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APONTAMENTOS INICIAIS 

Este artigo é fruto de algumas inquietações acerca da idéia de educação. Essas 

inquietações estão sendo constantemente atreladas à noção de cidadania, a de idéia de 

cidadão e a compreensão e valorização do meio ambiente. 

Como o termo cidadania traz a idéia de comportamento social, no momento da 

gestão e do amadurecimento das idéias, tinha-se a certeza de se poder atrelar todos os 

pontos inquietantes que serviram como instigadores para a realização desta pesquisa, pois 

como está se buscando o ponto de encontro entre a educação e meio ambiente o nexo 

perfeito se encontra e trabalhar com a idéia de cidadania. 

Esta preocupação ganha corpo diante da realidade social, política e econômica da 

sociedade pós-moderna. Nesta dinâmica tem-se visto surgir modelos que agridem a 

comunidade cientifica, pois não possuem nenhuma ligação entre o que foi pensado 

(teorizado) e a sua plena aplicabilidade. 

Desta maneira, a busca de uma sustentabilidade se encontra frustrada no que tange à sua 

aplicação. Nesta mesma direção, tem-se a idéia de se pensar o desenvolvimento como um 

estágio para a liberdade do individuo, contudo este modelo também não consegue ainda 

encontrar uma aplicabilidade na estrutura social moderna, contudo a única ponte possível 

para se construir esse modelo é a educação permeada dos ideários da cidadania. 

APLICABILIDADE PARA O PROJETO: O ALVO 

O local escolhido para desenvolver o projeto/ pesquisa foi uma ONG chamada de 

´Ponto Cidadão` que beneficia alunos matriculados na rede publica de Igarassú, com a 
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finalidade de prestar a eles aulas de reforço escolar, e trabalha o despertar da cidadania. Foi 

desta forma que o projeto/ pesquisa encontrou um berço pra funcionar. 

O fato de esses educandos serem residentes na cidade garantiu uma convivência 

com o rio, que seria objeto de referência constante. Também deve- se considerar que todos, 

salvo raríssimas exceções, estão dentro de uma realidade de defasagem idade/ série ou 

seja, têm idade avançada para a série em que esse encontram, o que faz com que alguns 

ainda não tenham tido contato ( na escola) com conteúdos relacionados ao meio- ambiente, 

porém vivenciem- no em seu meio social. 

LOCALIZAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE OS ELEMENTOS 
ESCOLHIDOS PARA SE TRABALHAR O DESPERTAR DAS IDÉIAS DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL. 

A cidade de Igarassú se localiza (ver figura 01) no setor norte da Região 

Metropolitana do Recife e mesmo sendo estatisticamente classificado como uma área 

urbana (IBGE, 2000), apresenta na composição de sua paisagem características de um 

modo de vida distante do ritmo frenético das grandes cidades, distante do urbano clássico 

defendido por alguns geógrafos contemporâneos5. Contudo, essa localidade foi escolhida 

para se desenvolver este projeto por apresentar um contingente populacional bastante 

carente. 

Nesta direção, o objeto de análise para se focar as idéias ligadas a educação 

ambiental, foi o Rio São Domingos, localmente conhecido como Rio Igarassú. A importância 

de se focar o olhar para o rio é oriunda da necessidade de pensar a água e a relação dos 

humanos com esse bem, hoje quase que classificado como um recurso. 

                                                 
5  Ver CARLOS, Ana Fani Alessandri. A Cidade. São Paulo: Contexto, 1992. Onde  a autora discute a 
idéia de cidade e colocar também o seu pensamento sobre o urbano. 
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O RIO 

 O Rio São Domingos como todo sistema aquático aberto se configuram com uma 

grande capacidade de troca, pois são sistemas onde ocorrem fluxos contínuos desde a 

nascente até a foz. 

 A bacia do Rio São Domingos é composta por diversos cursos d’água classificados 

como secundários. Esta bacia apresenta uma extensão superficial de aproximadamente 164 

Km2, sendo quase que totalmente inserido na Região Metropolitana do Recife. Uma 

característica marcante dessa Bacia Hidrográfica é que ela só vai encontrar adensamentos 

urbanos nas cidades de Igarassú e Abreu e Lima. 
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Imagem 01. Rio São Domingos – Igarassú/ PE 

 Geologicamente dialogando, este rio está inserido em terrenos do tipo arenito, 

oriundos do Grupo Barreira6. Além destes terrenos há a presença de planícies costeiras que 

são oriundas dos sedimentos carreados pelo rio e dos sedimentos trazidos pelo movimento 

de avanço e recuo dos mares que datam de um período geológico alocado entre o final do 

terciário e início do quaternário, um período comumente denominado de plio/ plestocênico. 

