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Introdução 

 A questão ambiental diz respeito a todos nós, perpassando por todas as áreas do 

conhecimento, por diferentes classes sociais, nações, crenças, etnias, sexo, idade, não 

reconhecendo limites e fronteiras. A dimensão interdisciplinar da Geografia, na abordagem 

do espaço, reconhece essa complexa realidade, evidenciando a importância do seu papel 

na análise de propostas metodológicas de educação ambiental e inclusão social. Sabendo-

se que o desafio fundamental para a superação dos problemas ambientais é a educação 

ambiental, percebe-se no entanto, que as propostas de educação ambiental apresentadas e 

praticadas são, muitas vezes, reducionistas e superficiais, não respeitando as 

especificidades dos lugares, acabando por distanciar-se dos objetivos. É nesse sentido que 

este trabalho tem como finalidade abordar práticas de ensino formal e não-formal em 

educação ambiental que contemplam novos procedimentos metodológicos de educação 

ambiental para a inclusão social, a partir da experimentação de pesquisas voltadas às 

comunidades de periferias urbanas que habitam áreas de risco geológico-geomorfológico 

em encostas, áreas ribeirinhas e áreas de depósitos tecnogênicos. Trata-se de propostas de 

educação ambiental para a inclusão social que objetivem promover o encontro entre a 

Geografia do lugar e uma educação ambiental ativa que alerta para a realidade vivenciada 

pelos moradores, propiciando a compreensão do espaço vivido como uma realidade 

modificável, buscando assim, a melhoria da qualidade de vida. Nessas novas propostas 

metodológicas em educação ambiental, oportuniza-se a organização e a participação da 

comunidade para a solução dos problemas locais a fim de resgatar o cidadão, sujeito do 

processo, exercitando assim, sua plena cidadania. Essa, por sua vez, ajuda a resgatar a 

ética, a visão dialética e a consciência crítica reflexiva, caminhos que apontam para a 

superação da degradação ambiental. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de ensino de 

geografia para a educação ambiental e inclusão social, voltada às camadas mais pobres da 

população que habitam as áreas de riscos da periferia do Município de Porto Alegre. Na 

primeira parte do trabalho, será apresentada a área de estudo, para após refletir sobre a 
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importância da percepção do lugar para a educação ambiental, abordando posteriormente a 

proposta metodológica de ensino de Geografia, apresentando algumas ações 

desenvolvidas, bem como, alguns resultados constatados junto às comunidades que 

habitam essas áreas. Após, serão feitas algumas considerações finais a respeito da 

importância de novos procedimentos metodológicos em práticas de ensino de geografia. 

 A área de estudo 

 O trabalho está sendo desenvolvido nas encostas do Morro da Polícia, cidade de 

Porto Alegre (RS), local que concentra os maiores percentuais de ocupações em áreas de 

risco geológico- geomorfológico em encosta e que, também, possui áreas de risco 

ribeirinhas no seu entorno. 

O Morro da Polícia é considerado conforme o II Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano Ambiental de Porto Alegre uma área de proteção ao ambiente natural. Trata-se de 

um dos pontos mais elevados do município de Porto Alegre, a uma altitude de 286 metros, 

lugar onde nascem arroios Moinho, do Meio, Águas Mortas e Cascatinha. Está localizado na 

crista de Porto Alegre, que se situa na região central do município, servindo até meados da 

década de 70, como limite da expansão urbana no sentido meridional. Atualmente, deixou 

de ser uma barreira orográfica, tornando-se uma opção de moradia. Constatou-se nesse 

morro, que 80% das famílias entrevistadas são procedentes do interior do Estado. A 

ocupação das encostas do Morro da Polícia é excedente e desordenada, verificando-se a 

remoção das matas das nascentes para a construção de moradias, alterando sua 

morfodinâmica e trazendo implicações para a própria ocupação. 

Como o Morro da Polícia caracteriza-se por apresentar uma formação rochosa 

granítica, com solos pouco desenvolvidos e profundos, com perfis mistos, ou seja, 

predominantemente côncavo na base e retilíneo ao longo de sua extensão, apresentando 

declividades crescentes e constantes nas baixas e médias encostas, a vegetação e a 

geomorfologia apresenta o seguinte perfil: presença de campos (gramíneas) com 

afloramentos de matacões nos níveis superiores da encosta do morro; matas arbustivas 

junto aos canais de drenagem, que descem ao longo das encostas, propiciando a formação 

de solos mais profundos; e, marcas de remoção de matas densas nos níveis baixos e 

médios das encostas, promovendo processos erosivos ao longo das encostas e 

deposicionais nos canais de drenagem e no entorno da área, acelerando assim, a 

morfodinâmica. 

