemas ambientais relacionados a cadeia produtiva do açaí com 
o substrato o ciclo de vida desta cadeia se fecha. Além de promover a inserção social da população local e 
aumentar a geração de emprego e renda nos elos de sua cadeia produtiva. Com isso, a comunidade poderá 
ter mais uma opção de obtenção de capital, através da comercialização dos SUBSTRATO DO RESÍDUO DE 
AÇAÍ. 
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Capítulo 20 
Avaliação da mortalidade de alevinos de Oreochromis 
niloticus  com reuso de efluente de piscicultura 

 

Lusia Aparecida de Souza 

Manuel Enrique Gamero Guandique 

Sandro Aparecido Magro 

Fabiana de Cassia Grechi De Carli 

Resumo: Com o aumento do consumo de pescado mundial e o declínio dos estoques 

pesqueiros, a aquicultura passou a ser incentivada. A criação de tilápia é a que mais se 

destaca em ambientes de água doce, devido a sua rusticidade e grande aceitação do 

consumidor. Em paralelo, há o aumento do interesse no cultivo de espécies nativas, 

dentre as quais o lambari se destaca, frente a demanda como petisco e como isca natural 

para a pesca esportiva. Foi avaliada a mortalidade de alevinos de uma espécie 

exótica, Oreochromis niloticus, quando cultivados em água de nascente e efluente do 

sistema de filtragem de uma piscicultura com sistema de recirculação. O experimento foi 

conduzido em sistema de recirculação de água. Foram utilizados 4000 peixes, com dois 

tratamentos e cinco repetições. As variáveis ambientais foram tomadas diariamente. 

Após a análise dos resultados obtidos com a aplicação de teste t-pareado e regressão 

logística, verificou-se que não houve diferença significativa (p>0,05) na mortalidade dos 

peixes entre os dois tratamentos e, nenhuma das variáveis ambientais teve direta 

influência sobre a mortalidade. Isso indica que não foi a origem da água do sistema de 

cultivo que determinou a mortalidade. Conclui-se que as condições físicas e químicas da 

água proveniente do efluente tratado da piscicultura são adequadas à alevinagem na 

piscicultura, como alternativa para a otimização do uso da água. 

  

Palavras-Chave: Recirculação; aquicultura; sustentabilidade;  alevinagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água de boa qualidade é indispensável ao cultivo de peixes, assim é que, vários autores destacam que a 
manutenção da qualidade de água em pisciculturas é requisito básico para o sucesso do sistema produtivo. 
Esta qualidade pode ser influenciada por vários fatores como, por exemplo, a origem da fonte de 
abastecimento e o manejo alimentar 

Face à escassez de água associada à deterioração dos ambientes aquáticos, assim como a preocupação com 
sua conservação, o reuso de efluentes passa a ser importante objeto de estudos, principalmente os que 
visem avaliar sua qualidade para a produção de alimentos, como por exemplo, a criação de peixes, como 
alternativa adicional para o reuso do efluente e melhoria da qualidade da água. A aquicultura seria mais 
uma atividade a competir com inúmeras outras pelo recurso água e, atualmente enfrenta o desafio de 
moldar-se ao conceito de sustentabilidade, o que implica agregar novos valores à produção de 
conhecimento e às práticas do setor (ELER; MILLANI, 2007). 

O presente estudo objetivou verificar se a qualidade do efluente de pisciculturas que operam em sistemas 
de recirculação, é apropriada para a sobrevivência da espécie Oreochromis niloticus (tilápia do Nilo), 
atualmente a espécie mais cultivada em pisciculturas no país. 

 

2. METODOLOGIA 

O estudo foi conduzido na Piscicultura Bass (Boituva-SP), que trabalha em sistema de recirculação de 
água, no período de 25 de outubro a 09 de dezembro de 2018. Foram utilizados 10 tanques circulares em 
PVC flexível, com diâmetro de 3,70m e altura de 1,10m, com volume útil de 10m³ de água. 

Os tanques foram divididos em dois tratamentos com 5 tanques interligados em cada um. No T1(controle) 
foi utilizada água proveniente de nascente na piscicultura e no T2(efluente) efluente de piscicultura. Os 
tanques da piscicultura que deram origem ao efluente para abastecimento do tratamento 2, trabalham 
com taxa de renovação diária de 3% do volume de água estocado, densidade de estocagem de 40 quilos de 
tilápia por metro cúbico e, taxa de arraçoamento de 4% da biomassa por dia, ração comercial extrusada 
com 36% de proteína bruta. Foram utilizados 4000 alevinos de Oreochromis niloticus (tilápia do Nilo), 
variedade Chitralada, sexualmente revertidos, distribuídos na densidade de 400 animais por tanque, com 
peso médio de 2g e comprimento total médio de 5 cm. 