 Numa análise rápida sobre a biogeografia local, pode-se relatar a presença de um 

ecossistema de mangue que se formou graças aos ambientes topograficamente favoráveis. 

É possível perceber inserido nesta área o bioma da Mata Atlântica que apresenta ligado a 

ela um conjunto de formações florestais e alguns ecossistemas, quais sejam: Floresta 

Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta, Manguezais e 

Restingas. A diversidade atrelada a este bioma é bem acentuado, como revela SCHÄFFER 

e PROCHNOW (2002) apud FADURPE (2003) afirmando a existência de 20 mil espécies de 

plantas onde 50% são endêmicas, além de uma grande quantidade de espécies animais 

onde são incluídos os mamíferos, os insetos, os pássaros e os anfíbios7 totalizando 1,6 

milhão de espécies catalogadas.  

 

PANORAMA METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA. 

                                                 
6  Segundo Alheiros (1991) os sedimentos estruturadores do relevo pertencem às fácies de leques 
aluviais, as quais são caracterizadas pela ocorrência de areias grosseiras a conglomeráticas 
recorbertas por pelitos [...] e que freqüentemente recobrem depósitos fluviais. Cada camada inicia-se 
por uma deposição tradicional que trunca em contato brusco argilas e areias 
grosseiras/conglomeráticas. 
7  Dentre os Anfíbios, Mamíferos, Pássaros e Insetos foi identificados por SCHÄFFER e PROCHNOW 
(2002) o numero de aproximadamente 361 espécies endêmicas.   
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Este artigo é construído a luz da dialética marxista, pois é possível se perceber a 

sociedade imbricada na relação contraditória de sua formação, neste sentido a pesquisa se 

pauta nesta relação como fundamentadora na idéia de evolução e crescimento social que se 

manifesta através da luta de classes, onde o produto social é resultado de uma tese que foi 

posta a prova, o que resultou numa antítese, que por fim culminou em uma síntese. 

Nesta perspectiva se tem a educação e a cidadania como um único meio de 

superação das amarras que o capital se impregna no homem comum. 

Assim, essa pesquisa/ projeto em educação ambiental seguiu os seguintes passos 

metodológicos: trabalho de campo na cidade de Igarassú, acompanhado de registro 

fotográfico da área escolhida para a investigação/ aplicação das idéias. Além disso foi feita 

uma pesquisa de gabinete sobre o tema e sobre a área escolhida afim de que fosse possível 

identificar os elementos anteriormente trabalhados. 

Como processo metodológico podemos também identificar os planos de aula das 

oficinas aplicadas com os alunos do Ponto Cidadão, que serão detalhadas posteriormente. 

ALGUMAS LINHAS SOBRE A IDÉIA DE EDUCAÇÃO 

 Como já foi dialogado na explicação do método utilizado, está pesquisa/ projeto vai 

se pautar na idéia da dialética, e desta forma utilizaremos autores que tratam a educação a 

partir desse método re- trabalhado por Marx, que bem trabalham Libâneo (1998), Veiga 

(1996) e Pimenta (1997), quando compreendem a importância de uma análise histórico– 

critica do processo pedagógico e entendem o homem como um ser dinâmico onde os seus 

conhecimentos são aprimorados continuamente pelos seus esforços e suas experiências 

vividas e assim o movimento se estabelece a partir de uma idéia de superação onde o 

conhecimento antigo e colocado a prova e negado, restando no final do processo uma 

síntese que é fruto da negação com a negação da negação, criando assim uma nova tese 

que com o passar do tempo vai sendo destruída e/ou reconstruída sem nunca deixar de 

longe a idéia do passado, do acumulado histórico como ponto de partida neste mecanismo. 

Essa visão implica em dizer que na educação o processo de aprendizagem está em 

constante transformação, e isso coloca o sujeito numa posição, na qual ele é capaz de, a 

todo o momento, estabelecer as pontes necessárias para dar um passo à frente no seu 

desenvolvimento. 