Compreende-se que os problemas de cunho ambiental, vivenciados no Morro da 

Polícia, estão diretamente relacionados aos sociais, sendo imprescindível assim, uma 

educação ambiental plena que exercite a cidadania. Portanto, promove-se nas comunidades 

que habitam áreas de risco geológico-geomorfológico em encosta e nas áreas ribeirinhas 
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que circundam o morro, uma educação ambiental que permita ressignificar a percepção do 

seu lugar, proporcionando o acompanhamento e o entendimento das transformações 

ocorridas, numa escala temporal perceptível, para que se possa avaliar as conseqüências. 

A Percepção do Lugar para a Educação Ambiental 

As discussões em torno das questões ambientais evoluíram em nível nacional e 

internacional. Ao abordar a legislação ambiental, Genebraldo Freire Dias (2003, p. 201) faz 

menção a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999 que dispõe sobre a Educação Ambiental no 

Brasil e dá outras providências. Trata-se o Brasil, do único país da América Latina que 

possui uma política nacional específica sobre Educação Ambiental. Nos princípios básicos e 

objetivos fundamentais da educação ambiental, a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA) concebe o meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre 

o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade e suas 

complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 

econômicos, científicos, culturais e éticos. Os princípios da Educação Ambiental na PNEA, 

também enfatizam a importância da percepção do lugar para a abordagem articulada das 

questões ambientais pontuais, regionais, nacionais e globais, mostrando a importância do 

alcance das informações a partir da dimensão escalar espacial, objetivando o fortalecimento 

de ações locais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN – 2000), implementados pelo Ministério 

de Educação e Cultura (MEC) aponta para uma nova abordagem do conhecimento, na qual 

privilegia a educação ambiental de caráter totalizante e interdisciplinar, propondo a 

incorporação de conhecimentos da vida real para a compreensão dos conteúdos das 

disciplinas na prática escolar, visando a construção da cidadania. 

Pode-se observar que no Brasil a Legislação sobre Educação Ambiental é bastante 

recente, não trazendo resultados imediatos, mas demonstrando um amadurecimento 

teórico, fundamentado nos conceitos de Educação Ambiental formulados e debatidos nos 

grandes eventos internacionais sobre essa temática. 

A Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental ocorrida em 

Tbilisi, na Geórgia (ex-URSS), em outubro de 1977, organizada pela Unesco em cooperação 

com o PNUMA, serviu de referência internacional para o desenvolvimento de atividades de 

educação ambiental. Nessa ocasião foi divulgado o seguinte conceito de Educação 

Ambiental, reproduzido por Dias ( 2003, p. 98):“Dimensão dada ao conteúdo e à prática da 

educação, orientada para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente, através 

de um enfoque interdisciplinar e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo 

e da coletividade.” 
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A Rio-92, denominação comum da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em junho de 1992 na cidade do Rio de 

Janeiro (RJ), tratou-se da maior reunião já realizada em todo o mundo para discutir a 

questão ambiental. Fez história ao chamar a atenção de todo o mundo para uma questão 

nova da época: a compreensão de que os problemas ambientais do planeta estão 

intimamente ligados às condições econômicas e à justiça social. Reconheceu a necessidade 

de integração e equilíbrio entre as questões ambientais, sociais e econômicas para 

sobrevivência da vida humana no planeta e proclamou o conceito de desenvolvimento 

sustentável como meta a ser alcançada nos níveis local, nacional e global. A Rio 92 reuniu 

mais de 100 chefes de Estados e representantes de mais de 170 países, que adotaram três 

grandes acordos: a Agenda 21; a Declaração do Rio e a Declaração dos Princípios das 

Florestas. A Rio 92 orientou a educação ambiental a compreender a natureza complexa do 

meio ambiente e interpretar a interdependência entre os diversos elementos que conformam 

o ambiente, com vistas a utilizar racionalmente os recursos do meio, na satisfação material e 

espiritual da sociedade, no presente e no futuro. 