A taxa de renovação diária de água foi de 10% do volume total e, mantido de modo intermitente a 
recirculação. Foi realizada a filtragem de sólidos através da passagem forçada por moto-bomba elétrica e 
filtro de areia com vazão de 25m³/h, independente para cada bateria de 5 tanques. Todos os tanques 
receberam aeração forçada, por meio de difusor circular com vazão de 200 litros de ar por minuto, na 
quantidade de um disco por tanque, alimentados por compressor radial elétrico, isento de óleo, com 
potência de 3cv e, vazão de 2400 litros de ar por minuto, com pressão de 1400 mmCa. 

A taxa diária de alimentação fornecida foi de 6% do peso vivo, com ração comercial extrusada de 42% de 
proteína bruta (PB), granulometria de 2 a 4 mm, duas vezes ao dia (9:00 e 17:00 horas). 

Diariamente, pela manhã, foram mensuradas as variáveis transparência (cm), com o uso de disco de 
Secchi, temperatura (°C), pH, oxigênio dissolvido (mg/l), com o medidor eletrônico digital 
multiparâmetros e, contados os animais mortos. 

Visando eliminar o efeito de dependência temporal, pois os dados foram tomados no mesmo dia para os 
dois tratamentos, aplicou-se testes t-pareados com as variáveis temperatura, oxigênio dissolvido, pH, 
transparência e número de indivíduos mortos para verificar se há diferença significativa no valor médio 
destas variáveis por tratamento. 

Para verificar se houve diferença em relação ao ganho de peso, foi realizada uma análise da diferença 
entre os pesos médios iniciais e finais, calculados pesando-se 15 indivíduos por amostra, num total de 10 
amostras por tratamento. A comparação das médias das diferenças foi realizada utilizando um teste t. 

Para verificar se a mortalidade está relacionada com as variáveis ambientais aplicou- se uma regressão 
logística para cada tratamento, onde a variável dependente foi a ocorrência ou não de mortalidade e, as 
variáveis independentes foram temperatura, oxigênio dissolvido, pH e transparência. Para todos os testes 
foi utilizado α = 0,05 e, as análises estatísticas existentes no pacote básico do software R. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No experimento realizado com os alevinos de Oreochromis niloticus (tilápia do Nilo), não houve diferença 
significativa entre os tratamentos, para a variável temperatura e número de indivíduos mortos, porém 
para as variáveis oxigênio dissolvido, pH e transparência, verificamos diferença significativa (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Médias das variáveis ambientais e p-valor do teste t-pareado 

Variável 𝑋̅ T1 (controle) 𝑋̅ T2(efluente) p-valor 

Temperatura 27,4 ºC 27,38 ºC 0,076 

Oxigênio dissolvido 5,5 mg/l 6,0 mg/l 0,003 

pH 6,7 7,1 0,003 

Transparência 59,7 cm 33,6 cm < 0,001 

Indivíduos mortos 0,9 0,3 0,147 

 

Em relação ao ganho de peso também não foi verificada diferença significativa entre os tratamentos para 
as diferenças entre o peso inicial e final (gl=17,469; p=0,636). 

Pode-se afirmar que, para os dois tratamentos, a mortalidade independe das variáveis ambientais medidas 
(Tabela 2). 

 

Tabela 2: Variáveis ambientais e p-valor provenientes da análise de regressão logística (T1: controle, T2: 
efluente) 

Variável p-valor T1 p-valor T2 

Temperatura 0,429 0,677 

Oxigênio dissolvido 0,099 0,917 

Ph 0,387 0,540 

Transparência 0,474 0,524 

 

Pela análise dos resultados, percebe-se que a mortalidade média foi equivalente para os dois tratamentos 
(controle e efluente), de modo diferente do esperado, mostrando que não foi a origem da água do sistema 
de cultivo que influenciou diretamente a mortalidade. 

A temperatura, mesmo não sendo uma variável química que indica a qualidade da água exerce influência 
direta sobre as demais variáveis ambientais e biológicas dos organismos aquáticos (ARANA, 2004). A 
temperatura média da água durante o experimento oscilou entre 26,5 e 28,8ºC, ficando a média em 27,3ºC, 
em ambos os tratamentos. Segundo Kubitza (2000) a faixa ideal de temperatura para sobrevivência da 
tilápia do Nilo varia entre 13 e 38ºC. Desta forma, a temperatura manteve-se na faixa ótima para a 
sobrevivência de tilápias. Avaliando-se esta variável isoladamente percebe-se que ela não foi relevante 
para a mortalidade dos alevinos. 