Neste sentido tem- se que considerar a teoria e a prática como elementos 

fundamentas para se estabelecer a dinâmica acima referida, no processo de ensino/ 

aprendizagem. Com essa idéia é que se pode pensar na de transformação da realidade, 

pois a partir de uma pratica é que se estabelece a teoria correta ou se melhora a teoria, 

desta maneira a prática funciona como um primado, ou seja, o ponto de partida o que desta 
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forma faz com que qualquer realidade existente seja merecedora de uma análise detalhada 

de seus fatores e a partir de então se estabelece um modelo teórico para que os problemas 

encontrados sejam minimizados e assim a realidade seja transformada. 

Com a idéia de que a educação pode ser transmitida, mas que ela só se desenvolve 

plenamente quando os seus ideais são compreendidos, é que se partiu para a busca dos 

nexos entre o meio ambiente, a educação e a cidadania. 

EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: EM BUSCA DAS RELAÇÕES. 

 Ao se pensar as relações entre as Ciências Humanas e as Ciências Biológicas 

encontra-se um ponto em comum, ou seja, a educação ambiental, pois ela está presente no 

escopo destas duas áreas do conhecimento. Para se entender o que significa essa idéia de 

interdisciplinaridade pode-se pensar na Geografia em relação as demais áreas do 

conhecimento, assim é possível ter um panorama do que seja a conexão entre as ciências, 

pois a geografia como já lembrava o George (1978) é uma ciência de síntese, e sendo 

assim monta facilmente o dialogo com as outras áreas dos saberes. Contudo, quando 

pensamos na educação ambiental ou até mesmo na própria questão ambiental, como um 

todo não se encontra, a primeira vista, um ambiente disciplinar para que ela se aloje, e neste 

sentido, não é difícil pensar, num olhar mais atento em seu sentido epistemológico, uma 

relação estreita com a educação. Entretanto não é assim que a maioria dos teóricos e os 

pensadores da educação ambiental a têm encarado. Sendo desta forma, a educação 

ambiental tratada mais nos campos físicos e biológicos. 

 Resgatando há idéia de síntese da ciência geográfica, cabe a ela entender a questão 

focal da educação ambiental como sendo uma analise em primeiro plano mais educacional 

do que “ambiental” propriamente dita, claro que não se esta tirando aqui a importância da 

discussão da educação ambiental nas ciências biológicas e humanas, mas o que se afirma 

é a necessidade de se encarar a educação ambiental como um processo educacional da 

relação sociedade natureza e ai sim se discutir os caminhos e as formas de melhor se 

estabelecer essa relação. 

 Sobre a idéia de interdisciplinaridade pode- se extrair de Cavalcanti (1997) o 

seguinte pensamento : “hoje, reconhecemos que a natureza (ou o meio ambiente, se 

preferirmos) não é simples e é impossível uma ciência única que dê conta de explicar sua 

complexidade. Essa consciência deve nos tornar mais humildes e dispostos ao dialogo, 

abandonando atitudes de supremacia e prepotência. Todos os saberes são necessários 

para estudar-se o meio ambiente. E, assim, diferentes profissionais devem aprender a 

trabalhar juntos. Não há outro jeito, mesmo reconhecendo as metodologias diferentes, o 

olhar diferente com que cada disciplina vê o objeto”. E diante deste grau de complexidade 

que é tratar os conteúdos e conceitos vinculados ao pensamento das questões ambientais é 
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que se tem que atribuir a educação o papel de sistematizadora desse conhecimento para 

que ele se torne palatável para quem os vai receber. Apoiando-se nesta constatação, tem- 

se ainda que trazer para a pauta de discussões as idéias que surgem de Moraes (1997), 

quando afirma que uma ciência só é interdisciplinar por que parte de um universo que 

resulta de ambiente disciplinar. Neste sentido há que se pensar que não existe uma ciência 

que brote de campo difuso. 

 Neste caminho, é estabelecido assim neste artigo o prisma de observação da 

educação ambiental como mais próxima da educação num primeiro momento, sendo as 

suas técnicas e seus métodos de abordagem similar aos trabalhados no processo de 

ensino/ aprendizagem, contudo a discussão teórica e o entendimento das relações dos 

homens com a natureza ficam ao encargo das ciências humanas e biológicas. 

CONCEPÇÕES GERAIS SOBRE A CIDADANIA E AS FORMAS DE SUA 
MATERIALIDADE NO ESPAÇO E NO TEMPO. 