Os avanços conceituais de educação Ambiental cresceram, entretanto, se 

analisarmos a concepção que a maioria das pessoas tem de Educação Ambiental veremos 

que não acompanha esta evolução conceitual. Para muitos, é geralmente vaga, ignorando 

inclusive, a preocupação com o ambiente próximo. A Educação Ambiental está reduzida à 

proteção da fauna e a flora, deixando de fora qualquer coisa que se relacione aos seres 

humanos e às suas criações. 

Pesquisas publicadas por Samyra Crespo (2004), mostram que os brasileiros 

preocupam-se mais com uma natureza que está longe, por exemplo, para quem mora no 

sudeste e nordeste, a prioridade para a proteção é a Amazônia, deixando de lado a 

preocupação com o saneamento das áreas pobres das cidades. Reconhece-se a 

importância da Amazônia para o equilíbrio ambiental, no entanto se quer salientar que a 

Educação Ambiental deve, também, contemplar o ambiente imediato, caso contrário, aquilo 

que se deve preservar, estará sempre muito distante. Samyra Crespo observa que a 

preocupação com a natureza distante, que atinge o coletivo, é praticada pela Educação 

Ambiental proporcionada pelos meios de comunicação de massa – ensino não-formal – que 

geralmente aborda problemas ambientais longe dos centros urbanos, locais que abrigam a 

maior parcela da população brasileira. Por outro lado, se analisarmos a Educação Ambiental 

promovida no ensino formal, veremos que não é muito diferente do ensino não-formal. Os 

materiais didáticos despejados nas escolas públicas e adquiridos pelas escolas particulares, 

que tratam das questões ambientais, não priorizam o lugar, mas sim, problemas ambientais 

distantes do alcance das comunidades que habitam as cidades, ou quando contemplam, 
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são apresentados de forma isolada – um pouco em cada conteúdo, estanques - não 

permitindo relações, nem aplicabilidade. 

Nesse sentido, o presente trabalho, fundamentado em Paulo Freire e nas 

contribuições de Josué de Castro, autores que possuem uma concepção totalizante de 

educação quer promover nas comunidades que habitam áreas de risco no Morro da Polícia, 

uma educação ambiental que permita ressignificar a percepção do seu lugar, 

proporcionando o acompanhamento e o entendimento das transformações ocorridas nesse 

espaço, numa escala temporal perceptível, para assim, poder avaliar as conseqüências. 

Os pressupostos teóricos de Paulo Freire subsidiam a Educação Ambiental. Sua 

práxis teórica oferece meios para refletir sobre o ético, o político e o pedagógico no ato de 

ensinar – aprender. 

Como mostra Ana Maria Araújo Freire (2003, p. 16), nos princípios Freireanos a 

educação é uma ação conscientizadora, dialógica, de postura, da comunicação para a 

libertação e não uma educação voltada a conteúdos. 

As práticas libertadoras necessitam de comunicação que exige diálogo e não 

comunicados, ordens ou prescrições. Implica horizontalidades – trocas e a negação das 

verticalidades e autoritarismo. É a valorização da diversidade humana, respeito e aceitação 

da diferença. 

Assim, para ocorrer o diálogo na educação deve ser promovida a situação EU – TU e 

o MUNDO. Portanto, a percepção do lugar no processo de educação ambiental, é a 

conexão do mundo vivido local com o mundo global. Assim o lugar pode ser concebido 

como uma ambiência, conceito proposto por Nelson Rego (2000, p.7) que deseja remeter a 

uma noção de espaço condicionador da existência humana e que pode ser catalisador de 

ações transformadoras. Nas palavras do referido autor, ambiência configuraria um conjunto 

dentro de conjuntos, vasos comunicantes, formando a idéia de teceduras concêntricas nas 

quais, no centro, localiza-se em cada situação determinados sujeitos coletivos/individuais 

em comunicação com a geografia das redes em torno, condicionando essas redes e sendo 

condicionados por elas. Para Rego, ambiência é um processo educacional que implica 

estabelecer nexos entre dois sentidos possíveis para a idéia do meio. Nesse processo, as 

questões do meio servem como suporte para as relações interpessoais. Suporte seria o 

assunto, veículo, tema gerador, tema catalisador para interpretações e ações. O entrono, 

portanto, transforma-se em objeto para as relações entre educadores e educandos. Nesse 

processo, desloca-se a atenção do mundo construído para a percepção das possibilidades e 

condicionamentos do ser construtor. Assim, nesse caminho, como se refere o autor, todos 

são educadores e educandos. 
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Fernando Oliveira Noal (2003, p.83) na abordagem das obras de Josué de Castro, 