Apesar de ter sido verificada diferença significativa entre os tratamentos para as variáveis oxigênio 
dissolvido, pH e transparência, os valores médios são considerados normais para as criações de peixes 
(CASTAGNOLLI, 1992; CECCARELLI et al, 2000). O oxigênio dissolvido é o fator mais crítico na criação de 
peixes e, baixas concentrações de oxigênio podem causar atraso no crescimento, redução na eficiência 
alimentar dos peixes, aumento da incidência de doenças e mortalidade (KUBITZA, 2000). Os valores da 
concentração deste gás na água devem ser superiores a 5 mg/l de O2 dissolvido, apesar de algumas 
espécies resistirem a concentrações de até 2 mg/l de O2 dissolvido (BOYD, 1990; MEURER et al, 2003). 
Durante o experimento, os valores de O2 dissolvido oscilaram entre o mínimo de 4,7 mg/l e o máximo de 
6,5 mg/l, mantendo-se dentro da faixa ideal para o cultivo de peixes, não contribuindo, de forma isolada, 
para a mortalidade dos alevinos. 

Os valores de pH durante toda a pesquisa mantiveram-se em torno de 7,0 dentro da faixa considerada 
ideal para a criação de tilápias (KUBITZA, 2000). Felizatto (2000) em pesquisa com reuso de efluentes em 
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piscicultura verificou que valores de pH entre 7,5 a 11, não causaram efeitos negativos sobre o 
metabolismo ou sobrevivência dos peixes, sendo seguro afirmar que de modo isolado a variável pH não 
determinou a mortalidade dos alevinos. 

Para a variável transparência os valores médios registrados foram de 59,9cm para o tratamento controle e 
33,6cm para o tratamento efluente, no experimento com tilápias. Castagnolli (1992) destaca que a faixa de 
20 a 60 cm é ideal para a prática de piscicultura e Sipaúba-Tavares (1994) indica que esta amplitude 
representa boa densidade de plâncton. Mesmo sendo a transparência a variável que apresentou maior 
diferença entre os tratamentos, os valores encontrados permaneceram dentro do recomendado para a 
prática da piscicultura, não sendo o fator causador da mortalidade dos alevinos. 

Os resultados encontrados na avaliação da mortalidade de alevinos de Oreochromis niloticus indicam que 
as condições físicas e químicas da água proveniente do efluente de piscicultura intensiva com recirculação, 
são satisfatórias à alevinagem, sendo recomendado o reuso de água proveniente de efluente de 
piscicultura para uso em alevinagem. 

 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos durante a fase de acompanhamento do sistema experimental do cultivo de peixes 
com efluente de piscicultura permitem, concluir que: 

As variáveis ambientais oxigênio dissolvido, pH, temperatura e transparência apresentaram-se de maneira 
considerada aceitável para a criação de tilápias do Nilo, não causando a mortalidade dos alevinos. 

É possível utilizar o efluente da engorda em alevinagem e, com isso evitar que essa atividade degrade 
desnecessariamente a qualidade da água bruta, proveniente de nascentes, que poderá ser aproveitada em 
outros usos. 

É necessário realizar outros ensaios considerando a variável amônia e outras densidades de estocagem, a 
fim de aumentar a aplicabilidade desse estudo. 
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acadêmica do CST em Processos Gerenciais. Membro da equipe de Elaboração e Validação de Itens 
do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) da UniNorte/Laureate. Membro da 
equipe de revisão técnica pedagógica de Itens, na área do CST em Gestão da Qualidade do 
INEP/MEC. 

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA SOBRINHO 

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), 
especialização em Educação Inclusiva (UECE), mestrado em Recursos Naturais (UECE) e doutorado 
em Biotecnologia (UECE). Trabalha com sensibilidade de produtos naturais e com ensino de 
Biologia. Tem experiência na área de Produtos Naturais, atuando principalmente nos seguintes 
temas: sensibilidade antimicrobiana, testes antifúngicos e antivirais, toxicidade de extratos e óleos 
voláteis, testes antioxidantes, produtos naturais de origem vegetal, óleos essenciais e estudos 
etnobiológicos. Também tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Especial, 
atuando principalmente nos seguintes temas: inclusão escolar, altas habilidades/superdotação, 
ensino de ciências, educação de surdos, e ensino-aprendizagem. Atualmente é professor do Curso 
de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará, lotado na Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Iguatu. Também realiza, atualmente, estágio de pós-doutorado no Programa 
de Pós-graduação em Ciências Médicas da Universidade de Fortaleza na área de virologia e biologia 
molecular. 

ARQUIDAMEA JOSEFA DUNICE 

Pós-graduada em Informática na Educação e Psicopedagogia Clínica e Escolar. Formada em 
pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão. Especialista em administração escolar. 
Coordenadora e administradora pedagógica do colégio INSTEI - Centro de Ensino, Ceilândia -DF. 