 Parece categórico buscar esclarecer dúvidas sobre o que é cidadania, visto que 

apesar de toda sua circulação verbal ou ideológica no mundo contemporâneo, às práticas 

de sua apropriação encontram-se limitadas e desiguais no espaço e no tempo. Por isso, 

para entender suas faces e funções juntamente com suas conseqüências em relação as 

transformações, individual e coletiva, na atual e fragmentada organização social capitalista, 

temos que mergulhar na história e compreender a gênese e o desenvolvimento dos 

processos de sua estruturação ideológica e das suas ações socialmente concretas. 

 Na Antigüidade, permanece o modo de vida citadino, onde os homens vivem e 

organizam-se em sociedade. Com os gregos desenvolve-se uma sociedade de homens 

livres onde a pólis seria o recorte espacial palco de suas relações democráticas. Surge 

então a primeira concepção de cidadania, como sendo à capacidade de os homens 

exercerem direitos e deveres de cidadão (Manzini, 1993), estando à cidadania ligada 

diretamente ao aparecimento da vida dos homens na cidade. 

O surgimento na Europa, a partir do século V, da sociedade feudal fez com que 

gradativamente houvesse uma transferência da vida na cidade para a vida no campo, ou 

seja, houve uma ruptura da estrutura e do modo de vida social que migrou dos núcleos 

urbanos para as áreas rurais, estagnando o desenvolvimento do processo de cidadania. Os 

primeiros sinais de relações produtivas entre os homens e as coisas mediadas pelo capital 

fizeram surgir uma sociedade que têm os seus interesses voltados para a cidade e para a 

acumulação do capital. Porém, a (re)introdução da vida nos núcleos urbanos não se deu de 

forma indireta e sem conflitos; só com a peleja das grandes revoluções, dentre elas a 

Revolução Francesa, deu-se o desenvolvimento da sociedade capitalista e a ascensão da 

burguesia ao poder. 
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 Com a introdução do modo capitalista de produzir e viver, deu-se o surgimento de 

uma outra realidade no processo de construção da cidadania, onde os interesses da classe 

dominante - a burguesia - de acumulação de capital se sobrepõe aos ideais revolucionário 

de Igualdade, Liberdade e Fraternidade, aqueles defendidos na revolução francesa. 

Primeiro, porque o sistema capitalista fragmenta a sociedade em grupos, dominantes e 

dominados, que se confrontam pela apropriação dos resultados do processo de produção, 

ou seja, a busca frenética pelo capital e os meios de reproduzi-lo aumentando o lucro para o 

capitalista, além do emprego da mais valia, o que elimina radicalmente a idéia de construção 

de uma sociedade justa que tenha ideários comuns onde o homem seja o agente principal 

do processo de desenvolvimento. E depois, porque há condicionalmente uma inversão de 

valores sociais e uma criação de novas necessidades, surgindo assim o que se pode 

chamar de uma sociedade do consumo, onde se cria imediatamente um espaço do 

consumo e um consumo do espaço, gerando assim, uma idéia de cidadão igual a 

consumidor que Santos (1987) denuncia afirmando que o capital travesti essa concepção de 

cidadão, fazendo que os indivíduos comecem a pensar em uma hierarquia de cidadania, ou 

seja, quem possui ou tem acesso há um determinado tipo de bem material ou informação se 

torna mais cidadão que o outro o que vai de encontro com a essência deste pensamento, 

assim nenhum individuo é mais cidadão que o outro por possuir algumas vantagens 

capitalistas, desta forma o cidadão se torna plejo quando tem as suas necessidades básicas 

(instrumentais) atendidas e quando tem os seus desejos, necessidades alcançadas. 

 Quando se pensa na sociedade atual é possível elaborar mentalmente que só o 

desenvolvimento econômico é capaz de formar um cidadão pleno, pois esse terá acesso a 

todas as condições idéias de vida, contudo um cidadão para ser completo tem que ter as 

suas necessidades plenamente atendidas e quanto por fatores externos ele é privado de 

qualquer que seja a idéia de cidadão é destruída em conjunto, sendo assim, uma pessoa 

que necessita de esconder atrás das “fortalezas urbanas” que se tornaram os condomínios 

ele tem privado um dos elementos de sustentação de sua liberdade por exemplo e sem 

liberdade não se tem cidadão, o que faz lembrar a idéia de Sen (2002) quando ele fala de 

um “desenvolvimento como liberdade” e para esse desenvolvimento ser produzido é 

necessário pensar numa sociedade onde garanta minimamente para os seus indivíduos 

condições de se vestir, de se alimentar, de defender suas posições ideológicas, políticas, 

partidárias, onde tenha o direito básico da alimentação, do se vestir, do habitar, enfim uma 

serie de fatores que compõe a vida social de um ser humano. 

