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APRESENTAÇÃO 

 

Esta publicação apresenta as reflexões de vários 
profissionais de diferentes áreas do conhecimento sobre os 
aspectos da Educação Ambiental que vem sendo discutidos 
no âmbito acadêmico da Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA). Os/As pesquisadores/as, professores/as 
e estudantes que assinam os textos desta coletânea 
apresentam os resultados de suas investigações e 
intervenções educativas em diferentes contextos 
educacionais, quer sejam na escola ou em comunidades. 
Trata-se de um ponto de partida para ampliar ações 
educativas e preencher algumas lacunas na bibliografia 
maranhense sobre Educação Ambiental.  

A maior parte do percurso investigativo aqui 
apresentado foi realizada por estudantes e professores do 
Curso de Especialização em Educação Ambiental da UEMA. 
Os autores desta coletânea buscaram refletir sobre os 
resultados de suas pesquisas que originaram seus trabalhos 
de conclusão de curso. Incluímos também alguns trabalhos 
realizados por estudantes de graduação que pesquisam em 
associação com os grupos de estudos do referido Curso de 
Pós-Graduação.  

O livro está dividido em duas partes. A primeira 
apresenta sete experiências acadêmicas em Educação 
Ambiental desenvolvidas em escolas. Na segunda parte são 
apresentadas sete experiências em Educação Ambiental 
Não Formal, as quais foram realizadas em diferentes 
contextos educativos e comunidades.  

Desejamos que a coletânea “Educação 
Ambiental: construindo saberes em ambientes formais e não 
formais” sirva ao conhecimento e à sensibilização sobre a 
Educação Ambiental que se desenvolve dentro dos grupos 
de pesquisas das universidades maranhenses, mas também 
nas instituições de ensino públicas e privadas do estado do 
Maranhão nos níveis fundamental e médio e em diferentes 



 

 

 

 

comunidades que se desafiam a enfrentar os problemas 
ambientais. Esperamos contribuir com a divulgação dos 
saberes necessários às ações de Educação Ambiental que 
permitam o crescimento da lógica sustentável que é tão 
importante para a escola, o bairro, a comunidade, o Estado, 
o país e o Planeta.  

 

Boa leitura! 

 

 

Raimunda Fortes e Jackson Ronie Sá-Silva 

(Organizadores da publicação) 

 

São Luís, março de 2013.                
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CAPÍTULO 1  
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA COMUNIDADE 
ESCOLAR DE SÃO LUÍS-MA: SENSIBILIZAÇÃO SOBRE 
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Eliane Braga Ribeiro 
Raimunda Nonata Fortes Carvalho Neta 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
A sociedade atual tem presenciado uma série de 

problemas ambientais como resultado da gradativa 
urbanização e evolução da civilização. De acordo com 
Effting (2007), nesse processo a percepção que as pessoas 
possuem do ambiente mudou drasticamente e a natureza 
passou a ser entendida como "algo separado e inferior à 
sociedade humana", ocupando uma posição de 
subserviência. Assim, segundo esse autor, no decorrer do 
século passado, para se atender as necessidades humanas 
desenhou-se uma equação desbalanceada, privilegiando-se 
o retirar, o consumir e o descartar. 

No entanto com intuito de modificar 
positivamente essa situação a Educação Ambiental vem 
sendo apontada como uma prática urgente e necessária 
para a humanidade.  O artigo 1º da Lei 9.795 que instituiu a 
Política Nacional de Educação Ambiental define Educação 
Ambiental como sendo: “o processo por meio do qual 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 sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade” (BRASIL, 1999). O artigo 2º complementa 
que a EA deve estar presente no processo educativo em 
caráter formal e não formal. 

Dias (2003) comenta que a aprendizagem, em 
um processo de Educação Ambiental, é mais efetiva quando 
está inserida na realidade de seus participantes, sendo que 
essa abordagem pode promover o maior entendimento 
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destes em relação às cidades onde vivem e aos seus 
problemas ambientais, como por exemplo, a geração e 
indevida disposição dos resíduos sólidos no ambiente.  

Com o crescimento acelerado da população, 
houve incremento na produção de bens e serviços. Estes, 
por sua vez, à medida que são produzidos e consumidos, 
acarretam uma geração cada vez maior de resíduos, os 
quais, coletados ou dispostos inadequadamente, trazem 
significativos impactos à saúde pública e ao meio ambiente 
(DEUS, 2004).  

Em São Luís (MA), tal qual nas demais cidades 
brasileiras, geralmente esses resíduos são destinados a céu 
aberto, sendo que uma das áreas urbanas ludovicenses 
onde essa ocorrência é significativamente observável é no 
bairro da Estiva. Por ser um bairro distante do centro da 
cidade, a coleta de lixo não é feita com regularidade, o que 
levou os moradores a encontrarem suas próprias estratégias 
de destinação final dos resíduos sólidos. 

A motivação para a realização desta pesquisa 
surgiu a partir de uma ação educativa realizada com alunos 
do Centro de Ensino Salim Braid (escola pública localizada 
na Estiva), onde os discentes relataram a presença de um 
lixão nos arredores do bairro. Essa constatação gerou a 
curiosidade de se conhecer o comportamento dos alunos e 
professores em relação à produção e gerenciamento dos 
resíduos sólidos no espaço em que vivem.  

Dessa forma, o presente trabalho foi realizado 
com os seguintes objetivos: a) diagnosticar a percepção 
ambiental da comunidade escolar do Centro de Ensino 
Salim Braid, enfatizando-se os problemas gerados a partir 
da disposição inadequada do lixo; b) identificar ações 
educativas capazes de ampliar o nível de entendimento a 
respeito dos impactos causados pelo acúmulo de lixo no 
bairro; c) contribuir com reflexões sobre a importância da 
Educação Ambiental para a sensibilização da comunidade 
escolar na busca coletiva de soluções para os danos 
oriundos da inadequada gestão do lixo.  
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2 A CONSTRUÇÃO DO FAZER EDUCATIVO 
 

O desenvolvimento da presente pesquisa ocorreu 
no Centro de Ensino Salim Braid, bairro Estiva em São Luís 
(MA), no período de setembro a dezembro de 2009 com 
alunos do ensino fundamental do 6º ao 9º ano do período 
matutino, com idade variando entre 11 e 15 anos. Com 
abordagem qualitativa e quantitativa, utilizou-se 
questionários semiestruturados, abordando questões sobre 
problemas gerados pelos resíduos sólidos e soluções 
viáveis na comunidade.  

Ao diagnosticar a percepção ambiental dos 
alunos, foram realizadas em sala de aula palestras sobre 
diversos aspectos relacionados ao lixo, tais como: tipos de 
lixo (residencial, comercial, público, domiciliar especial, 
industrial, agrícola, hospitalar e radioativo); os problemas 
gerados com o descarte inadequado dos resíduos sólidos; a 
regra dos cinco erres, no que se refere ao conceito de cinco 
ações práticas (Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Repensar e 
Recusar) para minimizar os resíduos sólidos e promover a 
cultura da sustentabilidade; tempo de decomposição de 
alguns materiais dispostos no ambiente. 

No processo de sensibilização dos discentes foi 
realizada uma visita à Área de Proteção Ambiental do 
Maracanã (localizada próximo da escola) e a realização de 
uma dinâmica de limpeza simbólica na APA, a qual foi 
denominada de “ecofaxina”. Tal visita teve como objetivos 
estimular a curiosidade dos alunos para os problemas 
gerados pelo lixo em sua comunidade, bem como aguçar a 
percepção ambiental para esse problema que também 
ocorre em áreas protegidas. 

Depois da visita à Área de Proteção Ambiental do 
Maracanã, os alunos foram mobilizados e orientados para a 
realização das seguintes atividades, que contaram com a 
colaboração integrada dos professores de Ciências, 
Geografia, Português e Artes: quatro oficinas de reutilização 
de embalagens e confecção de cartazes sobre os problemas 
oriundos do lixo (poluição e tempo de decomposição dos 
produtos); mapas conceituais, que conforme Tavares (2007) 
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podem ser entendidos como uma representação visual 
utilizada para partilhar significados, pois explicita a 
estruturação de conhecimento construído pelo autor sobre 
determinado assunto; peça teatral com roteiro enfatizando 
os problemas ambientais analisados durante o processo 
educativo; exposição de produtos confeccionados com 
materiais reutilizados; desfile de roupas ecológicas 
confeccionadas pelos alunos. 

Ao final dessas atividades foi organizado um 
evento com toda a comunidade escolar, onde todos os 
registros e produções foram expostos e apresentados pelos 
alunos envolvidos para os discentes de outros turnos, 
funcionários da escola e comunidade externa.    

 
 
3 O DIAGNÓSTICO REALIZADO NA ESCOLA 
 

O diagnóstico realizado com a comunidade 
discente indicou uma percepção ambiental já fortalecida 
pelos princípios da Educação Ambiental atualmente 
trabalhada nas escolas. Assim, para 92% dos alunos 
entrevistados, meio ambiente  “é o conjunto formado pela a 
atmosfera, o clima, os recursos hídricos, todos os seres 
vivos (o homem, outros animais, plantas, bactérias, fungos, 
vírus e protozoários) os tipos de solo e rocha”. Apenas 8% 
dos discentes conceituaram o meio ambiente como um 
conjunto formado pelo espaço físico mais os seres vivos 
sem a presença do homem.  

Nos dicionários de ciências ambientais, que 
enfocam aspectos puramente ecológicos, o termo “meio 
ambiente” tem sido utilizado para indicar um “espaço” (com 
seus componentes bióticos e abióticos e suas interações) 
em que um ser vive e se desenvolve, trocando energia e 
interagindo com ele, sendo transformado e transformando-o 
(LIMA E SILVA et al., 2002). Em termos legislativos, a Lei 
no. 6.938 de 31 de agosto de 1981 considera meio ambiente 
como o conjunto de condições, leis, influências e interações 
de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas. Neste conceito, o 



Educação Ambiental...       | 17 |    Carvalho Neta, R. N. F.; Sá-Silva, J. R. (Org.) 
 

 

homem está incluído. Portanto, nossos dados indicam que 
essa visão ampliada da legislação brasileira sobre meio 
ambiente já está sendo trabalhada com a comunidade 
discente investigada. 

Quando questionados sobre quais eram os 
elementos considerados como “resíduos sólidos” pelos 
alunos, os itens mais indicados foram: embalagens plásticas 
(25%) e restos de comida (18%), seguidos por animais 
mortos (15%) e restos de material de construção (15%). 

Os termos lixo e resíduo sólido, comumente, são 
empregados para expressar o mesmo significado. A 
definição adotada pelo Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal (2001) é a seguinte: “resíduo sólido ou 
simplesmente lixo é todo o material sólido ou semi-sólido 
indesejável e que necessita ser removido por ter sido 
considerado inútil por quem o descarta em qualquer 
recipiente destinado a este ato”.  

Para Pereira Neto (2007) o lixo é uma massa 
heterogênea de resíduos sólidos, resultantes das atividades 
humanas, os quais podem ser reciclados e parcialmente 
utilizados, gerando entre outros benefícios, economia de 
energia e de recursos naturais. Contudo, Rego et al. (2002) 
explicam que a valorização e a categorização de um produto 
como lixo apresenta uma dimensão temporal. O lixo 
recolhido em um dado momento serve para ser vendido, 
constituindo-se como um meio de sobrevivência, em outros, 
quando esta atividade econômica deixa de existir, é 
considerado como um produto descartável. 

A identificação do que é considerado lixo envolve 
processos de escolhas que eventualmente requerem 
decisões; um objeto ou produto pode ser mantido ou 
descartado, pode-se optar por reutilizá-lo, guardá-lo para 
uso posterior, ou doá-lo a alguém. Se a opção é pelo 
descarte, o objeto é então definido como lixo, sendo que o 
destino dele, em geral, é ser removido para lugares fora do 
domicílio. Como os costumes se alteram ao longo do tempo, 
a definição e caracterização do que é lixo refletem essas 
mudanças temporais. 
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Na questão relacionada aos locais onde a 
presença de lixo acumulado é percebida com maior 
frequência, 40% dos alunos responderam terrenos baldios e 
34% indicaram as ruas como sendo os locais onde a 
presença de lixo acumulado é observada com maior 
frequência na região em que moram. Segundo Santos 
(2006), a preocupação da população quanto à disposição 
dos resíduos gerados deveria ser maior, pois o Município de 
São Luís não possui tratamento adequado para o lixo 
produzido. Tanto São Luís quanto os outros três municípios 
que formam a Ilha do Maranhão, não tem um aterro 
sanitário, sendo que os resíduos sólidos são depositados 
em lixões, sem qualquer tipo de tratamento. 

Em entrevista divulgada no dia 19 de fevereiro de 
2006 no Jornal Diário do Vale on line, o antropólogo Douglas 
Mansur da Silva, comentou que considera o lixo nas ruas 
como um problema cultural: “o principal motivo é a falta de 
civismo da população, de respeito pela coisa pública; as 
pessoas desrespeitam porque não consideram como sendo 
seu e de todos”. Assim, o hábito de depositar o lixo nas 
ruas, calçadas, em terrenos baldios ou em outros lugares 
inadequados é consequência da educação que não cultivou 
a relação de cuidado, respeito e afetividade dos cidadãos 
com o ambiente. 

Quando se perguntou aos alunos “qual o destino 
dado ao lixo da sua casa”, mais da metade respondeu que o 
queimava (51%) e 34% apontou para o uso de coletores de 
lixo (Figura 1). Na região de localização da escola, o 
costume que algumas donas de casa têm de atear fogo no 
lixo doméstico ocasiona a produção de fumaça, considerada 
um grande problema por todos os discentes. Pereira (2009) 
alerta que a queima do lixo pode fazer mal a saúde, uma 
vez que na combustão há o agrupamento de várias 
categorias de objetos, como, plástico, restos de alimentos, 
baterias, pilhas, madeira e outros materiais que podem 
produzir fumaça tóxica. A fumaça expelida além de poluir o 
ar é constituída de gás carbônico e a sua concentração na 
atmosfera é um dos grandes responsáveis pelo aumento do 
efeito estufa e do aquecimento do planeta. Além disso, 



Educação Ambiental...       | 19 |    Carvalho Neta, R. N. F.; Sá-Silva, J. R. (Org.) 
 

 

também pode ocasionar problemas para a saúde humana, 
como alergias, doenças respiratórias e dermatológicas. 

 

 
Figura 1.  Percentual de respostas dos discentes referente 
ao destino dado para o lixo doméstico. 

 
Ao se fazer uma relação entre o resultado deste 

questionamento com o da interrogação anterior, percebeu-
se certa divergência: já que os resíduos estão sendo 
queimados ou mesmo depositados em coletores pela a 
maioria, de onde vem então o lixo acumulado que é visto 
frequentemente nas ruas e terrenos baldios do bairro? 
Identificou-se, portanto, que apenas parte dos resíduos 
gerados é que estão tendo um dos dois destinos mais 
mencionados. 

Uma das etapas do manejo dos resíduos sólidos 
é a coleta urbana, que é de responsabilidade da 
administração municipal. A deficiência no cumprimento 
desta etapa contribui para que ele seja lançado no ambiente 
de forma indevida, ou seja, utilizando terrenos, ruas e 
calçadas como depósito de lixo. Os resíduos lançados de 
forma inadequada acarretam problemas à saúde pública. 
Conforme Santos et al. (2007) isso ocorre devido a 
proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, 
baratas, ratos), geração de maus odores e, principalmente, 
poluição do solo e das águas subterrâneas e superficiais, 
pela infiltração do chorume (líquido de cor preta, mal 
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cheiroso e de elevado potencial poluidor, produzido pela 
decomposição da matéria orgânica contida no lixo). 

Dentre as respostas relacionadas com os 
problemas ocasionados pelo lixo, a opção “doenças” 
representou a maioria (29%) das opiniões dos discentes 
(Figura 2). Pelos demais aspectos indicados na figura 4, 
percebe-se que os entrevistados têm consciência quanto 
aos problemas ocasionados pelo lixo, o que é essencial para 
que haja resultados mais eficientes quando da promoção de 
ações educativas que fomentem mudanças culturais e 
sociais voltadas para uso racional do dos recursos naturais, 
além do correto destino a ser dado para os resíduos 
gerados. 

Por outro lado, Layrargues (2007), ao analisar as 
investigações sobre o papel da psicologia social no 
tratamento da questão ambiental, enfatiza que o 
conhecimento de um problema ambiental não é suficiente 
para a mudança de valores que leve ao surgimento de 
atitudes positivas, desencadeando a criação de uma 
consciência ecológica. Todavia, tal consciência é condição 
necessária para tal transformação, e isso já tem sido 
observado na comunidade discente estudada.  

 

 
Figura 2 - Percentual de respostas relacionadas à 
percepção de fatores/situações que o lixo pode causar. 
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Em relação às soluções para amenizar o 
problema do lixo no bairro, a maioria dos discentes (33%) 
indicou a necessidade urgente de melhorar a limpeza 
pública (Figura 3). Observou-se que as principais soluções 
apontadas pelos discentes se remetem ao processo de 
gerenciamento dos resíduos (que por sua vez, compreende 
um conjunto integrado de ações, que dentre outras ações 
visa administrar de forma eficiente e eficaz as fases de 
geração, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e 
sua disposição final) e a educação ambiental que por meios 
de estratégias de conscientização e sensibilização pode 
favorecer a superação do modelo atual de relação da 
sociedade com os seus resíduos. 

Para Alberguini (2002) o adequado manejo dos 
resíduos sólidos necessita da conscientização da população 
em relação aos padrões de consumo e do entendimento 
sobre a importância da reutilização de diversos materiais e 
da prática da coleta seletiva. O autor acrescenta que a 
educação ambiental deve estar presente e em sintonia com 
as políticas públicas de redução e destinação do lixo. De 
acordo com Reigota (2006) “os problemas ambientais foram 
criados por homens e mulheres e deles virão às soluções. 
Estas não serão obras de gênios, de políticos ou 
tecnocratas, mas sim de cidadãos e cidadãs”. Santos et al. 
(2009) acrescentam que para a efetivação da educação 
ambiental é preciso a ajuda de todos, pois afinal, os 
problemas oriundos dos resíduos sólidos atinge em cheio 
todas as classes sociais. 