AYANA LEMOS EMRICH 

Engenheira Ambiental formada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com ênfase em 
Engenharia Sanitária, com formatura em dezembro de 2017. Atualmente trabalha com 
pesquisadora do CNPq no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologias em Estações Sustentáveis de 
Tratamento de Esgoto - INCT ETEs Sustentáveis, além de ser estudante de mestrado do Programa 
de Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela UFMG. 

BÁRBARA CAROLINE GUIMARÃES SALES LIZARDO 

Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas (2011), especialista em 
Gestão Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas (2014). Atua por mais de 10 anos na 
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área de Geografia, com ênfase em Geografia e Educação Ambiental, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Geografia - Educação - Ambiente. Atualmente é professora ministrante de 
Geografia do Centro de Mídias do Amazonas - SEDUC e da Escola Estadual de Tempo Integral 
Bilíngue Professor Djalma da Cunha Batista.  

CARLOS AUGUSTO DE LEMOS CHERNICHARO 

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais (1977), mestre em 
Engenharia Sanitária pela Universidade Federal de Minas Gerais (1985), doutor em Environmental 
Engineering pela University of Newcastle Upon Tyne - Inglaterra (1990) e pós-doutorado pela 
University of New South Wales - Austrália (2008). Professor e pesquisador lotado no 
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de Engenharia Sanitária, com ênfase em 
Tratamento de Águas Residuárias, atuando principalmente nos seguintes temas: tratamento 
anaeróbio de esgoto, pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios, controle de emissões 
gasosas, aproveitamento energético a partir do biogás e do lodo, e capacitação de profissionais do 
setor de saneamento. 

CLÁUDIA NAVES DAVID AMORIM 

Graduada e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, doutora em 
Tecnologias Energéticas e Ambientais na Università degli Studi di Roma "La Sapienza. Professora 
Associada da Universidade de Brasília (UnB), atual coordenadora do Laboratório de Controle 
Ambiental (LACAM). Coordenadora da Divisão 3 do CIE-Brasil (Comission Internationale 
del`Eclairage) e pesquisadora junto à IEA (International Energy Agency". Tem experiência na área 
de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em sustentabilidade e qualidade ambiental, iluminação 
natural, , eficiência energética, projeto de arquitetura e ensino de arquitetura. 

CLEONEIDE MOURA NASCIMENTO 

Graduação em Licenciatura em Ciências Sociais (UFPB). Mestrado em Sociologia (UFPB). 
Doutorado em Sociologia (UFPB). Professora da Universidade Estadual da Paraíba, da Faculdade 
Reinaldo Ramos (CESREI). 

DANIEL HENRIQUE CARNEIRO SALIM 

Engenheiro Ambiental (EE-UFMG) e estudante de mestrado no Programa de Pós-Graduação em 
Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais (IGC-UFMG). Possui experiência na área de 
engenharia sanitária, sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicado. Tendo atuado em 
projetos para empresas brasileiras, empresa australiana, instituto de ciência e tecnologia, centro 
de desenvolvimento de tecnologia, órgãos públicos do setor ambiental e organizações não 
governamentais. Mais especificamente, já realizou trabalhos para gestão de resíduos, 
licenciamento ambiental, tratamento de esgoto, geoprocessamento ambiental e levantamentos 
fotogramétricos para análises ambientais e planialtimétricas utilizando drones e receptores 
geodésicos GNSS. 

DANIELLY A. ALVES 

Acadêmica do 8 (oitavo) semestre do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado 
de Mato Grosso - UNEMAT, Membro do Grupo de Estudos de Direitos Fundamentais e 
Interdisciplinaridade do Direito - GEDIFI 

DIEGO BATISTA CARVALHO 

Graduando em Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental - Universidade Federal do Oeste 
do Pará. Bacharel Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas - Universidade Federal do 
Oeste do Pará - 2017 
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EDIVANIA DOS SANTOS SCHROPFER 

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras (1986), mestrado em 
Agronomia, área de concentração: Irrigacao e Drenagem pela Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho - UNESP (1997) e doutorado em Agronomia, área de concentração: Irrigação e 
Drenagem pela Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"- ESALQ/USP (2000). Professora 
Associada da Universidade Federal do Amazonas - UFAM. Docente no programa de pós-graduação 
em rede PROFCIAMB – Mestrado Profissional para o Ensino em Ciências Ambientais desde 2016. 

ELLEN LARISSA MATOS COSTA 

Estudante de graduação. Possui um curso técnico em guia de turismo. Cursa Licenciatura em 
Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Ceará – IFCE 
campus Paracuru. 