 Neste sentido tem-se a contribuição de intelectuais como Rousseau e Kant na 

formação do entendimento sobre cidadania sob uma visão de mundo e de relações sociais 

da cultura burguesa. Pressupõe-se, a princípio, que todos os homens nascem livres e com 

direitos e que nenhum indivíduo tem autoridade sobre sue semelhante. Os pensamentos de 
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Rousseau sobre cidadania defendem sobretudo a integração indissociável entre igualdade e 

liberdade, isso fica claro na sua seguinte afirmação: "... nenhum homem pode ser tão a 

ponto de sua posição lhe permitir comprar o outro, e tampouco um outro tão pobre a ponto 

de se vender",(IN Manzini, 1993). Outro teórico que tem grande contribuição para a 

formação do conceito de cidadania é Kant. Para ele, é o Estado de Direito que pode 

assegurar o desenvolvimento pacífico necessário ao progresso da humanidade. 

Essas concepções de cidadania tanto de Rousseau quanto de Kant prendem-se a visão de 

mundo do grupo detentor do poder, com isso tem-se uma cidadania moldada aos interesses 

da burguesia, onde os direitos indispensáveis do cidadão são transformados pela cultura do 

consumo, em direitos do consumidor. O consumidor não é cidadão. (Santos, 1987). Forma-

se então os espaços sem cidadãos e sim espaços demograficamente entupidos de 

indivíduos moldados, plenamente desapropriados dos direitos políticos, civis e sociais que 

teoricamente, ainda que perante à lei, lhes são atribuídos. 

Grande é a contribuição de Marx para a construção de uma cidadania para a classe 

dominados - os trabalhadores. Para o teórico alemão a exploração capitalista impõe 

condições, desde sua forma primitiva, ao desenvolvimento de uma cidadania plena, 

conduzindo a classe trabalhadora a subordinar-se aos interesses de acumulação do capital, 

sem dispor de retornos condignos de reestruturação das condições de manter e renovar sua 

força de trabalho. 

Contudo tem-se hoje uma minimização das práticas de agregar-se valores ao homem-

cidadão e uma conseqüente banalização de sua existência. É notável a concisa interferência 

quantitativa e qualitativa no processo ideal - porém não sendo utópico - de apropriação 

dessa categoria, que facilmente tem os direitos reais de cidadãos alternados com direitos 

ilusórios de consumidor , ou seja, tem-se a produção constante de um modelo desigual e 

injusto de desenvolvimento do homem, onde: ".. o espaço vivido consagra desigualdades e 

injustiças e terminam por ser em sua maior parte um espaço sem cidadãos". (Santos, 1987). 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM TEMA RECENTE. 

O objetivo da educação ambiental (EA) é a conservação da natureza por indivíduos 

conscientes do seu papel como agentes da continuidade do planeta e esta não deve ser 

encarada como algo apenas informativo, e sim formativo. Deve- se ter em mente que a EA é 

necessária para se alcançar o ideal das sociedades que busquem um novo tipo de 

desenvolvimento. 

 A educação ambiental estará cumprindo seu papel e sendo efetiva quando estiver 

conscientizando o indivíduo, ajudando- o na aquisição da sua cidadania. 
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O homem é um ser integral e sendo assim está e compõe, junto a outros seres, a 

natureza. A educação ambiental existe e é concebida justamente neste universo, de que o 

homem deve agir e reconhecer- se parte integrante da natureza. 

Essa idéia, de que o homem é parte integrada a natureza, é relativamente nova. Ela 

vem justamente contrapor- se àquelas que diziam que o homem subjugava a natureza. Isto, 

junto a outros fatores de ordem natural mundial (situações de tensão, degradação ambiental 

etc), fez com que fosse necessária existência desta educação voltada à formação deste 

“novo” homem. Entenda- se como novo homem, o homem agora envolto neste novo 

conceito, de ser incluso e integrante da natureza. 

CAMINHOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA BREVE HISTÓRIA 

O marco histórico, ou o que favoreceu “o aparecimento” de uma educação para o 

meio ambiente, foi em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, 

ocorrida em Estocolmo. Já no ano seguinte colhiam-se as primeiras ações decorrentes de 

recomendações dadas naquela conferência com a criação do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), e mais tarde junto à UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a educação, Ciência e Cultura) este programa pôde dar origem a um outro 

chamado PIEA (Programa Internacional sobre Educação Ambiental), destinado a promover 

nos países membros, a reflexão, a ação e a cooperação internacional nesse campo. 