“Geografia da Fome” (1946) e “Geopolítica da Fome” (1951), mostra sua contribuição ao 

trazer a tona os problemas relacionados à industrialização, a urbanização, à concentração 

de renda, ao crescimento da fome e desnutrição, lutando sempre, contra as causas 

relacionadas à desnutrição, mortalidade infantil e exclusão social. Criticava o modelo 

econômico vigente e a monocultura que degradavam o ambiente natural e social, induzindo 

a população ao êxodo rural. Foi contrário a ruptura das redes, ou seja, dos vínculos 

estabelecidos com as pessoas nos lugares, principalmente rurais - imposta por medidas 

políticas impositivas – em detrimento da exportação de produtos primários. 

Dirce Suertegaray (2000), fundamentada em Milton Santos (1997) ao analisar o 

conceito de lugar, remete à reflexão de nossa relação com o mundo que constitui a 

dimensão da existência, manifestando-se através de um cotidiano compartido entre as mais 

diversas pessoas, firmas, instituições-cooperação e conflito - base da vida em comum. 

Portanto, reconhecendo-se o lugar como nossa relação com o mundo, este trabalho 

visa promover uma educação ambiental que permita ressignificar a percepção do lugar 

Morro da Polícia, proporcionando as camadas mais pobres da população que habita áreas 

de risco a compreensão deste lugar a partir das necessidades existenciais, promovendo 

redes entre as comunidades a fim promover a compreensão do espaço vivido como uma 

realidade modificável, buscando assim, a melhoria da qualidade de vida. 

Proposta Metodológica de Ensino de Geografia Voltado às Comunidades que Habitam 
Áreas de Risco 

A proposta metodológica do presente trabalho considera a visão integrada dos 

elementos que definem o lugar Morro da Polícia. A opção metodológica que possibilita uma 

ação transformadora da realidade vivenciada pelos moradores das encostas do Morro da 

Polícia é a pesquisa-ação. Para Thiollent (2000), a pesquisa-ação é um processo da 

pesquisa, pelo qual seus atores e atrizes investigam conjunta e sistematicamente uma 

situação com o objetivo de resolver um determinado problema, ou para a tomada de 

consciência, ou ainda, para a produção de conhecimentos, sob um conjunto de ética aceito 

mutuamente. Para se propor mudanças, transformações e melhoria da realidade social dos 

habitantes, considera-se os quatro elementos básicos da pesquisa-ação apresentados por 

Paul Hart (1996): tarefa conjunta; baseia-se na práxis; implica desenvolvimento profissional 

e criar condições para estruturar o projeto. 

O trabalho foi projetado no ano de 2000, a partir da avaliação dos resultados da 

pesquisa Morfodinâmica nas encostas do Morro da Polícia, Porto Alegre/RS. No decorrer 

desse estudo, se verificou em trabalhos de campo que experimentos geomorfológicos para 

avaliar a morfodinâmica e implicações para a população despertaram a curiosidade e o 
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interesse dos moradores que habitam essas encostas, levando-os a indagarem o porquê 

dos experimentos que vinham sendo executados. Dessa forma fortaleceu-se o intercâmbio 

de informações: conhecimentos empíricos da população e conhecimentos técnico-científicos 

da pesquisadora, oportunizando um enriquecimento recíproco. Confirma, portanto a 

necessidade de aplicar uma educação ambiental de caráter totalizante que integre os 

conhecimentos técnico-científicos, favorecendo uma visão crítica reflexiva, que valoriza 

decisões, priorizando necessidades, evitando futuros problemas. 

A primeira etapa do trabalho objetivou diagnosticar os problemas enfrentados pelos 

moradores das encostas do Morro da Polícia. Para isso, foi coletado, inicialmente, dados 

bibliográficos e censitários da área de estudo, que revelaram o agravamento dos processos 

erosivos decorrentes da falta de medidas infra-estruturais. O número de domicílios sem 

abastecimento de água, esgotos e coleta de lixo foi quantificado e identificado a partir da 

orientação solar de cada encosta do Morro da Polícia, a fim de melhor avaliar os processos 

morfogenéticos e conseqüentes riscos enfrentados pela população que ali habita. O quadro 

abaixo apresenta os resultados. 