Quando foram questionados sobre a 
possibilidade de reaproveitamento do lixo gerado 
diariamente, 66% dos alunos afirmaram que é possível 
reaproveitar parte dos resíduos sólidos, enquanto 34% não 
souberam responder ou deram respostas negativas. Tal 
resultado demonstrou que ainda é necessário realizar 
atividades de sensibilização com parte dos educandos em 
relação às possibilidades de se minimizar a quantidade de 
resíduos sólidos. Todavia, muitos discentes já 
compreendem que o reaproveitamento dos resíduos poderia 
ocorrer através da confecção de artesanato, de trabalhos 
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realizados na escola, da coleta seletiva, da reciclagem, da 
reutilização do plástico e do vidro. Porém, faltam programas 
de incentivo e orientação, tanto na comunidade como na 
escola, para que a população possa praticar tais ações. 

 

 
Figura 3 – Percentual de respostas dos discentes referente 
às soluções para amenizar o problema do lixo no bairro. 

 
 
4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DA PERCEPÇÃO À AÇÃO 
 

Uma vez diagnosticada a percepção ambiental 
dos discentes, foram promovidas práticas educativas na 
escola (palestras, oficinas, mapas conceituais e peça teatral) 
e em campo (visita a APA do Maracanã). Tais ações foram 
orientadas para a sensibilização da comunidade escolar, 
visando a busca coletiva por reflexões aprofundadas na de 
soluções para a gestão do lixo produzido no espaço em que 
a escola está inserida. 

Inicialmente, para trabalhar os conceitos 
relacionados ao lixo no âmbito da educação ambiental 
formal, foram realizadas palestras para toda a comunidade 
escolar, nas dependências da própria escola. Na ocasião 
foram destacados os assuntos: a) classificação do lixo 
quanto à sua origem; b) doenças relacionadas ao destino 
inadequado do lixo (cólera, disenteria, febre tifóide, 
giardíase, peste bubônica, toxoplasmose, tracoma);  
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c) poluição da água dos mananciais de superfície e 
subterrâneos por causa do chorume; d) entupimento de 
córregos e bueiros que comprometem o escoamento da 
água; e) atração de vetores de doenças (ratos, baratas, 
moscas, mosquitos e outros organismos); f) os cinco erres 
(Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Repensar e Recusar) do 
consumo sustentável g) o tempo de decomposição de 
alguns produtos industrializados. 

As temáticas abordadas nas palestras foram de 
fundamental importância para a comunidade escolar, 
segundo a direção da escola, pois estavam direcionadas 
para o correto gerenciamento dos resíduos e aos prejuízos 
advindos quando tal prática não acontece.  Através da 
disseminação do conhecimento comprometido com as 
questões ambientais pode-se desenvolver uma população 
que seja consciente e preocupada com o meio ambiente e 
com os problemas que lhes são associados. Além disso, o 
reconhecimento quanto à necessidade de se atuar em 
ações comprometidas com a conservação dos recursos 
naturais pode ser ampliado para as áreas protegidas 
situadas dentro da cidade e que estão localizadas no 
entorno das escolas. 

As Unidades de Conservação também são alvos 
da disposição indevida dos rejeitos humanos, apesar de 
serem consideradas áreas legalmente protegidas. Quando 
essas áreas estão muito distantes dos educandos, essa 
realidade parece passar despercebida. Porém, estando a 
escola situada no entorno de uma Área de Proteção 
Ambiental (APA), a utilização desta área como instrumento 
de sensibilização é uma estratégia eficiente, já que é uma 
forma de chamar atenção para a responsabilidade individual 
e coletiva frente às questões ambientais voltadas para a 
gestão dos resíduos sólidos e sua relação com a proteção 
dos recursos naturais.  

Para explorar essa realidade das áreas 
protegidas do entorno da escola, foi realizada uma visita à 
APA do Maracanã (situada há cerca de 8 km do Centro de 
Ensino Salim Braid), onde os alunos e os professores 
puderam observar além dos elementos da flora e da fauna, 
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a quantidade de lixo que ali vem sendo depositado. Em 
função do cenário observado foram organizados grupos de 
alunos munidos de luvas e sacos apropriados para 
realização de uma limpeza simbólica da área, ação que foi 
denominada “ecofaxina”. Esta ação consistiu na retirada de 
cerca de quarenta quilos de lixo (garrafas pet, sacolas, 
copos descartáveis e embalagens diversas) da APA do 
Maracanã, o que correspondeu a apenas uma parte do lixo 
encontrado no centro do principal ponto turístico da área. 
Em paralelo à realização desta tarefa os estudantes 
observaram o meio físico visitado, com seus recursos 
naturais que merecem ser protegidos.   

Na escola os alunos foram estimulados a 
registrar através de mapas conceituais as suas impressões 
sobre a APA do Maracanã. A maioria representou as 
intervenções antrópicas negativas observadas, como o 
desmatamento, queimadas e a presença do lixo. 
Posteriormente, foram desenvolvidas oficinas para 
confecção de objetos a partir da reutilização de materiais, 
que anteriormente iriam diretamente para o lixo. Na ocasião 
foi lançada a proposta para que cada turma produzisse algo 
original. As turmas do 8º e 9º ano decidiram produzir roupas 
ecológicas e as turmas do 6º e 7º ano resolveram criar 
brinquedos e utensílios diversos. Nesta atividade houve o 
auxílio dos pais de alguns estudantes. Esta ação pretendeu 
demonstrar para os participantes que o descarte das 
embalagens nem sempre é a única alternativa.  

Além das peças e objetos produzidos com 
material reaproveitado, os alunos confeccionaram cartazes 
enfocando a poluição causada pelo manejo inadequado dos 
resíduos sólidos e o período requerido por alguns materiais 
para entrarem em processo de deterioração natural. 
Também foi organizada uma peça teatral, tendo como 
enredo o lixo no ambiente, onde os alunos participaram 
ativamente, elaborando desde o roteiro até a confecção do 
figurino com material reutilizado, o que demonstrou um 
maior vínculo da temática com os aspectos da realidade 
local e global. 
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Em todos esses momentos educativos, destacou-
se o papel dos indivíduos, mas também da coletividade na 
geração e no gerenciamento do lixo, apontando-se que “a 
dimensão participativa nas políticas públicas para os 
resíduos sólidos deve ser considerada como pré-requisito 
para a viabilidade das soluções encontradas e para a 
sustentabilidade dos procedimentos operativos e técnicos 
escolhidos, tendo em vista que tais aspectos dependem 
basicamente da capacidade organizativa, mobilizadora e 
comunicativa dos grupos sociais e instituições envolvidos 
nos mesmos” (ZANETI; SÁ, 2007). 

Com a realização destas atividades pretendeu-se 
estimular o envolvimento social dos participantes, que é 
imprescindível para a busca de soluções para uma questão, 
cuja responsabilidade é coletiva.  Nesse processo de ensino 
e aprendizagem, os professores da escola enfatizaram que 
“as atividades práticas representaram estratégias didáticas 
valiosas, pois ampliaram a capacidade de percepção, 
compreensão, fixação de conhecimentos e desenvolvimento 
de habilidades pelos alunos”. 

 
5 A MOSTRA DOS TRABALHOS:  
   REFLETINDO SOBRE O PROCESSO 
 

As ações desenvolvidas no Centro de Ensino 
Salim Braid aqui descritas foram apresentadas para os 
demais discentes da escola, professores, funcionários e 
comunidade externa. O evento científico-cultural envolveu 
exposição de painéis, fotos, mapas conceituais, cartazes, 
desfile de roupas ecológicas, mostra de produtos com 
materiais reutilizados e encenação teatral. De acordo com 
uma professora da escola envolvida no projeto: “cada 
equipe apresentou o seu trabalho com responsabilidade, 
entusiasmo e criatividade proporcionando difusão de 
conhecimentos e estímulo para o engajamento da 
comunidade em ações que fomentem a manutenção de 
sistemas ambientais sustentáveis e o correto gerenciamento 
dos resíduos”. 
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As diversas etapas que compreenderam a 
realização deste trabalho foram igualmente importantes, de 
acordo com os professores envolvidos no projeto, pois 
focaram um tema que está presente na vida de todos os 
cidadãos. No entanto, segundo os demais professores da 
escola, “a culminância destacou-se por oportunizar o 
desencadeamento de reflexões sobre a responsabilidade 
pública, individual e coletiva em relação ao lixo que 
cotidianamente é produzido no bairro e na cidade”.  Porém, 
considerando-se que a educação ambiental é um processo 
permanente, julga-se essencial a manutenção e 
continuidade dos projetos e ações educativas já existentes 
na escola (enfocando-se principalmente o processo e não 
apenas a etapa final de mostra de resultados), bem como a 
inserção de novas atividades capazes de sensibilizar a 
comunidade escolar para a gestão dos resíduos sólidos e a 
preservação dos recursos naturais. 

 
 
6 SENSIBILIZAÇÃO PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS: A IMPORTÂNCIA DA EA NA ESCOLA 
 

A educação ambiental é indispensável para o 
enfretamento das questões ambientais existentes, 
especialmente para a gestão dos resíduos sólidos. A 
geração, o descarte e disposição inadequada dos resíduos 
sólidos discutidos de forma, crítica, contextualizada e 
responsável poderão propiciar condições para que a 
comunidade escolar compreenda a complexidade que 
envolve essa questão, em função de seus vários aspectos, 
que vão desde os de ordem social, econômica, técnica, 
como os de cunho político, cultural, ambiental e educacional. 

A Educação ambiental na escola exerce um 
papel decisivo no processo de construção de conhecimentos 
dos alunos, na modificação dos valores e condutas 
ambientais (REIGOTA, 1998).  Essa educação diferenciada 
e transversal conduz à mudança de mentalidade de maneira 
gradativa, pois se trata de um processo, que segundo 
Loureiro (2004) não atua somente no plano das ideias e no 
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da transmissão de informações, mas no da existência, em 
que o processo de conscientização se caracteriza pela ação 
com conhecimento, pela capacidade de fazermos opções, 
por se ter compromisso com o outro e com a vida.   

A principal função de se trabalhar o tema Meio 
Ambiente na escola é contribuir para a formação de 
cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na 
realidade socioambiental de um modo comprometido com a 
vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade local e 
global. Para isso, é necessário que, mais do que 
informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar 
com atitudes, formação de valores, com o ensino e a 
aprendizagem de habilidades, de procedimentos e de 
competências para a vida coletiva (BRASIL, 1997).  

A Escola é um espaço de grande importância 
para a introdução da conscientização ecológica e para a 
geração de mecanismos de cidadania ambiental, pois é na 
escola que se formam consciências, divulgam-se ideologias 
e são compreendidos os fatores das relações entre as 
sociedades (SOUZA, 2004).  

 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O diagnóstico realizado com os alunos do Centro 
de Ensino Salim Braid indicou que grande parte da 
comunidade escolar amostrada tem uma concepção 
adequada quanto às questões relacionadas ao lixo, bem 
como ao seu gerenciamento. No entanto, tal entendimento 
não tem refletido a responsabilidade e o comprometimento 
necessário que a temática solicita, ou seja, o conhecimento 
demonstrado provavelmente não tem sido vinculado aos 
problemas ambientais gerados pela produção e tratamento 
inadequado dos resíduos sólidos. 

O desenvolvimento de palestras, mapas 
conceituais, visita à APA do Maracanã e mostra científico-
cultural dos trabalhos foram as atividades educativas que 
mais contribuíram, segundo os professores da escola, para 
ampliar o nível de entendimento a respeito dos impactos 
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causados pelo acúmulo de lixo no bairro. A realização 
dessas atividades educativas com alunos do ensino 
fundamental representou uma experiência significativa e 
nova na escola, indicando a necessidade de maior 
engajamento e motivação dos docentes do Centro de 
Ensino Salim Braid para a inserção da educação ambiental 
de forma integrada no cotidiano dos estudantes. 

As atividades desenvolvidas estimularam nos 
discentes uma maior fundamentação teórica associada à 
necessidade de adoção de uma nova conduta frente ao 
tema dos resíduos sólidos na região, já que puderam 
repensar sobre os seus próprios modos de vida, 
questionando a sua qualidade e reelaborando seus valores 
e conceitos.  

Aponta-se ainda a necessidade de mais 
intervenções educativas envolvendo a escola e a 
comunidade, no sentido de incentivar a busca coletiva de 
soluções para os danos oriundos do inadequado manejo dos 
resíduos sólidos. Questões como o gerenciamento do lixo, 
degradação da natureza e preservação da diversidade 
biológica devem ser trabalhadas na escola, seja de maneira 
formal seja de modo não formal. Todavia, inicialmente, 
deve-se ter como base as referências locais (a escola, o 
bairro e as áreas verdes da região), os problemas 
ambientais que afetam o cotidiano da comunidade, para, em 
seguida, expandir as discussões para as questões globais. 
Dessa forma, é possível contribuir para que os discentes 
possam melhor compreender a dimensão real dos 
problemas ambientais da sua região. Assim, esses alunos 
poderão agir de maneira mais articulada para melhorar o 
meio onde moram e estudam, a partir do exemplo individual 
(onde é necessário e possível com a modificação das suas 
atitudes), mas, principalmente, a partir do exercício da 
cidadania, onde o indivíduo se junta à coletividade e atua na 
rede de significados que é a própria cultura, reforçando uma 
percepção dos interesses comuns compartilhados de ser ter 
um ambiente saudável. 
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CAPÍTULO 2  

PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE 
LAGO DA PEDRA – MA SOBRE O MEIO AMBIENTE 

Janaina Gomes Dantas 
Raimunda Moreira Silva 

Raimunda Nonata Fortes Carvalho Neta 
Jackson Ronie Sá-Silva 

1 INTRODUÇÃO 
 
A noção de meio ambiente nem sempre é exata, 

ou nem sempre corresponde àquilo que verdadeiramente é. 
Deste modo, muitas vezes os alunos do Ensino 
Fundamental e Médio criam e recriam significados através 
de suas percepções, geralmente associadas somente à 
fauna e flora. A Educação Ambiental constitui-se num 
relevante instrumento para a sensibilização dos alunos e 
para obtenção de uma formação geral de cidadãos críticos, 
ativos e participativos, uma vez que a própria educação 
básica do país remete a uma formação voltada ao exercício 
da cidadania, na construção do individuo responsável. 

Nesse contexto, ações educativas voltadas para 
o aprofundamento da percepção ambiental têm sido 
utilizadas para que o aluno, a partir de seu campo sensorial, 
compreenda melhor seu ambiente, incorporado não só de 
saberes e de conhecimentos comuns, mas também da 
riqueza de vivências e experiências emocionais, individuais 
e coletivas, que fazem parte de suas relações 
sócioecológicas (TUAN, 1980; KANASHIRO, 2003). 
Conforme Dias (1992, p.158), “A Educação Ambiental pode 
e deve ser o agente otimizador dos processos educativos 
que conduzem as pessoas por caminhos que se vislumbrem 
a possibilidade de mudanças e melhorias do seu ambiente 
total”. 

Nesse contexto, a educação ambiental baseia-se 
essencialmente na busca por soluções aos problemas 
ambientais contemporâneos numa abordagem integradora e 
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holística, permitindo uma construção interdisciplinar para a 
compreensão das questões diversas que envolvem o 
ambiente, como resultado da dinâmica e das interações 
entre os sistemas natural e social.  

Nessa busca cada indivíduo percebe, reage e 
responde diferentemente frente às ações sobre o meio. As 
respostas ou manifestações são, portanto, resultado das 
percepções, dos processos cognitivos, julgamentos e 
expectativas de cada indivíduo. Embora nem todas as 
manifestações psicológicas sejam evidentes, são constantes 
e afetam a conduta humana, na maioria das vezes, 
inconscientemente (OLIVEIRA; CORONA, 2008). 

A finalidade deste trabalho foi conhecer as 
percepções de estudantes do ensino fundamental e médio 
sobre o meio ambiente, compreendendo questões 
relacionadas às suas interferências no meio, visão geral 
sobre os problemas ambientais e como podem contribuir 
para melhorar suas intenções. Além disso, visou sensibilizar 
os/as estudantes quanto aos problemas ambientais locais e 
promover a criticidade e a criatividade desses sujeitos tendo 
a escola como foco de intervenção. 

 
2 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 
A pesquisa foi desenvolvida por docentes e 

licenciandos do curso de Ciências (Biologia) do Centro de 
Estudos Superiores de Lago da Pedra/CESLAP, sendo 
executada no período de março a dezembro de 2009, no 
município de Lago da Pedra – MA.  

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados 
um questionário semiestruturado com a combinação de 
perguntas abertas e fechadas, em que os alunos são ao 
mesmo tempo influenciados com alternativas e levados a 
construir as suas próprias respostas. O referido questionário 
foi aplicado nas seguintes escolas: Centro de Ensino Marly 
Sarney (C. E. M. S.), Centro de Ensino São José (C. E. S. 
J), Centro de Ensino Cristóvão Colombo (C. E. C. C.), 
Centro de Ensino Maura Jorge (C. E. M. J.) e Colégio São 
Francisco de Assis (C. S. F. A).  
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Trabalhou-se com 20 alunos de cada escola, 
perfazendo um total de 100 alunos como público de 
amostragem. Os questionários foram aplicados em sala de 
aula sob a supervisão do responsável pela pesquisa, 
auxiliado por alunos do curso de Ciências (Biologia)  do 
Centro de Estudos Superiores de Lago da Pedra - CESLAP. 
Os principais tópicos contidos no questionário foram: 
conceituação de meio ambiente, os elementos que fazem 
parte do meio ambiente, em que meios de comunicação os 
estudantes costumam se informar a respeito de meio 
ambiente, quais os principais problemas ambientais que 
acontecem com maior freqüência na cidade de Lago da 
Pedra e quem são os responsáveis pelo surgimento desses 
problemas ambientais na cidade e nos bairros. 

Após a aplicação e tabulação dos questionários 
deu-se inicio ao processo de sensibilização, através de 
reuniões para apresentação do projeto e planejamento dos 
temas básicos a serem trabalhados durante o processo de 
sensibilização dos estudantes. As ações educativas 
selecionadas e executadas com os alunos das cinco escolas 
foram: 1º) realização de trilhas interpretativas na reserva 
Agostinho Romão; 2º) produção dos mapas conceituais; 3º) 
palestras; 4º) dinâmicas de grupos; 5º) visita aos arredores 
das escolas e realização de ecofaxinas; 6º) sessões de 
vídeos sobre impactos ambientais ocorridos na mata dos 
cocais e floresta amazônica; 7º) oficina sobre a “arte do lixo”.  