EUGÊNIO PACELLI NUNES BRASIL DE MATOS 

Licenciado em Ciências Biológicas, Especialista em Educação Ambiental e Mestre em Ecologia e 
Recursos Naturais. Professor efetivo do Instituto Federal do Ceará (IFCE) DESDE 2011. Atua nas 
áreas de Educação, Ensino de Biologia e Novas metodologias, Ecologia Microbiana e Zoologia, 
Ecologia de estradas, Educação Ambiental e Meio Ambiente. Tem experiência em gestão 
(coordenou o Curso de Ciências Biológicas do IFCE/Acaraú de 2011-2015, coordenou a Pesquisa e 
Extensão do IFCE/Campus Acaraú 2015-2016 e Chefiou o Departamento de Ensino do IFCE 
Paracuru de 2016-2019. Atuou no PIBID do IFCE como Coordenador de área (2012-2014), de 
gestão (2014-2015) e institucional (2016). 

FABIANA DE CASSIA GRECHI DE CARLI 

Graduada em medicina veterinária pela Universidade de Marília (1998) , possui mestrado de 
Sustentabilidade na Gestão Ambiental pela Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba. 
Atualmente é consultor - Bass Tecnologia em Piscicultura. Tem vasta experiência na área de 
Recursos Pesqueiros e Aquicultura com reuso de efluentes. 

FRANCIANE SILVA LIMA 

Graduada em Pedagogia pela Faculdade do Baixo Parnaíba - FAP (2012) e Ciências Biológicas 
(Bacharel e licenciatura) pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA (2014), especialização 
em Gestão, Supervisão e planejamento educacional e mestrado em Ensino de Ciências e 
Matemática (PPECEM-UFMA). Atualmente é coordenadora do Espaço Ciência E professora 
substituta da Universidade Federal do Maranhão de Chapadinha-MA. Participa dos grupos de 
pesquisas: Ensino de Ciências, Sexualidade e Saúde (GP-ENCEX-UEMA, São Luís), da Universidade 
Estadual do Maranhão e Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências e Educação Ambiental da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA- Chapadinha). Tem experiência em pesquisas em 
ensino de Ciências e Biologia, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de 
professores, educação ambiental, ludicidade e metodologias do ensino de Ciências e Biologia. 

FRANCISCO DE ASSIS MORAES FURTADO 

Bacharel Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas pela Universidade Federal do Oeste 
do Pará (2018). Bacharelando em Gestão Ambiental pela Universidade Federal do Oeste do Pará. 
Técnico em Saneamento pelo Instituto Federal do Oeste do Pará (2012). Técnico em Enfermagem 
pela EEEFM Terezinha de Jesus Rodrigues (1997). 

HELMER KEFREM PEREIRA DA SILVA 

Graduando do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual da Paraíba, Campus I - 
Campina Grande-PB, atualmente cursando o 4* período, bolsista do PIBID (Programa Nacional de 
Bolsas de Iniciação à Docência) multidisciplinar de Biologia e Química. 
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HERBET CANDEIA RODRIGUES 

Aluno do Ensino Médio e Técnico pelo Curso de Manutenção e Suporte em Informática do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB 

IZABEL CRISTINA CHIODI DE FREITAS 

Engenheira Civil - Universidade Federal de Minas Gerais Brasil. Especialista em Saúde Pública - 
ENSP/FIOCRUZ. Coordenadora do Núcleo de Educação, Construção e Transmissão do 
Conhecimento do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de 
Tratamento de Esgoto (NECC/ INCTETEsSUSTENTÁVEIS/UFMG) 

JACQUELINE MARIA DE PAIVA FERREIRA 

Graduada em Zootecnia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA (2018). Graduada em 
Biologia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA (2010). Atual como professora em uma 
escola do município de Santa Quitéria-CE. ID Lattes: 1730103273004254. 

JAMISSON LEAL DA SILVA 

Discente do curso Bacharel em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal do Oeste 
do Pará, Bacharel Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas, Universidade Federal do 
Oeste do Pará (2017). Técnico em Mineração, Instituto Federal do Pará (2012). 

JANAIÁRA MARIA DE PAIVA FERREIRA 

Graduada em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA (2019). Durante a 
graduação participou do Programa de Residência Pedagógica-PRP (2018/2019) onde foram 
desenvolvidas atividades como regências de classe. E no Programa de Bolsas de Iniciação à 
Docência-PIBID (2014) onde foi realizada a produção de materiais didáticos para facilitar o ensino 
da Geografia escolar. ID Lattes: 5645681488487631 

JOÃO PAULO DA SILVA 

Designer de Interiores e Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte - UFRN 

JOCILENA PAMELA QUADROS DE QUEIROZ 

Possui graduação em licenciatura em Ciências da Natureza pela Universidade Federal do Pará 
(2014-2017), É voluntária do Grupo de Estudos e Pesquisa Científica e Ambiental (GEPECA). 
Voluntária no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Populações Vulneráveis (GEPOV). 