Falta de infra-estrutura  
Encosta 

 
Abastecimento de água – rede 

geral 
Esgoto sanitário – rede 

geral 
Destino de lixo - 

coletado  
Total de 

domicílios 

Norte 2011 2965 1924 4118 

Sul 164 1012 61 2302 

Leste 234 977 54 1236 

Oeste 69 1185 90 2618 

Dados levantados no IBGE e organizados pelo Bolsista Dane de Freitas Martins, sob 

orientação da Profa. Heloisa Lindau. 

A partir do levantamento da falta de medidas infra-estruturais, bem como, das 

observações de campo constatou-se: o comprometimento da qualidade de vida e do bem 

estar da população local; poluição dos cursos d’água e dos solos por contaminação de 

coliformes fecais, expondo em risco a saúde da comunidade; assoreamento dos canais de 

drenagem; instabilidade morfodinâmica com riscos de escorregamentos nas altas encostas; 

entupimento das redes pluviais nos níveis mais baixos do Morro da Polícia, causando 

inundações nas áreas do entorno do morro, em dias de chuvas; proliferação de pragas 

como roedores e insetos que encontram abrigo e alimento em depósitos de resíduos(lixo), 

colocando em perigo a estabilidade das encostas, a integridade física da população, 

expondo-os ao riscos de doenças; a falta de infra-estrutura na encosta sul são agravadas 

pela menor insolação, que confere maior instabilidade. 

 De posse desses dados, foram feitos contatos com escolas e centros comunitários 

do Morro da Polícia a fim de organizar um grupo de voluntários (alunos, familiares dos 

alunos e comunidade) para colocar em ação o projeto. Selecionaram-se duas escolas, a 
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primeira denominada Escola Municipal de Ensino Fundamental Marcírio Goulart Loureiro, 

localizada na encosta Norte do morro e a segunda Escola Estadual de Ensino Fundamental 

e Médio Prof. Oscar Pereira, localizada na encosta Sul do Morro da Polícia. 

  Promoveram-se contatos duradouros com as referidas escolas para apresentar a 

proposta de trabalho e de estabelecer interações entre os pesquisadores e pessoas 

implicadas na situação investigada. Ainda nessa etapa, foram e continuam a ser promovidas 

as seguintes oficinas de educação ambiental com os seguintes objetivos: 

Atividade 1: conhecendo a história do meu bairro. 

Objetivo: analisar a história do seu lugar, avaliando as transformações ocorridas a partir da 

observação e comparação dos elementos contidos nas fotografias aéreas. 

Procedimentos: utilizando fotografias aéreas das décadas de 1970, 1980 e 1990, nas 

escalas de 1: 20 000, 1: 5000 e 1: 8 000, respectivamente; as crianças e adolescentes 

verificaram a evolução da ocupação, bem como as transformações ocorridas na encosta 

norte e sul do Morro da Polícia. Foi confeccionado um quadro comparativo das mudanças, 

trazendo a tona algumas informações observadas, tais como: o nome da rua da escola 

Marcírio Goulart Loureiro, denominado de Rua da Saibreira, se deu em função da existência 

de uma saibreira no local onde hoje está a escola; as matas ao redor do Arroio Moinho eram 

muito mais extensas do que atualmente; grande parte das ruas onde habitam as crianças 

não existia na década de 1980; não havia casas em cima do morro, só mato; não havia 

escola na década de 1980; na década de 1990, entretanto, aumentou o número de casas e 

ruas. Os participantes interagiram com as fotografias, reconhecendo os elementos, nela 

contidos. 

 Essa atividade permitiu a aproximação dos participantes com a história do bairro - 

seus lugares – a partir da identificação dos alvos das fotografias aéreas. Esse processo de 

decodificação de fotografias aéreas não se tornou um empecilho, pelo contrário, aguçou 

ainda mais a percepção, tendo em vista que as escalas grandes das fotos, favorecem a 

visualização dos alvos. Após as constatações sugeriu-se aos participantes que realizassem 

uma entrevista na comunidade a fim de trazerem os relatos das recordações dos moradores 

mais antigos. A memória do lugar foi resgatada e correlacionada com o processo de 

urbanização intenso da década de 80. 

 Verificou-se que a utilização de sensores remotos, como fotografias aéreas, são 

instrumentos de ensino fundamentais para a reconstituição dos lugares. Cabe, mais uma 

vez ressaltar, que a técnica de sensoriamento remoto deve ser valorizada no processo de 

educação ambiental. 

Atividade 2: caminhadas de conscientização ambiental 
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 Objetivos: percorrer as encostas do Morro da Polícia a fim de observar as transformações 

ocorridas desde a década de 1990. 