Em 1975, como um desdobramento da Conferência de Estocolmo, aconteceu em 

Belgrado o Seminário Internacional sobre Educação Ambiental, onde foram definidas as 

suas bases conceituais. 

No Brasil a constituição de 1988, em seu artigo 225, ss. 1º, Inciso VI, tornou a 

Educação Ambiental uma exigência, a nível federal, estadual e municipal e em todos os 

níveis de ensino, o que também representou um significativo impulso à sua dispersão, mas 

até meados da década de 90, não havia política definida de educação ambiental em termos 

nacionais. 

Também deve ser citado aqui, o ano de 1992, no qual foi elaborado, discutido e re- 

discutido o Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global, durante o Fórum Global. Neste tratado explicita-se o compromisso 

da sociedade civil para a construção de um modelo mais humano e harmônico de 

desenvolvimento, onde se reconhecem os direitos humanos, o direito e a importância das 

diferenças e o direito à vida, respeito às diversas culturas e formas de vivência, baseados 

em uma ética centrada na vida e do amor. 

O documento é composto de várias partes e apresenta dezesseis princípios mui 

relevantes, dentre os quais podemos destacar: 
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• A educação ambiental deve ser crítica e inovadora, seja na modalidade formal, não- 

formal ou informal. Ela é tanto individual como coletiva. Não é neutra, mas 

ideológica; é um ato político voltado para a transformação social. 

• A EA deve buscar uma perspectiva holística, relacionando homem, natureza e 

universo, e também ser interdisciplinar. Além disso, deve buscar a solidariedade, 

igualdade e respeito através de formas democráticas de atuação, bem como 

promover o diálogo. 

• A educação ambiental deve criar novos estilos de vida, desenvolver uma consciência 

ética, trabalhar pela democratização dos meios de comunicação de massa. Objetiva 

formar cidadãos. [grifo nosso]. 

MAS A QUE SE PRESTA ESSA TAL EDUCAÇÃO AMBIENTAL ? 

 A Educação Ambiental está intimamente vinculada à formação da cidadania. Sendo 

assim provoca (ou objetiva provocar) no aluno uma reformulação dos seus próprios 

conceitos e valores, individuais e coletivos, necessários inclusive, à continuidade da vida na 

Terra, caracterizando um processo contínuo de formação para a natureza. Nisto, estamos 

relacionando a Educação Ambiental à uma nova maneira de encarar a relação homem/ 

natureza, exaustivamente estudada por diversas ciências. É aí também que podemos ligar 

ela à cidadania. 

 A Educação Ambiental não pode por si só tratar de resolver os desafios ambientais, 

inclusive até de sobrevivência física das populações, são necessários os braços dos 

cidadãos. Integralmente. 

As questões atitudinais, que envolvem o cidadão vão espelhar justamente a consciência 

ambiental, que neste caso relacionamos à educação ambiental, e à uma ação socialmente 

justa e ambientalmente correta. 

“Para os professores, a Educação Ambiental deve ser um importante instrumento na sua 

tarefa de tentar tornar os homens mais responsáveis e esclarecidos. Esta tarefa é norteada 

pela perspectiva de que o ser humano não deve se julgar posicionado em um patamar 

acima da natureza, e que tampouco deve tentar subjugá–la de forma destrutiva, pois a idéia 

que deve prevalecer é a idéia de harmonia, com vista à preservação de ambos.” (SILVA; 

LAMAS & CORRÊA, 2004). 

APLICABILIDADE PARA O PROJETO: OS CAMINHOS PERCORRIDOS 

A aplicação do projeto foi feita através de oficinas que tiveram em sua estrutura 

visitas de campo e abordagens teóricas onde os alunos puderam discutir, perceber e 
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vivenciar a problemática do rio São Domingos, e daí parte a idéia da educação para o meio 

ambiente como um todo. Saiu- se de uma realidade íntima, menor, para tentar amplia- lá. 

 Ao todo foram realizados 06 encontros que tiveram na sua intenção capacitar os 

alunos para entender e discutir as idéias e conteúdos das questões ambientais tendo como 

elemento para se estabelecer a analise foi utilizado o Rio São Domingos e atrelado a ele os 

problemas relacionados aos ambientes aquáticos vinculados direta e indiretamente ao rio. 