JONES GONÇALVES FERREIRA 

Acadêmico do 8º semestre do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato 
Grosso- UNEMAT, Membro do Grupo de Estudos de Direitos Fundamentais e Interdisciplinaridade 
do Direito - GEDIFI. 

JORGEANA DE ALMEIDA JORGE BENEVIDES 

Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Regional do Cariri (1999) Tem experiência na 
área de Educação junto ao ensino infantil, médio e superior. Possui pós-graduação nas áreas de 
Biologia e Química (URCA), TIC'S (PUC-RIO), Gestão e Avaliação da Educação Pública (UFJF-MG) e 
mestrado em Tecnologia e Gestão Ambiental (IFCE/Fortaleza). Coordenou o projeto de extensão de 
incentivo a literatura (Café com Letras) e atuou como coordenadora de área no PIBID/IFCE (2014-
2017). É professora efetiva do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará, 
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campus Paracuru atuando em pesquisas nas áreas de Botânica e do Meio Ambiente. É a atual 
coordenadora do Laboratório Didático do IFCE campus Paracuru. Faz parte do grupo de escritores 
de literatura nacional com quatro títulos publicados. 

JOSÉ HERCULANO FILHO 

Filósofo e Mestre em Ciências da Religião 

JOSÉ RODRIGUES DE PAULA JÚNIOR 

Graduando Licenciatura em Ciências Biológicas pela UFMA do Campus de Chapadinha- MA, 
ingressado no período de 2018.1. Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência. 

KARLA PATRÍCIA DE OLIVEIRA LUNA 

Possui graduação em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de 
Pernambuco (1994), mestrado em Biofísica pela Universidade Federal de Pernambuco (1999) e 
doutorado em Saúde Pública pelo Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/FIOCRUZ (2010). 
Atualmente é professor efetivo da UEPB (Universidade Estadual da Paraíba - Campus I). Ministra 
aulas da disciplina Biofísica na graduação. Possui orientações em Iniciação Científica nesta área, 
contemplando temas de Toxinologia (venenos animais). Faz parte do Mestrado em Ensino de 
Ciências e Matemática (PPGECEM) da UEPB. Ministra na referida pós-graduação aulas das 
disciplinas Biotecnologia e Práticas de Laboratório para o Ensino de Ciências/Biologia, realizando 
orientações em ambas as áreas. Atua como pesquisador colaborador da Universidade Federal de 
Rondõnia, na Universidade Federal da Paraíba e na Universidade Federal de Pernambuco na área 
de Toxinologia. Possui colaboração no Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/FIOCRUZ/PE, em 
Imunologia. 

KASANDRA ISABELLA HELOUISE MINGOTI POAGUE 

Engenheira Ambiental pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e mestranda no 
programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG. Possui 
experiências nos três alicerces que constituem o ensino superior: docência, pesquisa e extensão. 
No campo dos recursos hídricos, trabalhou com drenagem e manejo de águas pluviais, e hidrologia; 
no âmbito do meio ambiente, com biorremediação, microbiologia, tratamento de efluentes 
industriais, poluição sonora e regularização ambiental; na dimensão do saneamento, realizou 
atividades envolvendo saneamento rural e esgotamento sanitário. Atuou como estagiária na 
empresa de consultoria Projeta Soluções Sustentáveis, sendo responsável principalmente pela 
coordenação e elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da ampliação do aterro sanitário 
de Pouso Alegre.Além disso foi consultora voluntária do Programa de Incubação INOVA promovido 
pela Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) da UFMG 

KATILLY JOYCE PAULINO DE MEDEIROS 

Aluna do Ensino Médio e Técnico pelo Curso de Manutenção e Suporte em Informática do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB 

LARISSA KÊNIA S ILVA OLIVEIRA 

Graduanda em licenciatura em ciências biológicas pela a universidade estadual da Paraíba, bolsista 
do programa institucional de iniciação à docência - PIBID. Atualmente trabalha com ensino de 
ciências e biologia em escolas públicas da Paraíba, com ênfase na área de educação ambiental e 
etnobotânica 

  



 

 

A
U

TO
R

E
S

 
LARISSA KÊNIA SILVA OLIVEIRA 

Graduanda em licenciatura em Ciências Biológicas pela a Universidade Estadual da Paraíba, 
bolsista do programa institucional de iniciação à docência -PIBID. Atualmente trabalha com ensino 
de ciências e biologia em escolas públicas da Paraíba, além disso, atua na área de educação 
ambiental e etnobotânica. 

LEONARDO DA SILVA LUCENA 

Graduando de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará - UECE, 
Unidade da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu -FECLI, foi bolsista da PROEX, do 
projeto de extensão intitulado: Uso e comercialização de plantas medicinais em feiras livres e 
mercados públicos de Iguatu - CE, construindo saberes e identificando práticas sociais. 