Procedimentos: os grupos de professores e crianças subiram o morro na encosta Norte e na 

encosta Sul e fizeram as seguintes constatações: existência de lixo jogado nas altas 

encostas do Morro da Polícia, junto às moradias; erosão nas áreas sem vegetação, como 

nos becos e vias de acesso e identificação de becos e ruas que não constam nas fotografias 

da década de 90. 

 Nessa atividade verificou-se que o acúmulo de lixo se deve, também, pela falta de 

coleta nas altas encostas. Trata-se de áreas de difícil acesso. Constatou-se, também, a falta 

de infra-estrutura das moradias das médias a altas encostas, se comparado com as das 

baixas encostas. Após, levantadas essas observações, foi realizado um relatório da referida 

atividade. 

Atividade 3: seleção de uma área para montar uma estação experimental. 

Objetivo: Identificar uma área propícia à instalação de uma rede de pinos de erosão. 

Procedimentos: foi feita uma caminhada de observação de campo para a identificação dos 

locais onde havia a remoção da vegetação. Os participantes da pesquisa aprenderam a 

montar uma estação experimental para acompanhar a perda de solo por escoamento 

superficial no Morro da Polícia nos dias de chuvas. 

Atividade 4: preparo da rede de pinos de erosão 

Objetivo: Preparar os instrumentos necessários para a montagem de uma estação 

experimental de perda de solo por escoamento superficial. 

Procedimentos: utilizando-se de pregos de 10 cm de comprimento, pincéis e tinta, as 

crianças pintaram e numeraram os pinos de erosão. O método da rede de pinos de erosão é 

uma adaptação do método de Deploey e Gabriels, exposto por Guerra e Cunha (1996). Foi, 

também confeccionada uma planilha de controle das condições meteorológicas para o 

acompanhamento do tempo e sua posterior correlação com a rede de pinos. 

Atividade 4: construindo uma estação experimental para acompanhar a perda de solo do 

Morro da Polícia nos dias de chuvas. 

Objetivo: construir uma estação experimental de perda de solo. 

Procedimentos: em pequenos grupos, as crianças foram até os locais selecionados para a 

montagem da estação experimental. Esses locais estão próximos as suas casas. São cortes 

de aterros e lugares onde não há circulação de pessoas. As crianças colocaram os pinos, 
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bem como, fizeram um mapa destes para acompanhar a perda de solo. Mediu-se, 

quinzenalmente, a altura dos pinos acima do solo, com o auxílio de uma régua. 

Atividade 5: medindo a infiltração da água no morro. 

Objetivo: Verificar junto à estação experimental de perda de solo, como se dá a infiltração da 

água nos dias de chuvas. 

Procedimentos: os alunos dirigiram-se até o local dos pinos para realizar um teste com um 

infiltrômetro, adaptação ao método de Hills (1970), citado por cunha e Guerra (1996). 
Adotaram-se os seguintes procedimentos metodológicos: 

- construção de um infiltrômetro, utilizando-se de um cano de PVC com as seguintes 

dimensões: 15 cm de altura e 10 cm de diâmetro interno; 

- penetração de 5 cm do infiltrômetro no solo a ser experienciado; 

- colocação de uma régua graduada (de 10 cm) dentro do infiltrômetro; 

- inserção de água no infiltrômetro e marcação do tempo da profundidade desta água, 

utilizando um cronômetro. A duração do experimento é de 30 minutos e os tempos devem 

ser marcados na caderneta de campo; 

  No retorno à escola, foram relatados os resultados dos testes com os infiltrômetros 

para fins de comparação. 

Atividade 6: medindo a infiltração das águas das chuvas nas altas encostas do Morro da 

Polícia. 

Objetivo: comparar os resultados da infiltração da água, medidos nas estações 

experimentais, com a infiltração nas altas encostas do Morro da Polícia. 

Procedimentos: as crianças, subiram o morro e realizaram testes com o infiltrômetro. 

 Foram realizados três testes, constatando a baixa infiltração da água nesse local e, 

conseqüentemente, o alto escoamento superficial. Constataram-se locais de erosões 

decorrentes da baixa infiltração, como ravinamentos. 

Atividade 7: caminhadas de conscientização ambiental. 

Objetivo: Analisar os aspectos positivos e negativos da ocupação nas encostas do Morro da 

Polícia. 