1º Encontro: A imagem mental e a superação do senso comum 

A primeira oficina foi objetivada de forma a tentar resgatar o conceito de meio 

ambiente para estes alunos. Era preciso partir de sua própria percepção, para assim tentar 

direcionar o que por eles foi construído para que com os direcionamentos necessários fosse 

possível por parte deles criar as condições mentais ideais para tornar o conceito por eles 

pensados em um conceito cientifico elevando esse conhecimento da categoria de senso 

comum. 

A imagem construída à respeito do rio, também foi resgatada, uma vez que esse 

seria o nosso ponto de convergência. Quando diz- se convergência, é que, o rio seria a 

nossa fonte de exemplos, e porque não dizer a nossa materialização de “meio- ambiente”. 

Para atingir o objetivo desta oficina foi preciso aplicar então uma técnica denominada 

de tempestade de idéias, onde diversos um tema é lançado para que os alunos digam o que 

passa em sua mente sobre aquele tema, pegando assim as palavras soltas da turma e as 

reproduzindo no quadro pra que passam ser visualizadas por todos, depois de esgotada as 

palavras o professor é responsável por estabelecer os nexos necessários para que tudo que 

foi utilizado ou elencado pelos alunos tenha um sentido e uma nova conceituação feita em 

conjunto seja possível e que o resultado final seja uma nova organização mental no que 

tange ao tema desenvolvido. 

Torna-se pertinente ressaltar que, neste momento, a desenvoltura de alguns alunos 

impressionou bastante, visto que tinham uma definição bem clara do que era meio- 

ambiente e os temas relacionados a ele. Também foi diagnosticada neste primeiro encontro 

a percepção dos alunos a respeito de sua responsabilidade com o meio ambiente; e mais 

uma vez surge outro ponto interessante: geralmente a poluição está associada, na mente 

das pessoas, às grandes indústrias e suas chaminés fumacentas, ou então aos resíduos 

liberados nos rios. Não que isso não seja poluição, e não tenha valor, mas facilmente as 

pessoas sentem- se isentas de participação no processo. Quando instigados e levados a 

repensar a respeito disso, surge uma nova idéia. Uma idéia de integração geral. 

Com a preocupação de se ter clara uma idéia de como ficou a imagem mental dos 

alunos sobre os conceitos de meio ambiente foi solicitado que eles produzissem alguns 

 3267



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

desenhos e o resultado só ratificou a idéia de que o conteúdo foi minimamente apreendido 

por eles. 

2º Encontro: A Construção de um conceito cientifico. 

 O segundo encontro também foi de orientação em sala de aula. Mais conceitos foram 

expostos e exemplificados, desta vez houve uma participação mais ativa da parte dos 

alunos, que trouxeram outros exemplos e já tinham idéias mais clarificadas pelas 

explicações da oficina anterior. Nesta foi usada uma programação em datashow. Com 

discussão sobre diversos temas relativos ao meio ambiente. O tema “RIO” foi amplamente 

discutido. 

Alguns alunos da ONG são filhos de pescadores, logo então associavam o estado de 

degradação do rio, à ociosidade de familiares que não mais podiam exercer suas atividades 

no rio. As “mariscadeiras” (catadoras de marisco, produto que é bastante comercializado na 

região) também foram citadas como impedidas de estarem exercendo sua atividade devido 

à poluição no rio. 

3º Encontro: O espaço do debate e a constatação empírica dos problemas 

Na terceira reunião foi divulgada a intenção de promover um encontro onde discutir- 

se- iam questões a cerca do meio ambiente e seriam expostas as produções confecionadas 

ao longo dos encontros. Também era possível que outras formas de expressão 

participassem deste ‘evento’. Os meninos mostravam- se sempre bastante receptivos às 

informações e muito interessados no assunto “meio ambiente”. 

Já era bastante perceptível, a diferença de visão que estava acontecendo, era como 

se já concebessem que existe uma interação entre homem e natureza. Neste terceiro 

encontro foi realizada também uma caminhada por pontos em que rio pudesse ser 

observado, (imagens 02 e 03) a fim de serem feitos diagnósticos do rio. Foram identificados 

alguns pontos bastante críticos como, descida de esgotos domésticos e de 

estabelecimentos (tais como restaurantes e lanchonetes),áreas de acumulação de lixo, 

comunidades ribeirinhas, (Imagem 04) 
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Imagem 02. Caminhada realizada durante o terceiro encontro 
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Imagem 03 Educandos observando o rio, de cima da ponte da BR -101Norte 
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Imagem 04 Foi observado pelos alunos o esgoto de um restaurante sendo despejado 

diretamente no rio. 