LÍVIA CRISTINA DA SILVA LOBATO 

Graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais (2004) e doutora em 
saneamento pela Universidade Federal de Minas Gerais (2011). Tem experiência na área de 
saneamento, atuando principalmente nos seguintes temas: coleta, transporte e tratamento de 
esgoto, gerenciamento de lodo, aproveitamento energético de biogás, capacitação de profissionais 
e sensibilização dos usuários dos sistemas de esgotamento sanitário. Desde 2017, atua como 
pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de 
Tratamento de Esgoto (INCT ETEs Sustentáveis). 

LÍVIA RODRIGUES DA SILVA 

Graduanda do 6 período do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual da 
Paraíba,Campus 1 de Campina Grande-PB, aluna Bolsista do PIBID(Programa Nacional de Bolsas de 
Iniciação a Docência) multidisciplinar de BIOLOGIA e QUÍMICA da UEPB. 

LUCÉLIA CARVALHO DE ALMEIDA 

Graduada em Gestão em Gestão Ambiental, Universidade Federal do Oeste do Pará (2019).Bacharel 
em Ciência e Tecnologia das Águas, Universidade Federal do Oeste do Pará (2017). Técnica em 
Saneamento. Instituto Federal do Oeste do Pará (2012). 

LUIZ CARLOS CORREIA DE JESUS 

Professor efetivo de Química da Secretaria de Estado da Educação do DF, possui mestrado em 
Integridade de Materiais da Engenharia pela Universidade de Brasília (2014) e doutorado em 
Ciências Mecânicas pela mesma Universidade (2019). Tem vasta experiência na área de ensino e 
aprendizagem de Química, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino e aprendizagem de 
química, fibra de naturais, compósitos, polímeros termoplásticos, celulose microfibrilada, 
polímeros biodegradáveis, propriedades térmicas e propriedades mecânicas. 

LUSIA APARECIDA DE SOUZA 

Mestrando do programa de Ciências Ambientais, Unesp - Sorocaba. Possui graduação em Ciências 
Biológicas Licenciatura pela Universidade Federal de São Carlos - UFSCar - Campus Sorocaba - 
Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade - CCTS, onde desenvolveu inúmeras 
atividades de extensão universitária, dentre as quais se destacam: agroecologia, ensino, meio 
ambiente e sustentabilidade. Desenvolveu também trabalhos em assentamentos rurais da região 
de Sorocaba e comunidades tradicionais do Vale do Ribeira Atualmente desenvolve trabalhos e 
consultorias na área de aquicultura promovendo a engorda e produção de organismos aquáticos. 
Ministra palestras e cursos sobre agroecologia, produção orgânica, agricultura urbana e 
periurbana, olericultura, montagem e operação de sistemas de recirculação d'agua para criação de 
organismos aquáticos - RAS e, o uso de dejetos durante a engorda de peixes para produção de 
hortaliças - aquaponia. 
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MANOEL JESUS BRITO GOMES 

Bacharelando Interdisciplinar em Ciências e Tecnologias das Águas na Universidade Federal do 
Oeste do Pará. 

MANUEL ENRIQUE GUANDIQUE GAMERO 

Possui mestrado em Agronomia (Física do Ambiente Agrícola) pela Universidade de São Paulo 
(1994) e doutorado em Agronomia (Energia na Agricultura) pela Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (1999) e Pós-doutorado pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura 
CENA/USP (2000 A 2005) como bolsista da FAPESP. Atualmente é Professor Assistente Doutor da 
Universidade Estadual Paulista ;Júlio de Mesquita Filho ; UNESP no Instituto de Ciência e 
Tecnologia no Campus Sorocaba - ICTS no Curso de Engenharia Ambiental e Professor orientador 
de Mestrado e Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. Desenvolve 
pesquisas no Grupo de Estudos Ambientais (GEA) UNESP/Sorocaba e no Grupo de Hidrologia 
Florestal do Instituto Floresta IF/São Paulo. Tem experiência na área de Hidrologia, com ênfase em 
Planejamento Integrado dos Recursos Hídricos, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Hidrometeorologia, Modelagem Hidrológica, Monitoramento de Bacias Hidrográficas e Manejo de 
Bacias Hidrográficas, Hidrologia Florestal, Hidrogeoquímica, Gestão de Recursos Hídricos e 
Pagamento por Serviços Ambientais. 

MARCIANA FEITOZA LIMA 

Graduanda de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará - UECE, 
Unidade da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu - CE -FECLI. 