Procedimentos: em grupos, as crianças, caminharam por locais que não tinham sido 

visitados e listaram pontos positivos e negativos da ocupação. Os pontos positivos foram: 
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luz, água encanada e bar. Os pontos negativos listados foram: muito lixo jogado no chão, 

arroio poluído e muito terra acumulada nas ruas. Após, foi feita uma análise das 

observações levantadas, a fim de confrontar as opiniões e de promover um debate em torno 

do uso do solo em áreas de altas declividades. 

Atividade 8: medindo os cortes de aterro realizados na ocupação do Morro da Polícia. 

Objetivos: identificar as áreas sujeitas a desmoronamentos. 

Procedimentos: nas caminhadas de conscientização ambiental, grupos de crianças mediram 

os cortes para aterro para assentar as moradias, com o auxílio de uma trena. Os alunos 

constataram que os cortes eram maiores e mais inclinados nas áreas localizadas na média 

encosta do morro, evidenciando assim, o risco de desmoronamento. 

Atividade 9: identificando os resíduos (tipos de lixo) jogados no bairro. 

Objetivo: identificar quais os tipos de resíduos da produção mais jogados no bairro. 

Procedimentos: os alunos saíram a campo para verificar todos os tipos de resíduos 

lançados nas encostas do morro. Foram identificados: garrafa pet, cigarros, sacos plásticos, 

poltronas velhas e colchões. De posse dessa observação foi realizada uma pesquisa a fim 

de avaliar o tempo de decomposição de cada resíduo identificado. 

Atividade 12: avaliação dos trabalhos desenvolvidos na primeira etapa da pesquisa. 

Objetivos: avaliar as atividades desenvolvidas, destacando o que mais chamou atenção. 

Procedimentos: as crianças foram filmadas, relatando o que aprenderam no 

desenvolvimento desta experiência de educação ambiental. Os relatos demonstraram as 

relações estabelecidas pelos participantes, como se pode observar nas seguintes falas: as 

pedras aparecem porque a terra vai embora; se não fosse tirado o capim, não teria esse 

buraco comprido; as pessoas de cima têm menos infra-estrutura do que as de baixo. 

Os depoimentos evidenciaram o grau de confiança e interação entre os participantes. 

Atividades realizadas na segunda etapa da pesquisa: 

Atividade 1: analisando a qualidade das águas do Arroio Cascatinha. 

Objetivo: Avaliar a qualidade das águas do Arroio Cascatinha, na encosta Sul, desde a 

nascente até o curso médio do referido arroio no Morro da Polícia. 

Procedimentos: As crianças aprenderam a coletar águas em diferentes pontos do Arroio 

Cascatinha, identificando os frascos e verificando o odor e a turbidez das águas. Após, os 
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frascos foram encaminhados ao laboratório de análises da ULBRA e os resultados 

apresentados a comunidade. 

Atividade 2: intercâmbios entre as escolas do Morro da Polícia. 

Objetivos: promover intercâmbios entre as escolas do Morro da Polícia, integrando crianças, 

pais, professores e líderes comunitários. 

Procedimentos: as crianças e adolescentes das escolas localizadas no morro, junto com 

líderes comunitários, bolsista e professora orientadora, realizam contatos e caminhadas 

ecológicas a fim de observar e comparar as estações experimentais, visando compreender 

os processos morfogenéticos característicos de cada encosta. Foram promovidas palestras 

com os professores das referidas escolas, bem como, com os pais, a fim de propiciar a 

compreensão do espaço vivido como uma realidade modificável. 

Atividade 3: cartografando as encostas do Morro da Polícia. 

Objetivos: Compreender a dinâmica das encostas do Morro da Polícia a fim de conter os 

possíveis riscos decorrentes dos processos morfogenéticos. 

Procedimentos: as crianças e adolescentes das Escolas, bem como seus familiares 

percorreram, junto com bolsista e voluntários, as encostas do Morro da Polícia. De posse do 

GPS e de fotografias aéreas da década de 90, levantaram as seguintes informações: limite 

da ocupação nas encostas; mata nativa com modelados tecnogênicos; afloramentos 

rochosos e área de campo com modelados tecnogênicos. As fotografias aéreas permitiram 

visualizar as transformações do morro, avaliando os problemas ambientais. Os dados foram 

levados para o Laboratório de Cartografia da ULBRA para a confecção da carta da dinâmica 

do Morro da Polícia. 

Atividade 4: Recuperando áreas degradadas. 

Objetivos: Compreender a importância de conter os processos erosivos de ravinamento. 