4º Encontro: O trabalho de campo como fonte de inspiração 

O quarto encontro aconteceu quase completamente fora da sala de aula. Foram 

feitas algumas orientações e posteriormente seguiu-se para uma comunidade que dista 

aproximadamente um quilometro da sede da ONG. Esta é uma comunidade que situa-se 

próxima às margens do rio São Domingos. O objetivo era colher informações com a 

comunidade acerca do uso do rio, bem como orientar os moradores sobre a questão 

ambiental da vida do rio e seu uso racional. 

A visão era “orientar para utilizar mantendo”. Munidos então cadernetas e caneta, os 

alunos entrevistaram livremente os moradores (sempre enfocando o meio ambiente) , 

conversaram acerca de sistema de saneamento, abastecimento de água, coleta de lixo, uso 

do rio e do mangue, etc. Interessante ressaltar que os próprios alunos acharam pertinente 

perguntar acerca da freqüência das crianças à escola. (imagem 05) 

Foi feita por eles mesmos, uma associação da freqüência escolar e consciência de 

responsabilidade ambiental. Os frutos colhidos dessas entrevistas foram socializados na 

volta à sala de aula e a vibração dos alunos em ter estado em campo, e ter dado 

orientações práticas à comunidade quanto ao uso da área. 
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Im

agem 05. Alunos entrevistando a comunidade na visita feita no quarto encontro 

5º e 6º Encontros: O fechamento das atividades 

 O penúltimo encontro foi voltado para a organização dos dados colhidos no trabalho 

de campo anterior, bem como decidir junto aos alunos o que cada um faria na reunião final. 

 O sexto e último encontro foi marcado pela participação efetiva dos alunos. Eles 

mesmos organizaram- se de forma que cada um apresentasse sua produção ( desenho, 

redação, paródias ) e explicasse suas intenções com o que produziu. Foi riquíssimo, porque 

podemos comprovar uma mudança na forma de "enxergar" o meio ambiente. 

Uma das coisas que mais se destacou foi que a maioria dos trabalhos mostrava o 

homem também atuando na natureza. Tanto destruindo como ajudando a preservar. O 

sofrimento do animais e vegetação em função da poluição foi bastante representado 

também. Palavras de ordem pela salvação da natureza também foram escritas nos cartazes 

pelos educandos. 

 Os alunos finalizaram o encontro cantando o " Xote Ecológico " de Luiz Gonzaga, 

que fala acerca da poluição e da degradação do meio ambiente. 

NO CAMINHO DAS CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

 Ao fim deste artigo, têm-se a plena idéia de que numa tentativa de consorciar a 

educação ambiental, o meio ambiente e a cidadania através de uma proposta de ação, o 

trabalho está longe de atingir sua conclusão. Contudo como todo trabalho acadêmico que irá 

ser publicado necessita de algumas frases finais para fechar as tratadas. Tentar-se-á 

cumprir com essa exigência. 
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 Então ao final desta etapa chega-se a conclusão de que minimamente os objetivos 

pretendidos foram alcançados, pois em diversas vezes os alunos foram flagrados com 

posturas que envolvem uma idéia de conhecimento apropriado e, isso num processo 

educativo se torna o ponto culminante do tal. 

 Contudo, como é prevista na lei, a atividade de educação ambiental é encarada 

como constante e esta é a idéia que move os autores. Neste caminho tem-se a certeza de 

que no momento de apresentação deste artigo (já que há uma defasagem do período de 

entrega e o de sua apresentação) algumas novidades serão encontradas; alguns estágios 

individuais dos alunos estarão superados no sentido de que com as novas oficinas o 

trabalho de conscientização vai evoluindo e o processo de educação se efetivando. 

Esta afirmação pode ser feita com base na idéia de que o conhecimento e o 

processo de aprendizagem não são estáticos e que dependem das experiências vividas; 

neste sentido um vir -a- ser é sempre esperado nesse modelo de conversa dos contrários e 

que os atores sociais estão constantemente evoluindo, se transformando, assumindo uma 

nova materialidade. 

 Por este motivo é que, não é acreditando em uma conclusão que funcione como 

estanque (pois tal idéia faz pensar que a pesquisa/ projeto foi castrada em sua abordagem 

e/ ou sua aplicabilidade) é que este trabalho não está concluído e sim evoluindo 

constantemente, através dos educandos nos seus próprios círculos sociais, multiplicando- 

se e transformando- se para transformar o meio. 
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