 
3 CONHECENDO AS PERCEPÇÕES ESTUDANTIS 
3.1 Percepção ambiental 

 
Os percentuais de respostas relacionados à 

formulação pessoal dos estudantes sobre o conceito de 
meio ambiente constam na tabela 1. A maioria dos 
entrevistados apresentou divergências e incompletude de 
concepções sobre meio ambiente, já que mais de 50% 
responderam que meio ambiente diz respeito a problemas 
na cidade de Lago da Pedra. Por outro lado, a segunda 
resposta mais frequente foi a de que meio ambiente 
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corresponde ao “lugar onde vivemos”, enfatizando-se uma 
visão antropocêntrica. 

 
Tabela 1 – Respostas dos estudantes relacionadas a 
definições de meio ambiente. 
 

 

Tais respostas representam uma dificuldade dos 
alunos para definir “meio ambiente”, confirmando uma 
situação preocupante, também enfatizada pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1997, p.31) quando 
afirma que, “de fato, não existe consenso sobre esses 
termas nem mesmo na comunidade científica; com mais 
razão, podemos admitir que o mesmo ocorra fora dela”. 

As percepções dos entrevistados sobre os 
elementos fazem parte do meio ambiente estão indicadas na 
tabela 2. As respostas se reportam principalmente aos 
elementos naturais (água, ar e terra), bem como apontam o 
ser humano enquanto integrante do meio ambiente; os itens 
menos assinalados como parte do meio ambiente são as 
praças, parques, sítios, chácaras e fazendas. 

Esses resultados indicam uma compreensão 
ambiental dos entrevistados essencialmente ligada aos 
elementos naturais. Reigota (1998, p.46) enfatiza que “o 
ambiente caracteriza-se pelo conjunto de condições 
materiais e morais que envolve alguém”. É também o 
resultado da interação dos fatores bióticos entre si e com as 
condições físicas e químicas (abióticos). A noção de meio 
ambiente engloba, ao mesmo tempo, o meio cósmico, 
geográfico, físico e o social, com as instituições, sua cultura, 
forças que exercem sobre o indivíduo e nas quais ele reage 

 

Meio Ambiente C. E. M. S. 
(%) 

 

C. E. S. 
J. 

(%) 

C. E. C. 
C. 
(%) 

C. E. M. 
J. 

(%) 

C. S. F. 
A. 

(%) 

Natureza 2,0 6,0 5,0 2,0 2,0 
Problema na cidade de Lago da 
Pedra - MA 

35 60 50 45 55 

Lugar onde vivemos 20 12 15 20 15 
Lugar onde vive os animais e 
vegetais 

15 10 12 8,0 6,0 

Lugar que está se acabando 15 7,0 10 10 15 
Como biosfera 8,0 3,0 4,0 2,0 2,0 
Respostas desconexas 5,0 2,0 4,0 13 5,0 
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de forma particular, segundo seus interesses e suas 
capacidades.  

Observou-se, portanto, que os alunos 
apresentam uma noção ainda incompleta acerca do 
ambiente, tendo em vista que não conseguem compreender 
as obras humanas, bem como os aspectos culturais como 
integrantes do meio ambiente. 

 
Tabela 2 – Respostas relativas aos elementos que fazem 
parte do meio ambiente. 

 

 
Os meios informativos em que os estudantes 

mais adquirem conhecimentos sobre o meio ambiente estão 
mostrados na tabela 3. 

 
 

Tabela 3 – Respostas relacionadas aos meios de obtenção 
de informações a respeito de meio ambiente. 

 

 
 
A análise das respostas mostrou que de 10% a 

70% das citações indicaram a televisão como a principal 
fonte de informação. O professor também teve certo 
destaque, ressaltando-se a necessidade de formação desse 

 

Elementos C. E. M. S. 
(%) 

 

C. E. S. 
J. 

(%) 

C. E. C. 
C. 
(%) 

C. E. M. 
J. 

(%) 

C. S. F. 
A. 

(%) 

Rios, lagos, lagoas e oceanos 18 27 34 33 22 
O ser humano 31 21 14 18 38 
Praças, parques 4,0 1,0 0,0 6,0 4,0 
Ruas, calçadas, estradas 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ar, céu 13,0 14,0 17,0 17,0 18,0 
Os animais e os vegetais 15,0 15,0 13,0 11,0 12,0 
Sítios, chácaras, fazendas 7,0 6,0 8,0 10,0 4,0 
Chuvas, ventos, trovões e raios 9,0 16,0 12,0 5,0 2,0 
Outros 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 

 

 

Fontes C. E.M.S 

(%) 

C. E. S. J. 

(%) 

C. E. C. C. 

(%) 

C. E. M. J. 

(%) 

C. S. F.A 

(%) 

Livros 7,0 8,0 18 6,0 12 

Revistas 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 

Televisão 52 55 42 51 54 

Jornais 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0 

Rádio 18 17 11 19 13 

Professor 18 17 26 18 18 

Outras fontes 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 
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profissional para a socialização de informações qualificadas 
sobre meio ambiente. Da mesma forma, é importante 
destacar a importância dos programas televisivos que 
enfocam a temática meio ambiente. 

A compreensão dos estudantes em relação aos 
problemas ambientais mostrou-se ampliada. Os estudantes 
apontaram vários problemas de dimensões globais e locais, 
tais como: 

 “Poluições no ar prejudica o meio ambiente e 
acontece o efeito estufa, o que deixa o mundo 
quente”.  

 “Os problemas ambientais são causados 
pelos homens por causa de dinheiro e poder”. 

  “São problemas que apareceram no planeta 
por ação do homem e que se o homem 
quisesse poderia resolver”. 

 “O lixo nas ruas e a falta de esgoto e de água 
potável”. 

 
Essas respostas evidenciam boa noção sobre a 

intervenção humana enquanto fator relevante nas causas 
dos problemas ambientais, seja na criação de resíduos 
sólidos contribuindo para a poluição e contaminação das 
águas, seja na redução da biodiversidade, da fauna e  
da flora.  

Os problemas ambientais que ocorrem com 
maior frequência na cidade de Lago da Pedra e que foram 
indicados pelos estudantes estão listados na tabela 4. 
Percebeu-se que os alunos têm uma visão ampla dos 
problemas ambientais que afetam a cidade de Lago da 
Pedra, sendo que a maioria deles acredita que problemas 
ambientais dizem respeito a esgotos a céu aberto, lixões e 
extinção de espécies animais e vegetais. 

Na busca de se contextualizar esses problemas 
no cotidiano dos alunos, indagou-se sobre a qualidade do 
ambiente dos bairros e das escolas dos estudantes. A 
maioria dos estudantes (90%) afirmou que existem esses 
mesmos problemas ambientais em sua escola e 80% dos 
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entrevistados afirmaram existir tais problemas em seus 
bairros. Essa compreensão aponta a existência de um 
primeiro passo de Educação Ambiental que já ocorrendo 
com os sujeitos da realidade investigada: a compreensão 
dos problemas ambientais locais. 

 
Tabela 4 – Respostas relacionadas aos principais problemas 
ambientais que ocorrem na cidade de Lago da Pedra. 
 

 
 

Conhecer a realidade local é o primeiro passo 
para identificar os principais problemas ambientais e 
começar um trabalho mais eficaz de educação ambiental. 
De acordo com Minc (1997, p. 26), “Educação Ambiental 
bem ensinada e bem aprendida deve ter relação com a vida 
das pessoas, o seu dia-a-dia, o que elas veem e sentem no 
seu bairro, a sua saúde, as alternativas ecológicas”. Caso 
contrário é artificial, distante e pouco criativa. 

Associado à contextualização da realidade local, 
indagou-se se os estudantes se sentem incomodados com 
os problemas presentes no seu bairro. A maioria dos 
entrevistados (99%) respondeu que sim e indicou como 
sendo os principais problemas mais próximos deles: 

 “falta de calçamento das ruas, falta de rede 
de esgoto, falta de professores formados para 
dar aula e ensinar sobre essas questões”; 

 “desmatamento de mata perto do bairro”; 

 

Elementos 
C. E.M.S 

(%) 

C. E. S. 
J. 

(%) 

C. E. C. 
C. 
(%) 

C. E. M. 
J. 

(%) 

C. S. F.A 
(%) 

Falta de água. - - - 5,0 - 
Poluição das águas. - - 8,0 4,0 - 
Esgoto a céu aberto. 26 23 32 28 26 
Lixo a céu aberto. 36 28 11 12 12 
Fumaça de carro, ônibus e caminhões, 
buzinas. 

- - - - - 

Falta de áreas verdes como parques e 
praças. 

18 - 17 - 18 

Contaminação do solo por agrotóxicos - 7,0 - 6,0 - 
Corte de árvores, queimadas. 12 26 18 24 13 
Extinção de espécies animais e 
vegetais. 

8,0 16 14 21 31 

Outros - - - - - 
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 “retirada de pedra numa serra perto da escola 
onde estudo”. 

O problema relacionado à retirada de pedras no 
município é histórico e o recurso, que tem sido direcionado 
para a construção civil, apresenta sinais de decréscimo. 
Esse problema é percebido por todos os moradores do 
bairro que percebem a degradação do meio ambiente com a 
retirada constante desse recurso. Os efeitos ambientais da 
extração mineral estão associados às diversas fases de 
exploração dos bens minerais, tais como: abertura da cava, 
(retirada da vegetação, escavações, movimentação de terra 
e modificação da paisagem local), uso de explosivos no 
desmonte de rocha (vibração do terreno, ultralançamento de 
fragmentos, fumos, gases, poeira, ruído), transporte e 
beneficiamento do minério (geração de poeira e ruído) que 
afetam água, solo e ar, além da população local  
(BACCI et al., 2006). 

As percepções estudantis já ultrapassaram o 
reconhecimento dos problemas e estão influenciando o 
desejo de mudança na cidade, já que a maioria dos 
entrevistados afirmou querer agir para melhorar o bairro e a 
escola (90%). Para eles os problemas ambientais 
incomodam e trazem sérias consequências à saúde e à vida 
social, mas existe a possibilidade mudança pela ação 
individual e coletiva. Essa percepção aponta para a 
necessidade de encaminhamento de ações educativas 
direcionadas para o entendimento do indivíduo como sendo 
integrante indissociável do ambiente e tendo a 
responsabilidade de preservá-lo e conservá-lo. Segundo 
Guimarães (2005), é preciso que se conscientize de que o 
ser humano é natureza e não apenas parte dela.  
Nessa conscientização são necessárias atitudes individuais, 
mas também são necessárias ações coletivas e  
participação cidadã.  

Os próprios estudantes reconhecem tais 
necessidades de participação coletiva e governamental ao 
indicarem que:  

 “falta educação ambiental nas escolas”. 
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 “os governantes não investem em medidas de 
preservação ambiental”. 

Essa percepção está intimamente associada 
com a ideia de que os governos são os principais 
responsáveis pela falta de qualidade ambiental nas cidades. 
Todavia, os estudantes também reconhecem a participação 
dos moradores e da comunidade local nesse processo 
(Tabela 5).  

 
Tabela 5 – Respostas relacionadas aos responsáveis pelo 
surgimento dos problemas ambientais no bairro e na escola. 

 
 
 
Os estudantes afirmaram que há grande 

responsabilidade dos próprios moradores em relação aos 
problemas ambientais do Município. Foi destacado também 
o papel dos governantes e a co-responsabilidade entre 
moradores e prefeitura em relação à falta de qualidade 
ambiental: 

 

 “na maioria das vezes o próprio povo não 
quer se responsabilizar pelos seus atos e 
quer que a prefeitura cuide de tudo”; 

 “os próprios moradores não sabem respeitar 
seu próprio ambiente”; 

 “o Governo não coloca esgotos nos bairros 
para que as sujeiras não sujem o lago”; 

 “fazendeiro desmata tudo para plantar capim”; 

 “o governo não deveria deixar uma pessoa só 
(fazendeiro) destruir tanto”; 

 

Respostas C. E.M.S 

(%) 

C. E. S. J. 

(%) 

C. E. C. C. 

(%) 

C. E. M. J. 

(%) 

C. S. F.A 

(%) 

O governo, os políticos, a prefeitura. 28 31 28 29 38 

Os moradores, a comunidade. 26 32 26 31 31 

Os moradores e a prefeitura. 24 22 29 19 17 

Novos loteamentos. 8,0 4,0 9,0 7,0 9,0 

Outros. - - 3,0 2,0 1,0 

Não sei. 12 4,0 2,0 9,0 1,0 

Não responderam. 2,0 7,0 3,0 3,0 3,0 
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 “os fazendeiros provocam queimadas para 
poder plantar capim pro gado”. 

De acordo com os estudantes, os principais 
agentes causadores dos problemas ambientais no município 
são alguns fazendeiros que retiram toda a vegetação nativa 
para plantar capim e criar gado, prática que tem gerado 
diversas consequências negativas, dentre elas, a influência 
sobre o microclima da cidade, favorecendo a elevação da 
temperatura. Sabe-se que pelo Código Florestal brasileiro, 
os proprietários de terra devem destinar uma parcela da 
propriedade para a reserva legal (BACHA, 2003). A reserva 
legal é uma porção da propriedade rural que não pode sofrer 
o corte raso, mas pode ser explorada comercialmente 
(OLIVEIRA; BACHA, 2003). Essas questões, portanto, são 
temas importantes para serem desenvolvidos em projetos 
educativos nas escolas investigadas. 

A solução dos problemas ambientais citados, 
segundo os estudantes entrevistados, deve ser uma ação 
compartilhada entre a comunidade, o governo estadual e a 
prefeitura. Um aspecto curioso é que a opção “escola” foi 
minimamente indicada. Conforme Penteado (2000, p.54) "o 
desenvolvimento da cidadania e a formação da consciência 
ambiental tem na escola um local adequado para sua 
realização através de um ensino ativo e participativo”. A 
escola é o espaço privilegiado onde o social se assume 
enquanto norteador das características individuais, sendo 
que a sensibilização coletiva é iniciada o mais cedo 
possível. 

A conservação de um ambiente com qualidade, 
de acordo os entrevistados, depende de todos. Os 
estudantes indicaram várias sugestões para melhorar o 
ambiente em que vivem, considerando-se o bairro e a 
escola como a realidade mais próxima de cada um: 

  “realizar uma campanha para limpar o lago 
da Cidade, que está super poluído”; 

 “plantar árvores no bairro e construir espaços 
verdes para melhorar a vida do ser humano”; 
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 “distribuir panfletos e cartilhas educativas 
pedindo consciência para preservação do meio ambiente”; 

 “recolher garrafas PET nas suas casas e 
bairros vizinhos para reaproveitamento, tais como 
aproveitamento em hortas”. 

As sugestões dos estudantes apontam a 
importância da escola para auxiliar o desenvolvimento 
dessas intenções, a partir de projetos educativos que 
possam capacitar discentes e docentes para promovê-las. 
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – Meio 
Ambiente e Saúde “o papel central da escola com relação à 
Educação Ambiental é construir um mundo socialmente 
justo e ecologicamente equilibrado, pois o mesmo requer 
responsabilidade individual e coletiva” (BRASIL, 1997, p.24). 

 
3.2 Ações educativas 

 
Após a realização do diagnóstico, o processo de 

interação pedagógica envolveu alunos e professores de 
todas as escolas investigadas em Lago da Pedro. Iniciou-se 
a implementação de um trabalho de Educação Ambiental de 
forma transversal, integrando todas as disciplinas que 
formam o currículo das escolas, a partir das questões locais 
consideradas urgentes pelos estudantes entrevistados. Sato 
(2002, p.22) ressalta a preocupação em se reconhecer que 
a “Educação Ambiental é interdisciplinar, devendo 
necessariamente participar ativamente em todas as áreas 
que compõem o currículo”. A mesma autora discute a 
função do desenvolvimento de Educação Ambiental nas 
diversas disciplinas, para que os conteúdos específicos de 
cada área sejam capazes de efetivamente serem 
condizentes com as metas e objetivos da sustentabilidade 
ambiental. 

As visitas à Reserva Agostinho Romão na cidade 
propiciou momentos para uma interpretação ambiental mais 
próxima da Natureza, permitindo a identificação da fauna e 
da flora existente na reserva. A realização das trilhas 
ecológicas foi alicerçada com pré-palestras em que foram 
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fornecidas orientações gerais para a caminhada na reserva. 
Houve a necessidade de elaboração de roteiro informativo 
que serviu de apoio para a realização da trilha. Brincadeiras 
e jogos didáticos oportunizaram uma sensibilização maior 
para os problemas ambientais que existem na região, 
mesmo em uma área legalmente protegida.  

A interpretação ambiental foi aprofundada com a 
produção de mapas conceituais e desenhos sobre o 
ambiente da Reserva Agostinho Romão, destacando-se 
fatores físicos, químicos e biológicos identificados no local. 
Observou-se, a partir dos desenhos analisados: a) a 
retratação de um ambiente como fonte de recursos vegetais, 
como o coco babaçu utilizado pelas quebradeiras de coco 
como fonte de renda e subsistência; b) ambiente livre de 
poluição ou qualquer outro tipo de impacto antrópico; c) lixo 
no percurso da trilha retratando que a Reserva já começa a 
ser predado pelo homem.  

As palestras foram norteadas com as seguintes 
temáticas, indicadas pelos estudantes: “Importância da 
Árvore”, “Queimadas e Desmatamento”, “Recursos 
Hídricos”, “Educação Ambiental”, “Importância Ecológica”, 
“Principais Problemas” e as “Contribuições que podemos 
dar”. Em todos os casos, foram utilizados exemplos das 
experiências dos estudantes anteriores e posteriores ao 
diagnóstico realizado. 

As sessões de vídeos foram guiadas pela 
apresentação de alguns conceitos básicos de ecologia, 
impactos ambientais com ênfase nos resíduos sólidos. 
Durante as visitas aos arredores das escolas, os alunos 
observaram o tipo de lixo que lá existia e em seguida 
realizaram a ecofaxina (recolhimento de lixo), que se 
constituiu em um ato simbólico de afeto pela escola e pelos 
ecossistemas dos seus arredores. Em seguida os discentes 
realizaram pesquisas para obterem informações sobre o 
tempo de decomposição dos resíduos sólidos no ambiente.  