Procedimentos: A partir das caminhadas de mapeamento e de reconhecimento das 

transformações ocorridas no morro, identificaram-se as áreas mais susceptíveis a erosão, 

com ravinamentos. Depois de realizados os levantamentos dos diferentes tipos de 

vegetação encontrada no morro, bem como do estudo das características das raízes de 

cada espécie encontrada, propôs-se o preenchimento com gramíneas, de uma ravina 

previamente selecionada. Esse procedimento de recuperação foi acompanhado pela 

comunidade escolar. 

Atividade 5: Divulgando os resultados da pesquisa para a comunidade. 

 7890 



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

Objetivo: Divulgar nas comunidades escolares, centros comunitários e rádio comunitária os 

resultados da pesquisa. 

Procedimentos: A partir dos contatos duradouros com as escolas, pais, professores e líderes 

comunitários, foram divulgados na rádio comunitária, escolas e centros comunitários, todos 

os dados e resultados levantados na pesquisa - carta da dinâmica das encostas do Morro da 

Polícia, levantamento da contaminação dos cursos d’água, levantamento das áreas 

monitoradas com pinos de erosão, as espécies vegetais mais propícias para a contenção 

dos processos erosivos, bem como as falas dos participantes da pesquisa. 

A promoção de oficinas junto às escolas alertou a comunidade sobre os 

problemas acima citados, mostrando a importância de não remover a vegetação dos 

terrenos de suas casas para evitar a perda de solo por escoamento superficial e propiciar 

maior infiltração das águas das chuvas; e a importância de remover o lixo para as áreas de 

coleta. Essas medidas preventivas estão ao alcance da população local, possibilitando 

enfrentar problemas locais. Entretanto, a comunidade está ciente da falta de medidas infra-

estruturais que deveriam ser adotadas pelo poder público municipal, porém como se tratam 

de áreas de ocupações irregulares, reconhece que a organização para reivindicação no 

orçamento participativo se faz necessária. 

Considerações Finais 

A proposta metodológica de educação ambiental, aqui apresentada, voltada às 

comunidades que habitam as áreas de riscos geológico-geomorfológico em encosta e áreas 

ribeirinhas, a partir de oficinas de monitoramento ambiental, atividades práticas de campo, 

mapeamento, análise das águas, entre outras, promove o encontro entre a geografia do 

lugar e uma educação ambiental ativa que propicia a compreensão do espaço vivido como 

uma realidade modificável, buscando assim, a melhoria da qualidade de vida. 

O monitoramento dos processos erosivos nas áreas de riscos e o acompanhamento 

por parte das comunidades envolvidas, mostraram que os problemas de cunho ambiental 

estão diretamente relacionados aos sociais, evidenciando assim, a dimensão totalizante de 

natureza e a importância de se adotar uma educação ambiental dentro desta perspectiva. 

Para promover a compreensão da comunidade para com as questões sociais e sua inserção 

no processo histórico de escala global, o acompanhamento da dinâmica do lugar, de forma 

dialógica e participativa, aproxima desta realidade, apontando os possíveis problemas e 

organizando a comunidade para evitá-los. 

A integração de conhecimentos técnico-científicos à educação ambiental favorece, 

de forma concreta, o entendimento da dinâmica do relevo, da poluição dos cursos d’água, 

do avanço da ocupação, das conseqüências decorrentes, despertando uma visão crítica e 
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reflexiva, que valoriza decisões, priorizando necessidades, afastando futuros problemas. 

Quer-se construir uma leitura da natureza local – Morro da Polícia e seus habitantes – que 

rompa com a linguagem predatória que separa o ser humano da natureza, muitas vezes, 

repassada pela mídia. 

Cabe ressaltar que a presente proposta, não foi completamente concluída, pois os 

resultados estão sendo levados para os habitantes das encostas do Morro da Polícia, pela 

articulação de redes entre as escolas, rádio e centros comunitários. 

As atividades práticas de educação ambiental oportunizaram a análise comparativa 

dos resultados levantados nas áreas selecionadas, proporcionando o engajamento dos 

demais professores de outras áreas das já referidas escolas, no projeto. Pretende-se, cada 

vez mais, despertar a curiosidade das comunidades envolvidas, levando até elas, os 

conhecimentos científicos produzidos nas Universidades, para que surja um novo olhar 

sobre o lugar, promovendo indagações, bem como, a organização para a resolução dos 

problemas. 
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