MARCOS MICHAEL GONÇALVES FERREIRA 

Arquiteto e Urbanista e Mestrando do Curso de Design do Centro de Estudos e Sistemas Avançados 
do Recife - CESAR 

MARIA APARECIDA DA SILVA PAIVA 

Graduando Licenciatura em Ciências Biológicas pela UFMA do Campus de Chapadinha- MA, 
ingressada no período de 2017.1. Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência. 

MARIA EDUARDA DE SANTANA BEZERRA 

Graduanda de licenciatura em ciências biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba-UEPB, 
bolsista do programa institucional de Iniciação Científica - PIBC. Atualmente trabalha com 
taxonomia e conservação de pteridófitas. 

MARIA LUZIA DOS SANTOS DE CARVALHO 

Graduando Licenciatura em Ciências Biológicas pela UFMA do Campus de Chapadinha- MA. 
Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência. 

MARTA ISABEL CANESE DE ESTIGARRIBIA 

Doutora em Ciências da Educação, Docente e pesquisadora do CONACYT, Paraguay. Tem diversos 
artigos e livros publicados na área das Políticas Educacionais, a Pedagogía Crítica, a 
Interculturalidade e o Pensamento Crítico na Universidade. 
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MATEUS LAVOR ARAÚJO 

Graduando de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará - UECE, 
Unidade da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu -FECLI, foi bolsista na PRAE. 

MONALIZA SILVA AMORIM BARBOSA 

Possui graduação (licenciada e bacharel) em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da 
Paraíba (2006) e especialização em EJA e Economia Solidária, pela UFCG (2013). Atualmente é 
professora efetiva do Estado a níveis fundamental, médio e EJA. Cursando mestrado profissional 
em ensino de biologia - ProfBio, pela UFPB/UFMG (2018-2020). Já atuou em coordenação 
pedagógica e tem experiência na área da educação desde o ano de 2005, em níveis fundamental, 
médio e educação de jovens e adultos. 

NATÁLIA VALENTIM COSTA 

Graduando Licenciatura em Ciências Biológicas pela UFMA do Campus de Chapadinha- MA, 
ingressada no período de 2017.1. Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência. 

NATHALIA MONIQUE MENDES MESQUITA 

Graduada e Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, especialista em 
Gestão de Projetos em Engenharia e Arquitetura pelo Instituto de Pós-Graduação (IPOG). Possui 
experiência profissional na área de Coordenação e Compatibilização de Projetos, com ênfase em 
Construção Civil e Edificações Sustentáveis. 
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Possui graduação em Bacharelado em Ciências Biológicas Modalidade Biologia pela Universidade 
Federal do Pará (1994), especialização em Oceanografia (1999) e mestrado em Ecologia de 
Ecossistemas Costeiros e Estuarinos pela Universidade Federal do Pará (2002). Doutorado em 
Recursos Biológicos da Zona Costeira Amazônica (2014). Atualmente é Professor Associado I da 
Universidade Federal do Pará, do Instituto de Estudos Costeiros (IECOS), Campus de Bragança. É 
membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Científica e Ambiental (GEPECA). Tem experiência na 
área de Ecologia, com ênfase em Ecologia de Ecossistemas, e na área de Ensino atuando 
principalmente nos seguintes temas: educação ambiental e saúde. 
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Possui graduação no Curso Superior em Tecnologia da Construção Naval pela Faculdade de 
Tecnologia de Jahu (2011). Bacharel Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas pela 
Universidade Federal do Oeste do Pará (2019). Cursando Bacharelado em Engenharia Sanitária e 
Ambiental pela Universidade Federal do Oeste do Pará. Desde 2012, é Analista de Projetos Navais e 
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Mestrando do Programa de Pós-graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade no Instituto 
Federal Goiano (IFGoiano) campus Rio Verde - GO. Bacharel em Engenharia de Energia da 
Universidade de Brasília campus Gama (UNB/FGA), com tempo de graduação sanduiche na 
Universidade Nacional da Irlanda, Galway (NUIG) via o programa Ciência Sem Fronteiras 
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SANDRO APARECIDO MAGRO 

Graduado em Geografia pelo Centro Universitário UNIFIEO (2005), especialista em Gestão 
Ambiental (2010) pelo SENAC, especialista em Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos 
(2015) pela FATEP e mestrando em Recursos Hídricos pela UNESP Sorocaba. Possui experiência 
em gestão de recursos hídricos, gestão ambiental de obras civis, gerenciamento de áreas 
contaminadas e gestão de áreas de risco e vulnerabilidade socioambiental. 
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Mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (2019), com ênfase em Educação 
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Maranhão (UFMA), Licenciada em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), 
Especialista em Gestão Escolar pela Universidade Gama Filho e Mestre em Ciências da Educação 
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Ensino de São Luís e da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Atualmente atua como Diretora 
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