As oficinas educativas (A Arte do Lixo) ocorreram 
com a utilização de materiais recicláveis que foram 
observados no lixo presente no entorno das escolas durante 
a ecofaxina, tais como: garrafas PET, latas de leite, pote de 
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margarina, caixa de papelão, caixa de leite longa-vida, entre 
outros. O lixo coletado e observado durante a ecofaxina foi 
disposto no centro da sala para que os estudantes 
escolhessem um dos materiais e imaginassem um objeto de 
utilidade em que poderia ser transformado o material 
escolhido. De posse do material, os oficineiros iniciaram o 
trabalho de sensibilização com alguns questionamentos, tais 
como: O que é lixo? Tem alguém com algum lixo na mão? 
(todos levantaram o material que haviam escolhido). A partir 
dos questionamentos, os educadores realizaram uma 
conversa prévia, explicando: a) que lixo é resíduo na forma 
líquida, sólida ou semi-sólida e que não possui qualquer 
utilidade; discorreram ainda sobre os tipos de lixo (orgânico 
e inorgânico); b) o tempo de decomposição dos resíduos 
sólidos; c) as doenças que podem ser transmitidas através 
de vetores (mosquitos) que se desenvolvem nos lixões; d) 
importância de se tratar o lixo a fim conservar a saúde dos 
moradores das comunidades; e) necessidade de se separar 
o lixo, visto que parte dele pode servir como fonte de renda. 
Após a conversa prévia, as técnicas de reciclagem foram 
ensinadas e a produção dos objetos a partir da imaginação 
dos educandos foi incentivada. Ao final os oficineiros 
retomaram a pergunta feita no início da oficina, qual seja: 
Quem está com o lixo na mão? (depois do material 
transformado em objeto útil, os alunos não mais 
identificaram como lixo). A oficina foi encerrada com a 
exposição dos objetos confeccionados no pátio das escolas. 

 
Essa experiência educativa nas escolas de Lago 

da Pedra serviu como um laboratório para a compreensão 
de que não há Educação Ambiental sem enfrentamento das 
desigualdades sociais, sem novas posturas de hábitos e 
atitudes que nos tornem co-responsáveis pelo ambiente e 
pela vida na comunidade.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
De acordo com a percepção ambiental dos 

alunos e observações realizadas no ambiente escolar, em 
seu entorno e na comunidade, constatou-se que um dos 
problemas mais acentuado é a questão de resíduos sólidos 
(lixo), que é depositado de modo impróprio, de modo a 
refletir a necessidade de uma intervenção educativa. A 
cidade apresenta esgoto correndo a céu aberto, 
necessitando urgentemente de saneamento básico.  

A sensibilização da comunidade escolar da 
cidade de Lago da Pedra aconteceu através da realização 
de vários encontros educativos tendo como instrumento 
didático-metodológico oficinas ecológicas, trilhas ecológicas 
interpretativas, dinâmicas de grupos e brincadeiras.  

Os/as educandos/as demonstraram uma posição 
crítica e questionadora quanto às temáticas ambientais em 
pauta na agenda mundial, pois abordaram não só problemas 
que afetam os aspectos físicos, químicos e biológicos, mas 
também enfatizaram aspectos socioeconômicos, culturais e 
políticos. Portanto, os resultados demonstram a viabilidade e 
relevância da Educação Ambiental como ação 
transformadora em ações didático-pedagógicas sistemáticas 
na instituição escolar, pois através dela, é possível ocorrer 
mudanças em variados aspectos no contexto social, 
especialmente, a partir da Escola. 
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CAPÍTULO 3  

A DIMENSÃO AMBIENTAL INSERIDA NA FORMAÇÃO 
DE ESTUDANTES DOS PERÍODOS INICIAIS DE UM 
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PARTICULAR DE SÃO 
LUÍS-MA  

Lauro Guimarães de Castro 
Raimunda Nonata Fortes Carvalho Neta 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A Educação Ambiental (EA)1 representa uma 

importante estratégia para induzir a reflexão e a 
conscientização para a mudança de hábitos nos diversos 
setores das sociedades. Muitos autores defendem que a EA 
é um caminho importante para reverter, mitigar ou impedir 
os problemas ambientais. Esses problemas que afetam as 
relações ecológicas são conceituados por Sauvé (2000) 
como sendo: 

Perturbações de natureza qualitativa e 
quantitativa que afetam diretamente ou 
indiretamente o meio-ambiente. Além das 
catástrofes naturais, estas perturbações são 
causadas pela atividade humana e rompem 
as dinâmicas ecológicas naturais. A 
crescente industrialização, urbanização 
acelerada e mal planificada, os modos de 
vida e hábitos de consumo vinculados ao tipo 
de desenvolvimento vigente, são as principais 
causas. 
 

Nesse contexto, a educação constitui-se em um 
processo capaz de apontar as soluções coletivas para a 
questão ambiental. Nos Temas Transversais dos 

                                                 
1 Educação ambiental é definida como sendo “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 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (Lei 9795 de 27 de abril 
de 1999). 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN – Meio Ambiente) 
é observado que: 

A solução dos problemas ambientais tem sido 
considerada cada vez mais urgente para 
garantir o futuro da humanidade e depende 
da relação que se estabelece entre 
sociedade/natureza, tanto na dimensão 
coletiva quanto na individual (BRASIL, 1998). 

 
Nesse contexto, a Educação Ambiental, um saber 

ainda em construção, demanda empenho para fortalecer 
visões integradoras que, centradas no desenvolvimento, 
estimulem uma reflexão sobre a diversidade e a construção 
de sentidos em torno das relações indivíduos-natureza 
(JACOBI, 2003). Essa reflexão pode ser realizada, 
sobretudo, no período da formação de nível superior, já que 
é nesse momento que o perfil do profissional será 
estruturado. 

Neste trabalho buscou-se diagnosticar a forma 
como a dimensão ambiental está inserida na formação 
básica dos alunos que ingressam no ensino superior, 
identificando as experiências anteriores dos universitários 
oriundas do ensino básico na área de EA.  
                  
 
2 PESQUISAS E LEGISLAÇÃO SOBRE EA NA ESCOLA 
 
                 As pesquisas sobre as forma como são 
percebidas ou desenvolvidas as temáticas ambientais nos 
diferentes níveis de ensino, em geral, se fundamentam em 
análises realizadas no âmbito da docência, das estruturas 
curriculares das instituições de ensino ou dos relatórios 
governamentais. Todavia, as percepções sobre EA de 
alunos nas fases iniciais do ensino superior ainda são pouco 
investigadas.  

Veiga et al. (2005) explicam que para o desenho e 
a implementação de políticas e programas específicos à EA, 
faz-se necessário produzir insumos no que diz respeito ao 
estado da arte da EA no ensino brasileiro. Assim, os autores 
afirmam que é imprescindível e urgente estabelecer um 
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processo abrangente e sistemático de avaliação dos 
conteúdos, da qualidade e dos resultados finais da EA no 
ensino formal.           

 A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 
9795 de 27 de abril de 1999) valoriza propostas 
pedagógicas centradas na conscientização, na mudança de 
comportamento, no desenvolvimento de competências e na 
capacidade de avaliação e participação dos educandos. De 
acordo com Reigota (1998), a Educação Ambiental deve ser 
acima de tudo um ato político voltado para a transformação 
social, como vem sendo mostrado nas diferentes 
experiências nacionais e internacionais. 

É importante ressaltar que não basta a criação de 
uma boa lei. É necessário que a legislação seja 
implementada e que seus resultados sejam avaliados 
continuamente. Lipal et al. (s/d) destacam que a Política 
Nacional de EA reafirma o direito à educação ambiental a 
todo cidadão brasileiro comprometendo os sistemas de 
ensino a provê-lo no âmbito do ensino formal, porém, a lei, 
por si mesma, não produz adesão e eficácia. Segundo os 
autores, somente quando se compreende a importância do 
que tal legislação tutela ou disciplina, captando seu sentido 
educativo, é que ela pode ser transformadora de valores, 
atitudes e das relações sociais.  
                 
 
3 OS CAMINHOS METODOLÓGICOS PERCORRIDOS 

 
Neste trabalho investigou-se a percepção de 150 

alunos2 dos primeiros períodos de nove cursos de um 
Centro de Ensino Superior, em São Luís (MA). Utilizou-se a 
técnica “survey”3 através de questionário semiestruturado, 
contendo quinze perguntas, aplicado a alunos de 1º e 2º 
períodos dos cursos de Psicologia, Farmácia, Engenharia 

                                                 
2 Considerados para analise dos dados como Q1 a Q150. 
3  “o levantamento de dados por amostragem ou survey assegura melhor 

representatividade e permite generalização para uma população mais 
ampla” (GÜNTHER, 2006). 
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Ambiental, Medicina, Pedagogia, Arquitetura, Biologia, 
Odontologia e Fonoaudiologia, no período de novembro a 
dezembro de 2009. 

Na pesquisa realizada não foi objeto de 
preocupação eleger os sujeitos por sexo, idade, curso ou 
qualquer outra forma discriminatória. Responderam ao 
questionário apenas aqueles estudantes que, após as 
explicações iniciais sobre o projeto e a devida autorização 
documental de uso do material, se dispuseram a fazê-lo de 
forma livre e espontânea sem induções do pesquisador.  

Procedeu-se à uma categorização dos 
questionários quanto às características do universo 
pesquisado (sexo; faixa etária; curso; há quanto tempo 
concluiu o ensino básico; se estudou em escolas públicas ou 
particulares) e quanto às percepções dos entrevistados 
sobre Educação Ambiental (conhecimento da existência da 
PNEA; reconhecimento de ter recebido EA na escola; em 
que fase(s) do ensino teve contato com a EA; a forma de 
aplicação da educação ambiental no ensino básico; quais 
assuntos foram tratados pelos professores; as referências 
citadas; a avaliação qualitativa da EA; o ganho pessoal que 
reconhecem ter obtido com a EA; a importância atribuída à 
abordagem de temas ambientais no ensino básico; se 
gostariam de ter EA na graduação e de que forma).  

 
 

4 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS  
 
Os entrevistados eram em sua maioria (53%) do 

sexo feminino e estavam na faixa etária entre 18 e 26 anos, 
considerada o período usual para a realização de um curso 
de nível superior no Brasil (IBGE, 2009). Os entrevistados 
eram pertencentes aos seguintes cursos: Psicologia (22%), 
Farmácia (17%), Engenharia Ambiental (17%), Medicina 
(12%), Pedagogia (7%), Arquitetura (7%), Biologia (7%), 
Odontologia (7%) e Fonoaudiologia (4%).  

Ao investigarmos a origem dos estudantes 
quanto ao local em que cursaram o ensino médio, verificou-
se que a maioria dos estudantes (61%) frequentaram 
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escolas particulares e apenas 39% estudaram em escolas 
públicas. Além disso, verificou-se que todos os entrevistados 
haviam concluído o terceiro ano do ensino médio nos 
últimos dez anos. Portanto, todos eles, pela Política 
Nacional de Educação Ambiental (PNEA, 1999), deveriam 
ter estudado Educação Ambiental de forma transversal no 
currículo da educação básica.  
 
5 AS PERCEPÇÕES ESTUDANTIS SOBRE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

 
Para a maioria dos estudantes entrevistados 

(85%) ocorreu alguma forma de educação ambiental na 
escola em que estudaram. Contudo, em relação à fase do 
ensino básico em que isto ocorreu, são identificadas 
discrepâncias entre o relatado (onde apenas 53% afirmam 
ter sido no ensino fundamental) e os dados do Censo 
Escolar do INEP de 2004 (que afirma que 94% das escolas 
do ensino fundamental têm praticado a EA).  

Esses dados sugerem que em escolas do 
Município de São Luís a inserção da EA é bem inferior à 
média nacional. De acordo com Veiga et al. (2005), nem 
sempre os dados do censo escolar correspondem ao que 
ocorre na prática, visto que: 

[...] quando aqui se realizam afirmações e 
considerações sobre a presença da EA nas 
escolas ou quando se menciona o acesso à 
EA, o significado é simples e restrito: acesso 
à Educação Ambiental – ou a sua presença – 
significa o número de matrículas em escolas 
que declaram ter alguma modalidade de EA 
ou de tratamento da temática do meio 
ambiente como um tema social 
contemporâneo (grifo nosso). 

Quanto à forma como a EA foi desenvolvida na 
escola - questionamento que visava conhecer o 
cumprimento da Política de Educação Ambiental quanto à 
obrigatoriedade de se trabalhar transversalmente o tema 
ambiental - os resultados demonstram que apenas 3% dos 
entrevistados reconhecem que aconteceu em todas as 
disciplinas. Por outro lado, 48% afirmaram que debateram o 
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tema apenas em datas comemorativas ao meio ambiente e 
durante as aulas de ciências (34%). 

Esses percentuais associados aos 15% que 
disseram não ter recebido qualquer modalidade de 
Educação direcionada ao meio ambiente, mostram que a 
maioria das escolas, públicas ou particulares, não cumpre o 
que determina a legislação nacional. Segundo Andrade 
(apud EFFTING, 2007): 

[...] fatores como o tamanho da escola, 
número de alunos e de professores, 
predisposição destes professores em passar 
por um processo de treinamento, vontade da 
diretoria de realmente implementar um 
projeto ambiental que irá alterar a rotina na 
escola, além de fatores resultantes da 
integração dos acima citados e ainda outros, 
podem servir como obstáculos à 
implementação da Educação Ambiental. 

Ao averiguar que temas ambientais foram 
privilegiados pelos professores dos alunos entrevistados, 
buscávamos identificar, indiretamente, o viés destes como 
educadores ambientais. Isso, devido à nossa suposição, que 
veio a se confirmar, de que assim como a maioria das 
pessoas, muitos professores têm internalizado uma visão 
apenas pragmática da solução dos problemas ambientais, 
desconsiderando a complexidade social que os perpassa. 
Verificou-se que há um predomínio dos temas que podemos 
chamar de consequentes, ou seja, relacionados aos efeitos 
danosos das ações antropogênicas (tais como 
desmatamento, poluição do ar, solo e água, lixo) em 
detrimento daqueles causais, por serem geradores de todos 
os outros e se originarem do desequilíbrio histórico, nas 
relações socioeconômicas do ser humano (fome e pobreza, 
consumismo e desperdício). 

Esta constatação é indicativa de que há uma 
deficiência na formação desses professores para trabalhar 
adequadamente projetos em educação ambiental. Conforme 
Freire (apud LOUREIRO, 2004) “Educar é transformar pela 
teoria em confronto com a prática e vice-versa (práxis), com 
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consciência adquirida na relação entre o eu e o outro, nós 
(em sociedade) e o mundo”. 

A deficiência em compreender a EA como uma 
forma de “política pública” fica confirmada, quando se 
analisam as respostas obtidas para a questão da bibliografia 
citada pelos professores. A maioria dos estudantes (57%) 
afirmou que seus professores não utilizavam “nenhuma” 
fonte bibliográfica específica em EA e apenas 18% 
indicaram a utilização do PCN do Meio Ambiente. Esses 
dados indicam um universo restrito de professores que 
usam um referencial teórico adequado para se trabalhar 
com EA. Outras fontes referenciais para os assuntos 
abordados no trabalho com EA, os estudantes citaram: 
reportagens de TV, telejornais e revistas.  

Moran (2001) chama atenção para a realidade 
da poderosa influência dos meios de comunicação sobre 
nossa cultura, já que refletem, recriam e difundem o que se 
torna socialmente importante, tanto no âmbito dos 
acontecimentos quanto do imaginário, tendo um importante 
papel educacional, tornando-se praticamente uma escola 
paralela a convencional: (...) Os meios são processos 
eficientes de educação informal, porque ensinam de forma 
atraente e voluntária – ninguém é obrigado, ao contrário da 
escola, a observar, julgar e agir tanto individual como 
coletivamente.  

Apesar das variadas formas de meios de 
comunicação, a TV permanece sendo uma das mais 
influentes sobre uma grande parcela da população 
brasileira, podendo, portanto, ser formadora de opiniões 
sobre todos os aspectos da vida, inclusive sobre os 
problemas ambientais, como ficou demonstrado nas 
respostas de alguns alunos sobre quais fontes bibliográficas 
eram utilizadas pelos professores.  
               Quando a intenção é formar cidadãos críticos e 
participativos, capazes de opinar e participar decisivamente 
em todos os ambientes torna-se necessário levá-los a 
reflexão. Nesse contexto, fica clara a importância da 
qualidade da EA trabalhada na escola, na mudança de 
paradigmas de consumo que certamente, muitas vezes têm 
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suas origens nas diferentes formas de mídia, pois estas, não 
podemos esquecer, sobrevivem de patrocinadores, que 
podem ou não ter comprometimento com as questões 
ambientais.  

Com relação à percepção dos sujeitos sobre os 
ganhos pessoais adquiridos através da EA recebida na 
escola, uma grande parcela afirmou que internalizou uma 
“melhor percepção do meio ambiente” (34%) e 
“responsabilidade na preservação” (33%). Todavia, poucos 
estudantes disseram ter evoluído para uma “mudança de 
valores sociais” (8%), ou mesmo para uma “aquisição de 
novos conceitos” (17%). Esses dados indicam que o 
trabalho em EA ainda tem apresentado uma visão 
desfocada da parte social que envolve os problemas 
ambientais, bem como tem reforçado apenas os 
pressupostos puramente ecológicos relativos ao Meio 
Ambiente. Por outro lado, é interessante notar que vários 
estudantes (8%) afirmaram que ocorreram várias mudanças 
comportamentais em decorrência do trabalho com EA: 
“passei a fiscalizar e tomar atitudes, nas ações humanas 
contra o meio ambiente, inclusive as pessoais como não 
jogar lixo no chão e fechar a água ao escovar os dentes". 

As mudanças individuais desejáveis podem ser 
alcançadas, caso o educador adote como modelo um 
princípio básico da EA que é o de considerar o meio 
ambiente em sua totalidade, com seus aspectos naturais e 
socioculturais. De acordo com Jacobi (2003): 

A educação ambiental, nas suas diversas 
possibilidades, abre um estimulante espaço 
para repensar práticas sociais [...] um 
conhecimento necessário para que os alunos 
adquiram uma base adequada de 
compreensão essencial do meio ambiente 
global e local, da interdependência dos 
problemas e soluções e da importância da 
responsabilidade de cada um para construir 
uma sociedade planetária mais eqüitativa e 
ambientalmente sustentável. 

Neste sentido, Carvalho (2008), por exemplo, 
defende uma EA crítica, cujo projeto político pedagógico 
viria “[...] contribuir para uma mudança de valores e atitudes, 
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formando um sujeito ecológico capaz de identificar e 
problematizar as questões socioambientais e agir sobre 
elas”. Pertence, portanto, ao educador ambiental, o papel de 
facilitador e mediador de relações socioeducativas para 
desenvolver uma consciência crítica dos educandos quanto 
à crise socioambiental e à necessidade da mudança de 
valores e atitudes dos mesmos. 

Com o objetivo de verificar que significado os 
alunos atribuíam à existência dos temas ambientais no 
ensino escolar básico para a formação geral das pessoas, 
recorreu-se a um questionamento aberto, onde os alunos 
poderiam aprofundar suas reflexões. Um resumo das 
principais respostas dos alunos estão sumarizadas no 
quadro 1. Observou-se que as reflexões dos alunos indicam 
a necessidade de maior sensibilização e conscientização 
das novas gerações para a temática ambiental, fato que 
aumenta nosso desejo de que seja inserida a dimensão 
ambiental nos currículos dos cursos de ensino superior, 
independentemente da área, visando reforçar o 
conhecimento trazido do ensino básico e acrescentando a 
crítica necessária à formação profissional. 

 

Todos devem conhecer os temas ambientais 25% 

Para sensibilizar e conscientizar as novas gerações 47% 

Para garantir a sobrevivência do homem 12% 

Para adquirirmos valores e conceitos ambientais 7% 

Outros 9% 

 
Quadro 1. Principais respostas sobre a importância da EA 
na escola. 

 
Para melhor caracterização das reflexões dos 

entrevistados, transcrevemos algumas das respostas na 
integra (Quadro 2), tendo como referência os números dos 
questionários, o tipo de escola que frequentaram (se pública 
ou privada) e que curso frequentam na graduação. 
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Reflexões sobre a importância da EA Tipo de 
escola / 
Curso  

É importantíssimo, pois facilita a incorporação pelo aluno 
de atitudes socioambientais sustentáveis. (Q 25) 

Escola 
pública.  
Psicologia 

É de suma importância para se compreender que a 
natureza somos todos, animais, florestas, e inclusive 
humanos e se passe a respeitar. (Q 38) 

Escola 
pública.  
Farmácia 

Porque estimula cedo o entendimento da necessidade 
do desenvolvimento sustentável(Q 87) 

Escola 
pública.  
Medicina 

Para nos sensibilizar, sobre a importância de nossa 
contribuição para a sociedade e o meio ambiente. (Q 43) 

Escola 
particular.  
Farmácia 

Porque através desses temas é possível sensibilizar e 
preparar o cidadão com consciência critica e de 
preservação do ambiente em que esta inserido. (Q 60) 

Escola 
particular. 
Eng. 
Ambiental 

A criança e o adolescente têm mais facilidade de aderir 
aos ensinamentos e colocar em prática as ações que 
beneficiam o meio ambiente. (Q 88) 

Escola 
particular.  
Medicina 

É fundamental porque alguns conceitos vão se 
incorporar a personalidade do aluno que esta em 
formação. (Q112) 

Escola 
particular.  
Pedagogia 

Acho a importância pouca ou melhor relativa, pois alguns 
conceitos que se aprende no ensino básico são rapidamente 
superados pela velocidade das ciências. (Q115) 

Escola 
particular.  
Arquitetura
. 

Não acho importante porque quem tem interesse em 
coisas do meio ambiente pode facilmente encontrar na 
net ou nos canais de tv pagos, sem precisar aprender 
nas escolas. (Q 144) 

Escola 
particular.  
Pedagogia 

 
Quadro 2. Principais reflexões sobre a importância da EA 
na escola. 

 
Os estudantes em sua maioria (80%) emitiram 

opiniões favoráveis a EA no ensino básico, 
independentemente do tipo de escola que frequentaram e 
do curso que frequentam. Em alguns casos (Q25, Q60 e 
Q62) foi possível observar que os alunos demonstram uma 
compreensão bem articulada sobre a importância da EA nos 
níveis básicos do ensino. Por outro lado, 20% 
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(representados por Q115 e Q144 procedentes de escolas 
particulares), mostraram completa desconexão com o tema. 
Esses dados são importantes porque nos indicam os 
caminhos que devem ser seguidos pelo trabalho com EA. 
De acordo com Reigota (1994) essa análise é fundamental 
na perspectiva da descoberta de uma “história 
construída/vivida cotidianamente pelos sujeitos anônimos”, 
já que “por serem histórias individuais, fragmentadas, ao 
serem expostas pelos alunos, permitem a compreensão, a 
identificação e a busca de soluções coletivas para os 
problemas que aparentemente são individuais”.                                                                                                                                                                                    

 
6 INDICAÇÕES DE CONTINUIDADE DO TRABALHO EM 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Nossa intencionalidade de conhecer as 

expectativas dos discentes do ensino superior com os quais 
realizamos este trabalho, nos levou a inquiri-los se 
gostariam ou não de receber EA na graduação. A maioria 
dos entrevistados (47%) afirmou que gostaria de ter uma 
disciplina de EA na graduação, 36% indicaram que o tema 
meio ambiente poderia ser tratado por todas as disciplinas 
(transversal e interdisciplinarmente) e 17% disseram que 
não gostariam de ter informações sobre o tema. Nos casos 
em que os alunos gostariam de ter EA como disciplina ou a 
EA em todas as disciplinas, os alunos reafirmam em seus 
discursos a importância de uma abordagem pedagógica 
voltada para o exercício da cidadania e transformação das 
condições de vida e de uma nova significação da inserção 
do homem no ambiente.  

Com base nos resultados, observou-se que a 
comunidade estudantil investigada demonstrou ter uma boa 
percepção da necessidade de educação ambiental em 
cursos superiores, apesar de haver ainda algumas 
divergências, o que aponta para a necessidade de um 
trabalho mais aprofundado de Educação Ambiental no 
âmbito universitário. 
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7 UMA EXPERIÊNCIA COM EA NO ENSINO SUPERIOR 
 

Pelo diagnóstico realizado neste estudo 
observou-se que a concepção e a prática de Educação 
Ambiental dos estudantes de ensino superior decorrem das 
múltiplas influências que as diversas instituições de ensino e 
suas práticas exerceram sobre eles. 

A instituição onde realizamos a pesquisa ainda é 
tímida no que se refere à inserção da EA na estrutura 
curricular dos 31 cursos da graduação existentes. Todavia, 
por influência de professores com formação em EA que 
trabalham na instituição atualmente, os cursos de Ciências 
Biológicas e de Engenharia Ambiental contam com 
disciplinas especificas sobre o tema, fato que tem 
despertado o interesse do alunado e a consequente 
divulgação da EA. O reflexo disso, é que por ocasião da 
realização do III Fórum das Licenciaturas na instituição 
investigada, realizado em meados de 2009, o ciclo de 
palestras4 e oficinas sobre EA foi um dos mais disputados, 
contando com a presença de alunos de vários cursos tais 
como Pedagogia, Educação Física, Direito, entre outros. 
                Essa demanda educativa, que demonstra existir a 
expectativa em 83% dos novos alunos de receber EA na 
graduação, nos incentiva a buscar junto a instituição, a 
formulação de um programa abrangente de educação 
ambiental (criação de comissão, treinamento de 
professores) capaz de indicar mecanismos válidos e 
adequados para o preenchimento dessa lacuna nos demais 
cursos. 

Em nossa experiência docente no Curso de 
Ciências Biológicas do Uniceuma é possível perceber que 
os estudantes reconhecem que a Educação Ambiental é 
parte fundamental na sua formação. Detectamos que as 
concepções sobre meio ambiente dos estudantes que têm 
ingressado nesse e em outros cursos superiores ainda são 

                                                 
4 Esse ciclo de palestras e oficinas sobre Educação Ambiental foi 

realizado pelo primeiro autor deste trabalho. 
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frágeis e necessitam ser aprofundadas na formação 
universitária. 

Acreditamos e difundimos uma Educação 
Ambiental enquanto trabalho contínuo, pluridimensional e 
voltado para a participação social e para a solução de 
problemas ambientais, visando a mudança de valores, 
atitudes e comportamentos sociais. A metodologia que 
empregamos em sala de aula não apresenta uma fórmula 
ou conceito acabado. Todavia, temos a preocupação de 
despertar uma participação ativa dos estudantes de forma 
que estes se sintam parte integrante dos processos 
políticos, econômicos e culturais que compõe as relações 
homem/natureza. Assim, adotamos em qualquer assunto 
trabalhado uma postura de estímulo à discussão e ao 
questionamento, que se completam, com a realização de 
dinâmicas de grupo, oficinas de estudo, relatos de casos 
individuais para busca coletiva de soluções, apresentações, 
elaboração de pequenos projetos em EA e saída a campo, 
como visitas a comunidades no entorno da instituição, para 
a contextualização dos assuntos tratados em sala de aula. 

A cada nova turma, iniciamos os trabalhos 
aplicando um questionário para sondagem das percepções 
ambientais dos estudantes, as quais normalmente são 
apenas de caráter ecológico, a partir disto, passamos a 
trabalhar os aspectos históricos, sociais e culturais da EA, 
como uma educação diferenciada, fundamentada em 
princípios éticos e políticos que buscam uma relação mais 
harmoniosa não apenas do homem com a natureza, mas 
deste consigo mesmo. A implementação da Educação 
ambiental seja na forma interdisciplinar/transversal ou como 
disciplina na graduação das instituições de ensino superior 
no país, na maioria dos casos, ainda é resultado de 
iniciativas isoladas de alguns professores e simpatizantes 
das causas ambientais. Na visão de Sato (2005): 

(...) esta situação não se modificará nem a 
curto nem a médio prazo. Pelo menos não se 
vislumbram tendências em tal sentido.(...) de 
igual modo, nem o interdisciplinar nem o 
ambiental, traduzido agora em sustentável, 
serão prioridades de primeira ordem no 
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espaço institucional da educação superior e 
tecnológica (...). No campo da educação 
superior, a incorporação da dimensão 
ambiental implica uma tarefa ainda pendente, 
apesar de o debate se prolongar há mais de 
três décadas. 

                A educação ambiental no ensino superior do 
nosso país, e mais ainda no Estado do Maranhão, só 
ocupará seu espaço, ou seja, só terá a devida atenção das 
“Instituições” a partir de demandas da sociedade, através 
dos estudantes.  

Quanto à forma ideal de como a EA deve ser 
realizada sabemos que não existe uma receita. No entanto, 
de acordo com Tozoni–Reis (apud THOMAZ, 2007), nos 
cursos de graduação é necessária a articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão, áreas de conhecimento, teoria 
e prática, na qual os sujeitos são considerados em todas as 
dimensões (acadêmica, social e histórica). Este caminho, 
pressupõe uma transdisciplinaridade plena, contudo, se num 
primeiro momento a forma idealizada não puder ser 
executada, pois implica radicais modificações na estrutura 
acadêmica, não devemos considerá-la uma utopia, e sim 
procurar construir caminhos integrados para alcançá-la. 
 
 
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nossa investigação indica que a dimensão 
ambiental incorporada pelos alunos, a partir dos 
conhecimentos adquiridos nas escolas de nível fundamental 
e médio, ainda precisa ser melhorada para atingir os 
objetivos previstos pelas políticas públicas direcionadas para 
essa área. Apesar da existência de diretrizes globais 
(Agenda 21, Tratados Internacionais, Protocolos), nacionais 
(Agenda 21 Brasileira, Política Nacional de Educação 
Ambiental, Programa Nacional de Educação Ambiental, 
Parâmetros Curriculares Nacionais) e locais (Política 
Estadual de Educação Ambiental) que enfocam a 
importância da Educação Ambiental, as ações educativas 
para o meio ambiente nas escolas ainda tem um longo 
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percurso para sua efetivação, conforme os princípios 
previstos em lei.  

Os alunos entrevistados não demonstraram 
possuir uma percepção abrangente de meio ambiente, ou 
seja, incorporando as dimensões ecológicas, sociais, 
culturais, econômicas e políticas. Esse fato nos revela que 
as escolas têm reproduzido a fragmentação do 
conhecimento e que a interdisciplinaridade não tem ocorrido.  

De um modo geral, percebeu-se que as 
temáticas sobre meio ambiente que têm sido priorizadas na 
formação pré-universitária estão relacionados aos efeitos 
danosos das ações antropogênicas (desmatamento, 
poluição do ar, solo e água, lixo) em detrimento dos temas 
causais, originados do desequilíbrio histórico das relações 
socioeconômicas do ser humano (fome e pobreza, 
consumismo e desperdício). Essa constatação aponta para 
um conhecimento fragmentado e descontextualizado, fato 
que parece ter reflexos na opção da maioria dos 
universitários em ter Educação Ambiental na graduação 
como disciplina ou como tema transversal na estrutura 
curricular dos cursos de graduação. Essa demanda aponta 
para a necessidade de implementação de um programa 
institucional de Educação Ambiental que articule ensino, 
pesquisa e extensão, envolvendo teoria e prática em todas 
as disciplinas dos cursos de graduação. 
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CAPÍTULO 4 

A TEMÁTICA AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 

Djalma dos Santos Pinheiro Junior 
Jackson Ronie Sá-Silva 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um 

segmento de ensino da rede escolar pública brasileira que 
recebe os jovens e adultos que não completaram os anos da 
Educação Básica em idade apropriada e querem voltar a 
estudar. No início de 1990 o segmento da EJA passou a 
incluir também as classes de alfabetização inicial  
(BRASIL, 1996). 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 
208, disponibiliza educação básica obrigatória e gratuita dos 
quatro aos dezessete anos de idade pelo Estado, inclusive 
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, logo 
fica garantido o direito da Educação de Jovens e Adultos na 
escola (BRASIL, 1988). 

Durante muitos anos, a Educação de Jovens e 
Adultos por não representar um direito, quase sempre não 
foi assumida pelos profissionais da educação. Docentes, 
pessoas voluntárias e de boa vontade usavam na EJA os 
mesmos métodos que eram utilizados com crianças e 
adolescentes, portanto, inapropriados (BRASIL, 2002). 

A partir da década de 1930, devido a 
necessidade de aumentar as bases eleitorais, integrar as 
massas populacionais de imigração recente e incrementar 
produção para a sustentação da política central, o governo 
federal começou a consolidar um sistema público de 
educação elementar no país. Tudo isso contribuiu para que 
a educação dos adultos ganhasse destaque dentro da 
preocupação geral com a educação elementar comum 
(BRASIL, 2002). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica
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A Campanha de Educação de Adultos iniciou-se 
em 1947. A alfabetização era realizada em três meses, o 
curso primário em dois períodos de sete meses e uma 
terceira etapa de “ação em profundidade” voltada à 
capacitação profissional e ao desenvolvimento comunitário. 
Porém, na década de 1950, surgem críticas à Campanha de 
Educação de Adultos. Denunciava-se o caráter superficial 
do aprendizado que se efetivava no curto período da 
alfabetização, a inadequação do método para a população 
adulta e para as diferentes regiões do país. A partir das 
críticas surgiu um novo paradigma pedagógico para a 
educação de adultos, cuja referência principal foi o educador 
pernambucano Paulo Freire (SOARES, 1996). 

Com o novo pensamento educacional de Paulo 
Freire, incutia-se a ideia de educar para produzir mudanças 
na sociedade. Possibilitava a discussão crítica dos 
problemas sociais, políticos e econômicos vividos pelos 
estudantes (MARANHÃO, 2006) 

A pedagogia de Paulo Freire voltada para a 
formação política e para a transformação social e os 
movimentos de educação popular representaram grande 
influência para edificar a identidade da educação de jovens 
e adultos (RIBEIRO, 1999). 

Paiva (2004) defende que as novas construções 
da realidade brasileira associadas à reivindicação dos 
direitos pelos jovens e adultos excluídos do sistema 
educacional passam a ser incorporadas ao aparato legal 
com a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a EJA. Segundo Soares (2002) essas Diretrizes foram frutos 
das ações desenvolvidas dos fóruns estaduais da EJA 
sendo uma continuação da V CONFINTEA (Conferência 
Internacional de Educação de Adultos – UNESCO, 1998), 
realizada em Hamburgo, em 1997. 

  As Diretrizes Curriculares Nacionais, 
preocupadas com a especificidade etária e sociocultural dos 
jovens e adultos, destacam a necessidade de formulação de 
projetos pedagógicos próprios e específicos que levem em 
consideração na sua organização: o perfil, a situação de 
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vida do aluno e a organização curricular através da 
transversalidade (BRASIL, 2000). 

Dessa oportunidade surge a proposta curricular 
do Ministério da Educação (MEC) para a educação de 
jovens e adultos que foi organizada em três volumes. O 
primeiro fala da história da EJA no Brasil e aborda os 
principais pontos que dão suporte legal à EJA. Ele é apenas 
introdutório aos outros dois volumes e defende a elaboração 
de propostas curriculares que atendam a especificidade da 
EJA. Os dois últimos volumes apresentam orientações 
específicas para cada disciplina e abordam questões da 
sociedade brasileira como economia, política, ética, meio 
ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, saúde, 
trabalho, consumo e outros temas relevantes  
(BRASIL, 2002). 

Apesar da importância da proposta curricular do 
MEC para o desenvolvimento da EJA, infelizmente muitos 
educadores ainda não a conhecem perfeitamente e  
poucos são os que, juntamente com sua escola, a aplicam 
(GALLO, 2001).  

A Educação de Jovens e Adultos é uma 
modalidade de ensino dirigida pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) e este trata a Educação 
Ambiental como um princípio transversal a ser trabalhado 
em todos os níveis e modalidades de ensino. Assim, tornam-
se imprescindíveis trabalhos que envolvam a dimensão 
ambiental com alunos e alunas da EJA. Todavia, 
percebemos que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é 
uma modalidade de ensino onde as discussões de natureza 
didático-pedagógicas têm sido pouco problematizadas. Se 
focalizarmos a Educação Ambiental nesse contexto 
verificamos que as pesquisas são esparsas e pontuais. 
Assim, a investigação apresentada em formato de revisão 
bibliográfica fornece subsídios teórico-metodológicos para 
avançarmos na discussão em torno da díade EJA – 
Educação Ambiental. Dessa forma, o presente artigo busca 
levantar informações para pensarmos sobre o que vem 
sendo discutido na Educação de Jovens acerca do Meio 
Ambiente e da Educação Ambiental.  
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2 O ENSINO NA EJA 
 
Na EJA é importante respeitar os conhecimentos 

e as experiências prévias dos alunos, por mais diferentes 
que sejam do conhecimento científico. A superação de 
concepções simplistas ou preconceituosas está diretamente 
relacionada à ampliação da visão de mundo e da cultura 
geral do estudante.  

Do mesmo modo que a maioria dos adultos, os 
alunos de EJA consideram questões ambientais de modo 
simplificado. Essas atitudes e esses valores terão mais 
chances de serem redefinidas pela ampliação do escopo de 
informações que eles têm acesso, análise conjunta da lógica 
presente, a reflexão de inconsistentes argumentos e a 
possibilidade de pontos de vistas diferentes em relação aos 
mesmos problemas. Para Lima et al. (2006), transmitir saber 
a jovens e adultos na contemporaneidade exige domínio da 
leitura e da escrita, conhecimentos e saberes relacionados 
aos avanços científicos e tecnológicos. Contudo, pela 
trajetória da Educação de Jovens e Adultos que sempre teve 
a marca da marginalidade, observa-se que essas dimensões 
não têm recebido a devida atenção. 

Conforme Moura (apud LIMA et al., 2006), toda a 
história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil 
acompanha a história dos modelos econômicos e políticos e, 
consequentemente, a história das relações de poder, dos 
grupos que estão no poder. As discussões e definições em 
torno de propostas teóricas e de seus referenciais 
acompanham as lutas ideológicas e políticas de cada 
período da história do país e trazem consequências 
pedagógicas sérias para o processo educativo dos sujeitos 
que buscam, tardiamente, a escolarização. 

Conforme Soares et al. (2005, p.7), a EJA é um 
“campo político, denso, e carrega consigo o legado da 
Educação Popular”, no qual os sujeitos estão imersos “em 
uma dinâmica social e cultural ampla que se desenvolve em 
meios a lutas, tensões, práticas e movimentos sociais”. 
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Sabe-se, ainda que, os sujeitos da EJA são 
pessoas marcadas pela exclusão social, que trazem consigo 
histórias e culturas próprias. Esses alunos são: 

 
Alunos ou jovens evadidos ou excluídos da 
escola, antes do que portadores de trajetórias 
escolares truncadas, eles e elas carregam 
trajetórias perversas de exclusão social, 
vivenciam trajetórias de negação dos direitos 
mais básicos à vida, ao afeto, à alimentação, 
à moradia, ao trabalho e à sobrevivência. 
Negação até ao direito de ser jovem. As 
trajetórias truncadas se tornam mais 
perversas porque se misturam com essas 
trajetórias humanas (ARROYO, p. 24, 2005).  

 
Portanto, o perfil do professor da EJA é muito 

importante para o sucesso da aprendizagem do aluno. 
Também é fundamental que a sociedade compreenda que 
estes alunos vivenciam problemas como preconceito, 
vergonha, discriminação, críticas dentre tantos outros. E que 
tais questões são vivenciadas tanto no cotidiano familiar 
como na vida em comunidade. 

A Educação de Jovens e Adultos deveria 
propiciar condições de aprendizado para que os sujeitos 
tenham condições de perceber que os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula podem ser muito úteis para suas 
vidas, servindo também, para complementar o empirismo e 
reaprender novas ideias. Também é uma prática pedagógica 
competente e comprometida que exige reflexão, teorização, 
delineamento e organização das ações. 

Grande parte dos professores ainda não detém 
conhecimentos específicos sobre o que é a educação de 
adultos e como ela se processa. Trabalha com eles segundo 
concepção metodológica e didática próprias ao ensino 
infantil, reforçadas, na maioria das vezes, por livros didáticos 
também voltados para a infância, que arrolam conteúdos de 
forma pragmática e mecanicista (LIMA et al., 2006). 

Por outro lado, atividades contextualizadas para 
os estudantes da EJA tornam-se prazerosas, 
principalmente, se o professor trabalha os temas 
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transversais como meio ambiente, saúde, trabalho e outros 
que sejam relacionados ao dia-a-dia do aluno e da aluna. A 
maioria desses alunos e alunas, por trabalharem durante o 
dia, não vão com frequência às aulas; e quando vão, na 
maioria das vezes, apresentam-se cansados. Portanto, é 
imprescindível que o professor esteja motivado, ao máximo, 
para contagiar seus alunos. O planejamento deve ser 
indispensável e segundo a realidade da escola, sendo 
necessário que o professor conheça seus alunos, suas 
profissões para trabalhar a partir do que os alunos já sabem, 
percebendo suas necessidades. 

Os alunos e alunas da EJA apresentam as 
mesmas carências diante das rápidas mudanças do mundo 
e da sociedade, refletidas na evolução científica e 
tecnológica. Dessa forma, os ensinos deveriam preparar os 
alunos e alunas na tentativa de garantir a igualdade de 
direitos de modo que todos alcancem bons resultados e que 
se saiam bem diante dos desafios da vida, pois o nosso bem 
estar e o bem estar dos outros é uma maneira de pensar 
num mundo sustentável. 

 
 
3 EJA E MEIO AMBIENTE 
 

O conceito de Meio Ambiente pode variar de 
pessoa para pessoa diante de diversos fatores que 
contribuem para sua formação cidadã e humana. Para os 
estudiosos do assunto, o termo Meio Ambiente, não precisa 
necessariamente ser um conceito definitivo e acabado, 
podendo ser uma visão que evolui no tempo conforme o 
grupo social em que é utilizado (BRASIL, 1997). Por isso é 
importante que no trabalho com o tema Meio Ambiente, seja 
escolhido primeiramente um conceito relacionado aos 
objetivos propostos com as diferentes realidades regionais 
que devemos estudar ou que estamos estudando. 

No Ensino de Ciências, Meio Ambiente, é um 
tema transversal sugerido pelo MEC que deve ser 
desenvolvido visando garantir a contextualização e a 
formação crítica dos estudantes exigindo que os professores 
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de todas as áreas compartilhem um mesmo compromisso: é 
necessário considerar como o tema se expressa em cada 
área. Ele deve acontecer em diferentes projetos e planos de 
cursos, em nível crescente de complexidade, articulado à 
escolha e ao tratamento dos conteúdos. Isto implica que os 
estudantes, por um lado, utilizem conhecimentos científicos 
para compreender questões atuais que afetam sua vida e a 
do planeta (BRASIL, 2002). 

O Meio Ambiente como tema transversal, 
embora ocupe lugar destacado nas aulas de Ciências, não 
cobre o tratamento amplo e complexo que ele exige por sua 
relevância social que vem crescendo; logo surge a 
necessidade de projetos comuns com as demais áreas de 
ensino (BRASIL, 2002). 

De acordo com Berté (2004), a Educação 
Ambiental deverá ser vista como um processo 
multidisciplinar, uma interação com enfoque humanista, 
holístico, democrático e participativo. Não haverá 
necessidade das Escolas criarem uma disciplina curricular 
para o tema, mas ter amplo espaço de discussões nas 
disciplinas que compõem o padrão curricular, tanto do 
ensino fundamental como do ensino médio.  

De fato, a legislação brasileira aponta através da 
Lei nº 9.795/99, no seu art. 10, que a Educação Ambiental 
será desenvolvida como uma prática educativa integrada, 
contínua e permanente em todos os níveis e modalidades 
do ensino formal. E no seu inciso primeiro, completa que a 
Educação Ambiental não deve ser implantada como 
disciplina específica do currículo de ensino (BRASIL, 1999).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
indicam a Educação Ambiental como um princípio 
transversal a ser trabalhado em todos os níveis e por todas 
as áreas do conhecimento pelas instituições de ensino e 
pelos professores. Segundo os PCN (1997), a perspectiva 
ambiental consiste num modo de ver o mundo em que se 
evidenciam as inter-relações e a interdependência dos 
diversos elementos na constituição e manutenção da vida. 
Em termos de educação, essa perspectiva contribui para 
evidenciar a necessidade de um trabalho vinculado aos 
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princípios da dignidade do ser humano, da participação, da 
co-responsabilidade, da solidariedade e da equidade.  

O estudo sobre o Meio Ambiente é indispensável 
na vida de qualquer pessoa, seja criança, jovem ou adulto, 
pois o aluno e a aluna ao compreender e perceber a grande 
importância do que seja meio ambiente, como ele é 
constituído, a relação dos seres vivos com os seres não-
vivos e os desequilíbrios nas cadeias alimentares, poderá 
refletir de fato sobre o conceito de meio ambiente, tornando-
se um cidadão consciente, apto para decidir e atuar na 
realidade socioambiental. Portanto, acreditamos que 
precisamos revolucionar a educação para que consiga 
preparar jovens e adultos para terem atitudes ambientais 
corretas. E para isso acontecer, é necessário que todos os 
comportamentos ambientalmente corretos sejam aprendidos 
na prática e no cotidiano escolar e não escolar. 

 
 
4 EJA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Entende-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 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 
1999). 

Esse conceito é muito importante, pois além de 
focalizar um pensamento conservacionista, coloca o homem 
como responsável pela sustentabilidade; logo compete a 
todos (poder público, privado, crianças, jovens e adultos) 
contribuir na construção de novos valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que 
possam melhorar a qualidade de vida do planeta tanto para 
as atuais como para as futuras gerações.   

A Educação Ambiental tornou-se lei em 27 de 
Abril de 1999. A Lei N° 9.795 – Lei da Educação Ambiental, 
em seu Art. 2° diz que a Educação Ambiental é um 
componente essencial e permanente da educação nacional, 
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devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 
formal e não-formal (BRASIL, 1999). 

Dentro desse contexto, a Educação Ambiental 
na educação de jovens e adultos, torna-se mais que um 
direito. Ela deve funcionar tanto para que haja o exercício da 
cidadania como condição para a plena participação desses 
alunos e alunas na sociedade. Isso é muito importante, visto 
que, a efetiva participação de homens e mulheres em cada 
esfera da vida é requisito fundamental para a humanidade 
sobreviver e enfrentar os desafios do futuro. Nesse sentido 
os problemas ambientais devem exigir o empenho de um 
maior número possível de pessoas, tais como crianças, 
jovens e adultos (independente de idade). Logo, para que 
haja mudanças nos comportamentos ambientais, serão 
necessários mais que alguns adultos ensinando crianças a 
terem atitudes corretas, pois mudar comportamentos e 
valores exige educação permanente e continuada em todos 
os momentos e situações de nossas vidas. No entanto, para 
Sorrentino et al. (2009), a história de eventos e documentos 
relacionados à educação de jovens e adultos, bem como a 
leitura dos documentos preparatórios da VI Confintea e do 
FISC, revelam que este tema ainda merece muita atenção.  

O Programa Internacional de Educação 
Ambiental foi criado em 1975 depois de ocorrer a primeira 
Conferência sobre o Meio Ambiente Humano em 1972, 
dando continuidade a partir da Conferência 
Intergovernamental sobre Educação Ambiental realizada em 
Tsibilisi (EUA), em 1977 (LEFF, 2001). A partir daí iniciou-se 
um amplo processo em nível global orientado para criar as 
condições que formem uma nova consciência sobre o valor 
da natureza e para reorientar a produção de conhecimento 
baseada nos métodos da interdisciplinaridade e nos 
princípios da complexidade. Esse campo educativo tem sido 
fertilizado transversalmente, e isso tem possibilitado a 
realização de experiências concretas de educação 
ambiental de forma criativa e inovadora por diversos 
segmentos da população e em diversos níveis de formação 
(SORRENTINO, 1998 apud JACOBI, 2003, p. 190).  
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As conferências sobre Desenvolvimento 
Sustentável, Meio Ambiente e Educação Ambiental 
trouxeram grandes frutos para o desenvolvimento 
educacional e abriram brechas para trabalhos com EA na 
EJA. Entretanto, para Ireland (2007), todos esses eventos 
de Educação Ambiental priorizaram o ensino regular. 

Na teoria e na prática existem dois caminhos 
articulando a EJA, meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável: um documento publicado em 1993 pelo Instituto 
Nacional de Educação Continuada de Adultos do Reino 
Unido intitulado “Aprendendo para o futuro: educação e o 
meio ambiente” e a noção de alfabetização ambiental, que 
se originou na América do Norte na década de 1960 da 
Alfabetização Ecológica (IRELAND, 2007). No primeiro 
caminho, o documento argumentava pela importância de a 
EJA se engajar de uma forma muito mais consistente nas 
questões ambientais, visto que não dá para esperar as 
gerações mais jovens amadurecerem antes de se adotar 
ações ambientais. E, por último o documento enfatizava que 
qualquer mudança ambiental exige o maior número possível 
de pessoas engajadas.  

 Confirmando a construção de uma ponte entre a 
EJA e EA, a V Conferência Internacional da Educação de 
Adultos (V CONFINTEA), lançou propostas que foi além do 
processo de alfabetização de adultos. O evento enfocou a 
formação do cidadão para o exercício pleno da cidadania e 
a educação voltada para a sustentabilidade ambiental (V 
CONFINTEA, 1999). 

A alfabetização ambiental dentro da 
alfabetização funcional sugere que, para ser competente 
como cidadão, o jovem ou adulto deve ser capaz de 
reconhecer o estado dos sistemas ambientais, devendo 
estar preparado para enfrentar e resolver os problemas 
identificados. Segundo Trigueiro (2003) apud Ireland (2007, 
p. 234): “a expansão da consciência ambiental se dá na 
exata proporção em que percebemos meio ambiente como 
algo que começa dentro de nós”. 

A Educação de Jovens e Adultos busca ser 
ouvida, gerar novas ideias e evoluir para uma ação crítica 
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diante da realidade socioeconômica, cultural e ambiental em 
que vivemos. Isso significa dialogar com o jeito que jovens e 
adultos lidam com o meio ambiente, não em termos 
abstratos, mas de forma a articular teoria e prática 
(IRELAND, 2007). 

Fischer (2009), em seu trabalho “Educação não-
escolar de adultos e educação ambiental”, depois de 
analisar dissertações e teses das universidades brasileiras, 
entre 1988 e 2006, percebeu que existe carência de 
trabalhos que visem conectar teorias de aprendizagem com 
a especificidade dos sujeitos (jovens e adultos) em projetos 
de educação ambiental (não escolarizada). Também sugere 
que os conteúdos sobre os temas ambientais sejam 
trabalhados nas escolas próximas e seja dada a 
continuidade de novos estudos que levem em consideração 
os saberes locais e os dos agentes de mediação 
(movimentos sociais, Estado, assessorias, igrejas, 
pesquisadores etc.). Os trabalhos pesquisados refletiram 
grandes mudanças na vida de pessoas adultas em 
condições de sobrevivência e moradia que dependiam da 
agricultura, da pesca, da reciclagem-catação e de pequenos 
proprietários. Também revelaram que essas populações 
possuem conhecimentos próprios, originados na tradição e 
na experiência do viver. Essas pesquisas sinalizam a 
necessidade de produção de mais estudos que sejam 
dirigidos ao perfil dos adultos por meio de projetos de 
Educação Ambiental. 

A teoria e a prática da Educação Ambiental são, 
por natureza e necessidade, inclusivas e abrangentes. 
Precisam da participação e da compreensão de todos e de 
todas para alcançar uma relação respeitosa e responsável 
entre os ambientes socioculturais e naturais.  
E a nossa relação com o mundo, seja sociocultural, seja 
natural, é uma relação de aprendizagem. Não há como estar 
no mundo sem precisar aprender sobre essa relação 
(IRELAND, 2007).  

De acordo com os referenciais pesquisados 
percebe-se que é fundamental a presença de discussões 
sobre meio ambiente e Educação Ambiental na EJA. 
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Entendemos que promover a ponte entre a Educação 
Ambiental e a EJA tanto no cotidiano escolar como no não 
escolar é relevante, desde que se valorizem os saberes 
empíricos desses sujeitos, pois uma das principais 
propostas da EJA é a formação de um cidadão mais 
participante. A EA na vida desses sujeitos tornará isso 
possível, pois na EA soluções e ações são buscadas 
através da participação individual e coletiva, incentivando 
pessoas a buscarem seus espaços, serem ouvidas, 
expondo suas necessidades. Esse direcionamento 
possibilitará uma transformação dessas pessoas em 
cidadãos mais participantes e conhecedores das reais 
transformações que o mundo vem passando. 

 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A EJA é uma modalidade de ensino que 

apresenta uma especificidade, a experiência de vida do 
educando, que a torna bem diferente do ensino normal. 
Nesse contexto, o estudo sobre o meio ambiente na EJA 
pode trazer grandes contribuições, preparando o aluno para 
as mudanças sociais que são refletidas nas transformações 
científicas e tecnológicas atuais. 

Meio Ambiente deve ser trabalhado como um 
tema transversal proposto pelo MEC. Essa temática tem 
sido debatida em grandes conferências internacionais, como 
a primeira Conferência sobre o Meio Ambiente Humano em 
1972 e a Conferência Intergovernamental sobre Educação 
Ambiental realizada em Tsibilisi (EUA), em 1977. Nesse 
conjunto de eventos a EJA quase não é lembrada, dando-se 
prioridade ao ensino regular. 

Acreditamos que a escola precisa melhorar 
preparando jovens e adultos para terem atitudes ambientais 
corretas. E para isso acontecer, é necessário que todos os 
comportamentos ambientalmente corretos sejam aprendidos 
na prática e no cotidiano escolar e não escolar.  
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CAPÍTULO 5 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA ESCOLA DO 
ENTORNO DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE 
USO SUSTENTÁVEL EM SÃO LUÍS-MA 

Ana Carolina Fiquene da Silva 
Raimunda Nonata Fortes Carvalho-Neta 

Vanda Maria Paixão 
Eliane Braga Ribeiro 

Ticianne de Sousa de Oliveira Mota Andrade 

Marcelino Silva Farias Filho 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
A fauna e a flora brasileiras constituem-se em 

um verdadeiro patrimônio científico, ecológico e econômico. 
Patrimônio esse que necessita ser conhecido, preservado e 
explorado racional e criteriosamente (LORENZI, 2002). Essa 
constatação estimulou os representantes políticos e 
ambientalistas do Brasil a participarem do movimento 
internacional de criação de áreas naturais protegidas, as 
quais são definidas, como uma superfície de terra e ou mar 
especialmente consagrada à proteção e à manutenção da 
diversidade biológica, assim como dos recursos naturais e 
dos recursos culturais associados, e manejada através de 
meios jurídicos ou outros meios específicos (IUCN, 1993).  

O Estado do Maranhão possui em seu território 
34 unidades de conservação, sendo dez subordinadas ao 
IBAMA como Unidades Federais, treze à Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente e onze privadas. Em São Luís 
existem cinco Unidades de Conservação, todas sob 
administração da Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
(SEMA): Estação Ecológica do Rangedor, Parque Estadual 
do Bacanga, Parque Ecológico da Lagoa da Jansen 
(atualmente em processo de reclassificação para Área de 
Proteção Ambiental), Área de Proteção Ambiental do 
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Maracanã e Área de Proteção Ambiental do Itapiracó 
(SEMA, 2009). 

Uma das diretrizes que devem orientar a 
administração de áreas naturais protegidas no Brasil é a 
garantia de que, no momento de se tomar decisões 
importantes sobre as unidades de conservação, as 
comunidades envolvidas sejam ouvidas. A lei 9.985, de 
18/07/2000, que rege o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC), no artigo 5º, que versa sobre suas 
diretrizes, estabelece em pelo menos três incisos (II III e V) 
a necessidade do envolvimento das comunidades locais. No 
último, pode-se ler que o SNUC é regido por diretrizes que 
“incentivem as populações locais e as organizações 
privadas a estabelecerem e administrarem unidades de 
conservação dentro do sistema nacional”. 

Segundo o SNUC (2000), as Unidades de 
Conservação se dividem em duas categorias: a) Unidades 
de Proteção Integral que tem por objetivo preservar a 
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de seus 
recursos naturais (compreende as Estações Ecológicas, 
Reservas Biológicas, Parques Nacionais e Estaduais, 
Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre); b) 
Unidades de Conservação de Uso Sustentável que são 
áreas que compatibilizam a conservação da natureza com o 
uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais 
(abrange as Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de 
Proteção Ambiental Estadual, Área de Relevante Interesse 
Ecológico, Floresta Nacional e Estadual, Reserva 
Extrativista de Fauna de Desenvolvimento Sustentável e 
Reserva Particular do Patrimônio Natural).     

A Área de Proteção Ambiental do Maracanã foi 
criada pelo Decreto Estadual nº 12.103 de 01 de Outubro de 
1991. Segundo Rios (2000) a região de inserção dessa APA 
possui a flora caracterizada por apresentar floresta de 
galerias entremeadas por igarapés de água doce, terras 
baixas e formações colinosas. Apesar de ser uma unidade 
de conservação, a área vem sofrendo com impactos 
ambientais, tais como corte e queima da vegetação local 
para o uso do cultivo da terra, pastagem, extração mineral 
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de areia, argila e laterita, extração da madeira para uso 
doméstico e comercial. Tais problemas indicam a 
necessidade urgente de educação ambiental com as 
comunidades locais e do entorno dessa área legalmente 
protegida. 

De acordo com Marques (2001), a Educação 
Ambiental surgiu como instrumento para a defesa do meio 
natural - especialmente nas comunidades que utilizam as 
Unidades de Conservação de Uso Sustentável – auxiliando 
no processo de reaproximação do homem com a natureza e 
garantindo um futuro com mais qualidade de vida para 
todos, já que desperta uma maior responsabilidade e 
respeito dos indivíduos em relação ao ambiente em que 
vivem. 

As escolas situadas dentro ou no entorno das 
Unidades de Conservação representam importantes 
espaços para o exercício e o desenvolvimento da educação 
ambiental. Isso porque a escola é uma instituição social com 
poder e possibilidade de intervenção na realidade e que, por 
este motivo, deve estar conectada com as questões mais 
amplas da sociedade incorporando-as à sua prática.  

O vasto patrimônio e a complexidade ambiental 
existentes na APA do Maracanã permitem explorar várias 
possibilidades educativas voltadas para as discussões e 
busca de soluções para os problemas ambientais que 
envolvem uma Unidade de Conservação de Uso 
Sustentável, onde são possíveis a convivência humana e 
atividades econômicas decorrentes nesse ambiente.  

Nesse sentido, no presente trabalho objetivou-se 
diagnosticar a percepção ambiental dos discentes do Centro 
de Ensino Salim Braid (escola situada no entorno da APA do 
Maracanã) sobre as características e objetivos dessa 
unidade de conservação, bem como analisar os resultados 
de atividades de Educação Ambiental direcionadas para o 
tema Unidade de Conservação com os estudantes da 
referida instituição. 
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2 OS CAMINHOS INVESTIGATIVOS 

 
2.1 A comunidade estudantil 

 
A comunidade onde o presente trabalho foi 

realizado está localizada no entorno da APA do Maracanã 
em São Luís-MA. A APA do Maracanã está delimitada ao 
norte pelo parque Estadual do Bacanga, ao Sul pela 
localidade do Rio Grande, a Leste pela BR-135 e a Oeste 
pelo Distrito Industrial de São Luís, abrangendo quase 2.000 
hectares (VASCONCELOS, 1995). 

A pesquisa foi realizada no período de março 
2009 a novembro de 2010 com alunos do ensino médio de 
1ª a 3ª séries do Centro de Ensino Salim Braid, localizado 
na rua do posto médico, nº 2002, bairro Estiva.  

A escola foi instituída em 1983, no governo de 
Luís Rocha, em convênio com a associação dos moradores 
do bairro. Hoje em dia a instituição funciona nos três turnos 
com 878 alunos. A comunidade estudantil é formada 
essencialmente por crianças, adolescentes, jovens e adultos 
residentes na Estiva e bairros adjacentes (Maracanã, Vila 
Samara, Itapera, Vila Esperança e outros). 

 
2.2 A investigação  

 
A percepção ambiental dos alunos do Centro de 

Ensino Salim Braid foi avaliada aplicando-se a técnica 
“survey”, baseada em Candiani et al. (2004). Foram 
entrevistados 59 alunos na faixa entre 14 a 21 anos. Foi 
elaborado um questionário semiestruturado sobre 
conservação e importância dos recursos naturais protegidos 
pela APA do Maracanã, contemplando dez perguntas 
relativas à caracterização do ambiente, sua biodiversidade e 
sua importância. O assunto “Conservação e importância dos 
recursos naturais protegidos pela APA” foi tratado como 
tema transversal referente à Educação Ambiental com os 
referidos alunos, aplicando-se metodologias diversas.  

Após essa avaliação da percepção inicial dos 
alunos, foi realizada uma visita na Área de Proteção 



Educação Ambiental...       | 85 |    Carvalho Neta, R. N. F.; Sá-Silva, J. R. (Org.) 
 

 

Ambiental do Maracanã para diagnosticar as 
potencialidades da área e os problemas ambientais que o 
local apresenta. Durante as trilhas ecológicas percorridas 
(Baluarte e Joca Guimarães), foi solicitado aos alunos que 
anotassem os principais problemas ambientais da área e 
identificassem possíveis intervenções positivas a serem 
desenvolvidas para solucionar tais problemas. 

O passo seguinte foi a realização de palestras e 
rodas de discussões sobre as áreas legalmente protegidas, 
bem como o planejamento de uma ação educativa prática 
para marcar uma intervenção positiva dos alunos na APA do 
Maracanã. Eles escolheram realizar o plantio de mudas na 
trilha ecológica do Parque da Juçara que foi identificada 
como altamente impactada pelas queimadas e pelo 
desmatamento. As mudas de plantas ornamentais e nativas 
da região foram então providenciadas pelos professores e 
alunos que as conseguiram junto ao IBAMA de São Luís.  

As espécies selecionadas e plantadas na trilha 
ecológica do Baluarte foram: cinco mudas de Tabebuia 
serratifolia (Ipê amarelo), quatro mudas de Licania 
tomentosa (Oiti), duas mudas de Caesalpinia echinata (Pau-
Brasil), duas mudas de Carapa guianensis (Andiroba) e 
cinco mudas de Clitoria fairchildiana (sombreiro). Algumas 
mudas de oiticica foram plantadas na área urbanizada do 
Parque da Juçara, por ter seu uso bastante difundido na 
arborização urbana e em outras nas áreas mais baixas 
(próximo às áreas de várzea). As mudas de pau d’arco 
foram plantadas nas áreas mais altas do Parque da Juçara 
que ainda abrigam fragmentos de vegetação nativa, pelo 
fato dessa espécie ser típica do local e ser tolerante ao 
estresse hídrico típico dessas áreas em período de estiagem 
e além de competir bem com outras espécies. 

Após a ação prática de plantio de mudas na APA 
do Maracanã, os alunos foram orientados para a realização 
de atividades interdisciplinares, tais como poemas verticais, 
paródias, criação de cartazes, maquetes e painel de 
fotografias. O resultado dessas produções foi mostrado em 
evento científico-cultural na escola, onde os alunos 
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participantes compartilharam os conhecimentos adquiridos 
com toda a comunidade escolar e visitantes externos. 
 
3 OS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 
 
3.1 Percepção ambiental da comunidade estudantil 

 
Os dados obtidos a partir da análise dos 

questionários são comentados a seguir, representando a 
percepção ambiental e o grau de conhecimento dos alunos 
do ensino médio do Centro Educacional Salim Braid sobre a 
conservação e importância dos recursos naturais protegidos 
pela APA do Maracanã. 

Primeiramente questionou-se aos alunos se eles 
conheciam a APA do Maracanã. Em suas respostas, 90% 
disseram que não, 5% responderam que sim e 5% deles 
não responderam. A maioria afirma o desconhecimento 
sobre a área protegida, caracterizando, que até então, não 
tinham sido estimulados para um maior contato com a 
Unidade de Conservação, apesar da escola está localizada 
em seu entorno. 

Quando se questionou se os alunos conheciam o 
IBAMA (e outros órgãos ambientais como a Secretaria de 
Meio Ambiente do Estado do Maranhão) 81% dos alunos 
responderam que sim. Essa realidade parece repetir-se de 
norte a sul no Brasil. Rempel et al. (2008) realizaram 
pesquisa semelhante com três escolas sobre a Floresta 
Nacional de Canela (FLONA), no Rio Grande do Sul. A 
respeito do conhecimento sobre a FLONA e o IBAMA, os 
alunos da maioria das escolas conheciam o IBAMA, mas 
não a área legalmente protegida (FLONA), situada nos 
arredores das escolas.  

Com relação ao questionamento sobre a 
existência de atividades sobre meio ambiente desenvolvidas 
em sua escola, 70% dos alunos disseram que existem essas 
atividades, 22% responderam que não (mas tem interesse) 
e 8% deles disseram que não foram desenvolvidas 
atividades sobre o referido assunto. A maior 
representatividade na opinião dos discentes revela que o 



Educação Ambiental...       | 87 |    Carvalho Neta, R. N. F.; Sá-Silva, J. R. (Org.) 
 

 

Centro de Ensino Salim Braide tem realizado trabalhos 
enfocando a temática ambiental, porém não destacando em 
seu contexto as áreas verdes próximas, especialmente as 
legalmente protegidas. 

Outra questão abordada foi se os estudantes já 
tinham feito visitas à APA do Maracanã. A maioria (95%) 
afirmou que não visitou nenhuma vez, 2% deles visitaram 
poucas vezes, 2% visitaram muitas vezes e 1% visitou uma 
única vez. Em todos os casos, os alunos foram à APA 
sempre a passeio. Esse diagnóstico mostra uma situação 
que necessita de interferência por parte de educadores 
ambientais. Ao unir a percepção ambiental com a educação 
ambiental é possível saber como os indivíduos com que 
trabalharemos percebem o ambiente em que vivem, bem 
como suas fontes de satisfações e insatisfações  
(PALMA, 2005).  

Outro assunto questionado foi o que os 
estudantes achavam de suas atitudes em relação a afetar 
ou influenciar de alguma forma a APA do Maracanã. A 
metade dos alunos (50%) afirmou que suas atitudes 
influenciam a área, 41% disseram que não, 7% não 
responderam e 2% deles não souberam responder. Aqui 
também se percebe a necessidade de uma intervenção 
educativa que venha proporcionar conscientização quanto à 
conservação e ao manejo adequados dos recursos naturais 
presentes na APA do Maracanã, que atualmente encontra-
se severamente perturbada pela exploração das 
comunidades humanas que vivem na área e no entorno. 

No que se refere às atividades prejudicais às 
áreas protegidas, 35% dos alunos entrevistados disseram 
que o maior deles é jogar lixo no chão ou nos rios, 26% 
afirmaram que era desperdiçar água, 23% confirmaram que 
era despejar esgoto, 12% deles responderam que era caçar, 
3% afirmaram ser a pesca e 1% indicaram que era colher 
frutas. Essas afirmações indicam que grande parte da 
comunidade estudantil reconhece que o lixo é um grande 
problema e que o trabalho de coleta na área rural e em 
outros locais afastados dos grandes centros urbanos ainda é 
insuficiente (IBGE, 2009). A coleta de lixo nessas áreas é 
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difícil e cara, levando a população a enterrar ou queimar o 
lixo (LIMA et al., 2009). 

Em relação à vegetação que ocorre associada 
com os corpos hídricos da APA do Maracanã, a grande 
maioria dos entrevistados (56%) assumiu o total 
desconhecimento desse dado, 24% responderam ser o 
manguezal, 16% disseram ser juçareiras e buritizeiros, 2% 
afirmaram serem árvores frutíferas e 2% deles expuseram 
que seriam aguapés, espécies de cipós e arbustos. Esses 
dados mostram que a comunidade estudantil necessita 
conhecer melhor a região, já que o Maracanã está inserido 
numa zona de expansão com “influencia amazônica, onde 
predomina uma vegetação bastante variada, composta por 
floresta e mata arbustiva (cerrado e capoeira), herbácea 
(campo, apicum) e litorânea (restinga, manguezal), 
ocorrendo em abundancia a floresta de galeria” (MORAES, 
2000), conhecida também como mata ciliar, que assegura a 
defesa dos rios e córregos da região. Em outras palavras, 
nessa área ocorre principalmente uma vegetação típica de 
várzea, predominando as espécies conhecidas localmente 
como juçara e buriti.  

Quanto à investigação da percepção sobre quais 
os problemas que afetam atualmente os rios da APA do 
Maracanã, 32% dos alunos afirmaram ser o desmatamento, 
26% disseram ser lixo nas margens, 21% consideram ser a 
poluição difusa e 21% responderam ser os esgotos. Os 
alunos ressaltaram que esses problemas ambientais são 
gerados por uma correlação de fatores, os quais não podem 
ser entendidos de forma isolada, mas sim por meio de um 
sistema integrado de educação e ação governamental. 
Ressalta-se, ainda, a importância dos elementos 
socioeconômicos e sua interação com os elementos físicos, 
químicos e biológicos, já que na APA do Maracanã o 
desmatamento é realizado para ceder lugar às atividades 
econômicas. 

Quando se perguntou sobre os meios pelos 
quais os alunos costumam receber informações a respeito 
de meio ambiente, 20% responderam ter acesso às notícias 
pela televisão, 18% de jornais, 17% do professor, 15% 
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através de livros, 11% de rádio, 9% de revistas, 8% da 
internet e 2% através de outras fontes. Essa questão da 
acessibilidade à informação não passa apenas pela 
consciência real das necessidades informacionais dos 
usuários, devendo-se considerar, em especial, sua 
“consciência possível” para receber e decodificar, 
adequadamente, a informação (GOLDMANN, 1975). Nesse 
caso, destaca-se a importância do professor como fonte de 
informação crítica capaz de auxiliar no processo de 
mudança de atitudes frente aos problemas ambientais. 

Na questão referente à percepção da utilidade 
da APA do Maracanã para a comunidade, 90% dos alunos 
mostraram-se conscientes da importância dessa Unidade de 
Conservação para o bem coletivo. Essa observação nos 
direcionou para um trabalho educativo voltado para a 
participação da população local para amenizar os problemas 
ambientais através de uma ação prática com os alunos, já 
que a APA traz benefícios para a coletividade.  

O diagnóstico aqui apresentado revelou que os 
alunos compreendem muitas das questões ambientais 
relacionadas com as Unidades de Conservação, mas ainda 
falta a ação associada a esses conhecimentos. Todavia, de 
acordo com Fiori (2007), os estudos de percepção ambiental 
apresentam-se como uma ferramenta eficaz para melhor 
compreender as relações entre o homem e o ambiente, suas 
expectativas, seus valores, satisfações e insatisfações, 
necessidades e comportamento, fornecendo os subsídios 
necessários ao planejamento de ações educativas a serem 
direcionadas pela escola.  
 
3.2 Ações de Educação Ambiental desenvolvidas na 
escola do entorno da Unidade de Conservação  
 

Após o diagnóstico da percepção ambiental da 
comunidade estudantil analisada foram apresentadas quatro 
palestras enfocando os principais conceitos ecológicos 
necessários ao entendimento do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, importância da APA do 
Maracanã e seus recursos naturais, problemas ambientais e 
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possíveis soluções coletivas. Nesse momento, o propósito 
educativo foi aprofundar o conhecimento dos alunos sobre 
meio ambiente, importância das áreas legalmente 
protegidas e averiguar o interesse do público alvo em 
desenvolver uma ação prática na APA do Maracanã. Isso 
porque, seguindo as orientações dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN, 2001), é necessário que a 
escola, além de trabalhar com teoria/conceitos e 
informações sobre os temas ambientais, se comprometa 
com o desenvolvimento de atitudes, com a formação de 
valores, com as habilidades e os procedimentos do 
processo ensino-aprendizagem.  

Nesse contexto, na perspectiva de desenvolver 
atitudes coletivas voltadas para uma vivência significativa 
com o ambiente, foi organizada uma excursão educativa à 
APA do Maracanã. Ali, os alunos percorreram a trilha 
ecológica do Baluarte (localizada no Parque da Juçara), 
onde puderam identificar alguns organismos da fauna e da 
flora da região. Em virtude da identificação de alguns 
problemas ambientais (como queimada e desmatamento) os 
alunos relataram a necessidade de desenvolver uma ação 
prática com ênfase no plantio de mudas na APA do 
Maracanã. Essa constatação dos alunos em aula de campo 
reforça a hipótese de Mendonça (2000) de que é possível 
pensar as visitas à natureza como laboratórios de 
experiências e de elaborações de novas relações com o 
mundo e, através deste esforço de interação, desfazer a 
ideia de sujeito-objeto, onde o homem observa e manipula a 
natureza, criando-se uma relação de sujeito-sujeito. 

Na etapa seguinte do processo educativo foi 
realizado o plantio de mudas nas áreas impactadas da trilha 
ecológica do Baluarte (Parque da Juçara, APA do 
Maracanã), destacando-se as informações necessárias para 
que os alunos assimilassem a técnica de plantio de mudas 
de forma correta. De acordo com Cestaro (2005), o plantio é 
a ação de cultivar uma planta diretamente no solo, através 
de sementes (semear) ou mudas, sendo que o crescimento 
e desenvolvimento saudável de uma muda dependem de 
alguns fatores, sendo o momento do plantio, provavelmente, 
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o mais importante. Além disso, as atividades de 
reflorestamento devem sempre levar em consideração as 
características físicas e bióticas dos locais em que estas 
ocorrerão, visto que a recuperação de áreas degradadas 
pressupõe a recomposição das características florísticas 
originalmente existentes nas áreas. Se o replantio de mudas 
florestais não levar em consideração as plantas que 
compunham a vegetação nativa local, este passará a 
configurar um processo de revegetação e não de 
reflorestamento. Por outro lado, não basta apenas entender 
a composição florística local, mas também como as plantas 
estão distribuídas ao longo de um perfil topográfico (perfil do 
relevo local) porque o relevo influencia diretamente na 
disponibilidade de água no solo e na criação de microclimas, 
que podem favorecer ou dificultar a fixação das espécies 
vegetais, dependendo de seus mecanismos de realização 
de fotossíntese, de extração de nutrientes dos solos e de 
competição com outras espécies. Nesse sentido, o replantio 
de árvores, seja em reflorestamento, seja em atividades 
isoladas de sensibilização ambiental, deve ocorrer em 
obediência às características do relevo, de disponibilidade 
de água e de luminosidade, ou seja, obedecendo aos 
habitats de cada espécie. 

O envolvimento dos alunos na realização dessa 
atividade mostrou - segundo os professores da escola que 
acompanharam essa ação educativa - que os “órgãos 
gestores das Unidades de Conservação podem encontrar 
nas escolas uma parceria importante para a recuperação de 
áreas degradadas”, já que as áreas protegidas devem ser 
consideradas não somente como locais de preservação dos 
recursos naturais, mas, também, como ambientes de 
aprendizagem e sensibilização de pessoas a respeito das 
questões ambientais (JACOBI et al., 2004) em todos os 
níveis da educação básica. A escola representa um 
ambiente ideal para desenvolver o conhecimento, valores, 
atitudes e atributos favoráveis ao meio, sendo a Educação 
Ambiental uma ferramenta fundamental para interagir neste 
processo (SILVA;LYRA; ALMEIDA-CORTEZ, 2003). 
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No momento final da ação educativa voltada 
para o plantio de mudas na APA do Maracanã, promoveu-se 
uma discussão coletiva sobre a ética no plantio em uma 
área legalmente protegida e a responsabilidade sobre as 
mudas plantadas naquele dia. Nessa etapa do trabalho 
objetivou-se desenvolver a ideia de que se deve ter 
responsabilidade por nossas ações, sejam elas negativas ou 
positivas (DIAS, 2004).  Além disso, destacou-se que a 
vegetação propicia sombra, purifica o ar, atrai aves, diminui 
a poluição sonora, constitui fator estético e paisagístico e 
valoriza a qualidade de vida local, sendo também, fator 
educacional. Em muitos casos abriga espécies da fauna e 
flora locais e algumas ameaçadas de extinção, elevando sua 
importância para a coletividade. 

Uma vez instrumentalizados para as questões 
ambientais de uma Unidade de Conservação de Uso 
Sustentável, os estudantes foram orientados para a 
realização de atividades literárias nas quais eles pudessem 
expressar o conhecimento obtido de forma interdisciplinar. 
Assim, os poemas verticais (Quadro 1) construídos sobre a 
APA do Maracanã representam situações e desejos, de 
projeções e fazeres, de ambiente e vida, constituindo-se em 
representações de realidades que são vividas e 
experimentadas na vida social, cultural, educacional, afetiva, 
política e ambiental. Lajolo (1997) afirma que a literatura 
atua na construção, difusão e alteração de sensibilidades e 
de representações do imaginário coletivo. De acordo com os 
estudantes foi exatamente isso que ocorreu com o processo 
educativo encaminhado na escola. 

A mostra de todas as atividades pedagógicas de 
Educação Ambiental na escola abrangeu a participação de 
toda a comunidade estudantil e do bairro. Foi organizada 
uma sessão de apresentação oral em que os participantes 
do projeto puderam compartilhar os conhecimentos 
adquiridos durante todo o processo de ensino-aprendizagem 
em forma de seminários, desenhos, painel de fotos, poemas 
e maquete representando os recursos hídricos e vegetais da 
APA do Maracanã. As maquetes tiveram destaque especial, 
já que constituem recurso didático que permite a 
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visualização tridimensional do relevo, apresentando de 
forma clara a noção de espaço. Michaelis (1970) afirma que, 
a partir da maquete, pode-se estimular o aluno a 
desempenhar uma análise associada da paisagem, através 
da discussão de temas como: uso da terra, recursos 
hídricos, ação antrópica, composição do solo, tipo de 
vegetação, entre outros. 

 
A natureza ainda pulsa viva me faz sorrir 

Meus olhos te contemplam ao ver teu verde florir 

Parodia de um poema: Canção do exílio de Gonçalves Dias 
Minha terra das palmeiras tá morrendo sem parar 

As pessoas não estão sorrindo e já não vejo o sabia  
As aves que aqui cantavam voaram para outro lugar  

A gente desta terra que aqui nasciam começaram a desmatar  
Perdi a alegria e o ar para respirar. 

CANÇÃO DO EXÍLIO  
Gonçalves Dias 
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá;  
As aves, que aqui gorjeiam,  
Não gorjeiam como lá.  
Nosso céu tem mais estrelas,  
Nossas várzeas têm mais flores,  
Nossos bosques têm mais vida,  
Nossa vida mais amores. 
 
Poema Vertical                                                                                      
A, amor, amizade, amável 
P, poder, paixão, preservação 
A, atitude 
D, dever, dedicação 
O, ordem, obediência 
M, mananciais, Maranhão 
A, amigos 
R, rios, reservas 
A, atenção 
C, conscientização, cooperação 
A, aquecimento 
N, natureza, nativa 
Ã, APA 

 

A,         As pequenas atitudes podem mudar o mundo 
P,        Por isso ajude-nos nessa simples ação 
A,      Assim ela se tornara grande. 

 
Quadro 1 – Poemas verticais e paródias realizados pelos 
alunos sobre a APA do Maracanã. 

APA do Maracanã 
 
Amor a natureza 
Preservação do meio ambiente  
Atitude de todos  
Dedicação e dever 
Mananciais do Maranhão 
Amigos unidos pela natureza 
Rios reservas naturais 
Atenção para o mundo melhor 
Consciência cooperação de muitos 
Aquecimento global 
Natureza nativa não deixe morrer 
APA do Maracanã  
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Durante as apresentações finais dos trabalhos 
realizados pelos alunos percebeu-se a vontade da 
comunidade escolar envolvida de mudar e interferir de modo 
positivo no meio ambiente. Na visão de Silva (2000) a 
Educação Ambiental surgiu como um dos importantes 
instrumentos de mudança, pois se refere a uma dimensão 
do processo educativo que demanda mudanças na prática 
pedagógica e nas atitudes e posturas do ser humano em 
relação ao meio ambiente, permitindo que os indivíduos 
compreendam as leis que regem a natureza e reconheçam 
as causas e consequências dos principais problemas 
ambientais, motivando a participação na busca de soluções.  

Nesse sentido, as práticas pedagógicas 
desenvolvidas com os alunos da Centro de Ensino Salim 
Braid foram importantes enquanto instrumento de 
entendimento do meio ambiente no qual alunos e os 
professores estão imersos, indicando o grande desafio da 
continuidade desse tipo de trabalho em Unidades de 
Conservação.  

O desafio de desenvolver ações de educação 
ambiental em áreas protegidas parte da premissa de que 
usualmente estão voltadas para trabalhar sob a temática de 
conservação de recursos naturais, sendo necessário o 
trabalho sistemático de construção dos conceitos ecológicos 
e aspectos da legislação sobre o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (DIEGUES, 2000; TERBORGH, 
2002). Por outro lado, para abordar a Educação Ambiental 
em sala de aula é preciso mostrar estimular os estudantes a 
perceberem a sua importância enquanto agentes 
transformadores que podem mudar a realidade ao seu 
redor, e que essa realidade transformadora, transbordará 
em várias outras realidades (BERNA, 2004). Em outras 
palavras, ao unir educação ambiental e unidades de 
conservação, o professor está buscando construir novos 
valores e novas relações sociais e dos seres humanos com 
a natureza formando atitudes dentro de uma nova ótica, que 
é a da melhoria da qualidade de vida para todos os seres. 

 
 



Educação Ambiental...       | 95 |    Carvalho Neta, R. N. F.; Sá-Silva, J. R. (Org.) 
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
A pesquisa mostrou que a comunidade estudantil do 

Centro de Ensino Salim Braid não possui um conhecimento 
satisfatório sobre a APA do Maracanã, já que a maioria 
nunca visitou a área, revelando falta de vivência e 
embasamento teórico sobre a vegetação que ocorre 
associada com os corpos hídricos, a importância da área e 
os problemas que atualmente afetam a região. Por outro 
lado, o diagnóstico também mostrou que os alunos 
compreendem muitas das questões ambientais relacionadas 
com as Unidades de Conservação, mas ainda falta a ação 
associada a esses conhecimentos. 

Assim, esse diagnóstico indicou a necessidade de 
intervenção prática voltada para o reconhecimento da 
importância da APA enquanto local de conservação dos 
recursos naturais, mas também como local de 
aprendizagem significativa. Nas ações relacionadas às 
trilhas ecológicas e ao plantio de mudas nas áreas 
impactadas da região, os professores da escola perceberam 
que os órgãos gestores das Unidades de Conservação 
podem encontrar nas escolas uma parceria importante para 
a recuperação de áreas degradadas. Nesse sentido, houve 
um entendimento de que as áreas protegidas devem ser 
consideradas não somente como locais de preservação dos 
recursos naturais, mas, também, como ambientes de 
aprendizagem e sensibilização para alunos de ensino médio 
a respeito das questões ambientais. 

A partir da percepção ambiental da comunidade 
escolar analisada foi possível aprofundar o entendimento da 
lógica que rege as relações estabelecidas entre as 
comunidades do entorno da APA do Maracanã e os 
elementos naturais de forma a encaminhar ações práticas 
de intervenção positiva no ambiente, já que o papel da 
escola é incluir o “comprometimento” de trabalhar a 
Educação Ambiental a partir da própria realidade dos 
educandos. Nas práticas realizadas percebeu-se que é 
preciso trabalhar com mais ênfase os conceitos ecológicos e 
elementos da legislação que rege o Sistema Nacional de 
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Unidades de Conservação como forma de educar, 
sensibilizar e praticar a educação ambiental no ensino 
formal para a continuidade e preservação de áreas 
protegidas por lei. 
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CAPÍTULO 6 

ATIVIDADES LÚDICAS INTERDISCIPLINARES EM 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
EM UMA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DE  
SÃO LUIS-MA 

 
Jair Aldo Monteiro Cardoso  
Jackson Ronie Sá da Silva                                                          

 

1 INTRODUÇAO                    
 
Este trabalho relata uma experiência educativa 

interdisciplinar em Educação Ambiental formal de caráter 
lúdico, desenvolvida com alunos do ensino fundamental (6º 
ao 9º ano), na U.E.B “Evandro Bessa”, na cidade de São 
Luís (MA), durante o ano de 2009. Visou contribuir para o 
processo educativo e a vivência coletiva dos estudantes, 
propiciando o desenvolvimento artístico, cultural, ecológico e 
humanístico de todos os envolvidos. Objetivou também 
instrumentalizar os participantes quanto aos conhecimentos 
básicos que permitam criar conteúdos referentes às artes e 
as ciências ambientais, ajudando a expressar a criatividade, 
preservar o meio ambiente e recuperar os valores humanos. 
Especificamente, buscou-se desenvolver ferramentas para 
trabalhar Educação Ambiental, tendo como temas o lixo e  
a reciclagem. 

A U.E.B “Evandro Bessa” tem mais de 15 anos 
de existência e pertence à rede municipal de educação. A 
escola situa-se no bairro de Santa Bárbara (zona rural da 
cidade de São Luís) e recebe alunos de diversos bairros 
circunvizinhos, desempenhando um relevante papel na 
educação, pois se localiza em uma área muito carente, 
sendo a única escola da rede municipal na região. Possui 
aproximadamente 300 alunos distribuídos nos turnos da 
manhã (pré-escolar), tarde (ensino fundamental) e noite 
(educação de jovens e adultos),  35  professores,  dois 
gestores, duas secretárias, três orientadoras pedagógicas, 
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dois técnicos administrativos, duas merendeiras, duas 
zeladoras e  três vigias. Dispõe de 7 salas de aula, 2 
banheiros, uma cantina e a secretaria.   

O trabalho foi motivado pela observação de que 
os alunos em sala de aula apresentavam pouca 
compreensão sobre as questões relativas ao meio ambiente 
e por suas atitudes dentro e fora da escola, uma vez que a 
escola localiza-se próximo a um terreno baldio onde o lixo é 
jogado e queimado a céu aberto. Em período chuvoso a rua 
principal fica intrafegável por causa do lixo acumulado,  
lama e água parada, no qual também, não existe 
saneamento básico. 

Diante das transformações educacionais e dos 
problemas ambientais citados e como professor de Ciências 
dessa escola, fomos motivados para a realização de um 
projeto de Educação Ambiental na escola com um olhar 
interdisciplinar que nos permitisse refletir sobre as práticas 
pedagógicas e o saber escolar, bem como incentivar um 
novo olhar dos educandos sobre o meio ambiente local, 
principalmente, sobre o lixo jogado nas ruas e também 
dentro da escola. 

A escola é o espaço social e o local onde o aluno 
dará sequência ao seu processo de socialização. O que nela 
se faz e se valoriza representa um exemplo daquilo que a 
sociedade deseja e aprova. Comportamentos 
ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática, 
no cotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação 
de um cidadão responsável. A escola, com todas as suas 
contradições e limites, ocupa um espaço privilegiado na vida 
dos adolescentes e jovens, e influi, intencionalmente ou não, 
na construção de sua identidade e projetos de vida, entre 
outros aspectos (BRASIL, 1998). 

Cabe também aos professores criarem 
condições apropriadas, podendo extrair elementos didático-
pedagógicos de situações oportunizadas como passeios, 
aulas práticas, noticiários locais e nacionais, textos, revistas 
e também da realidade cotidiana do aluno. Tais situações 
devem ser trabalhadas de forma interdisciplinar como está 
previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 
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propostos a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei 9394/96), sendo que  “o meio 
ambiente deverá ser tratado como um tema transversal e 
interdisciplinar” (BRASIL, 1998, p.64). Esse processo pode 
ser encaminhado por diferentes disciplinas, em diferentes 
situações, possibilitando trabalhos interdisciplinares. O 
importante é permitir aos alunos expressarem sua visão de 
mundo, de uma realidade percebida, problematizando-a e 
reinterpretando-a (OLIVEIRA, 1985). Acreditamos que a 
partir de práticas pedagógicas cotidianas é possível a 
formação de cidadãos conscientes da realidade ambiental 
do nosso planeta e de sua responsabilidade ambiental na 
preservação do meio ambiente, para o futuro das gerações 
humanas e de todas as formas de vida na terra.  

Ao se propor trabalhar a Educação Ambiental na 
escola, deve-se buscar uma prática pedagógica motivadora 
para despertar o interesse a participação efetiva de todos. 
Nesse contexto, uma proposta que contribui para a 
Educação Ambiental é a utilização de jogos e atividades 
lúdicas. Muitos teóricos frisam categoricamente a 
importância que os métodos das atividades lúdicas 
proporcionam à educação de crianças, adolescentes e 
adultos, pois nos momentos de maior descontração e 
desinibição, oferecidos pelas atividades lúdicas, as pessoas 
se desbloqueiam e se descontraem, o que proporciona 
maior aproximação, uma melhoria na integração e na 
interação do grupo, facilitando a aprendizagem (SANTANA, 
2007). “As atividades lúdicas estimulam a participação, 
criam um ambiente agradável, de cumplicidade entre o 
educador e o aluno, aumentando a aceitação e o interesse” 
(DOHME, 2008, p.12). Baseado nisto, Antunes (2002, p.155-
156) afirma que é fundamental enfatizarmos a importância 
do professor literalmente “trazer a rua e a vida” para a sala 
de aula, fazendo com que seus alunos percebam os 
fundamentos da matéria que ensina na aplicação da 
realidade. 

Vale ressaltar que o lúdico não está relacionado 
só com o simples ato de brincar e sim com o 
desenvolvimento físico, afetivo, moral e social. Portanto, é 
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com o desenvolvimento harmonioso e global da criança que 
o educador deverá trabalhar o lúdico, através dos jogos e 
brincadeiras, bem como com recursos pedagógicos 
interdisciplinares. Técnicas como jogos, atividades fora da 
sala de aula, simulações, teatro ou produções de materiais 
pedagógicos são fortemente recomendados para o 
desenvolvimento da educação ambiental, pois possibilitam 
trazer para a sala de aula situações reais que muitas vezes 
são impossíveis de serem vivenciadas (SATO, 2004). 
Segundo Andretta et al. (2009) na atividade lúdica, o que 
importa não é apenas o produto da atividade, o que dela 
resulta  mas a própria ação, o momento vivido. Esse tipo de 
atividade possibilita momentos de encontro consigo e com o 
outro, momento de fantasia e de realidade, de 
ressignificação e percepção, momento de autoconhecimento 
e conhecimento do outro, cuidar de si e olhar para o outro, 
momentos de vida. 

O lúdico acrescenta um ingrediente 
indispensável no relacionamento entre as pessoas, 
possibilitando que a criatividade aflore. Sabendo que as 
atividades lúdicas são reconhecidas como meio de fornecer 
aos educandos um ambiente agradável, motivador, 
planejado e enriquecido que possibilite a aprendizagem de 
várias habilidades, trabalhando também o desempenho 
dentro e fora da sala de aula, enfocamos neste trabalho sua 
importância para a Educação Ambiental. 

  
2 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 
O projeto foi desenvolvido de abril a junho de 

2009, na Unidade de Educação Básica “Evandro Bessa”, 
escola pública municipal, localizada no bairro de Santa 
Bárbara, na zona rural de São Luis –MA.  

Participaram efetivamente, 165 educandos de 
todas as turmas (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental do 
turno vespertino, 15 professores, os gestores, a 
coordenadora pedagógica e alguns funcionários. 

O trabalho foi desenvolvido em etapas, 
priorizando o envolvimento da comunidade escolar em 
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reunião feita na semana pedagógica, onde o projeto foi 
sugerido para ser desenvolvido durante o primeiro semestre.  

O lixo e a reciclagem, foi o tema que inspirou a 
criação do projeto para desta forma, desenvolvermos 
através de oficinas as atividades lúdicas interdisciplinares e 
também  elaboração de jogos educativos, como forma de 
sensibilização e conscientização ambiental. Foi proposto 
que cada professor dentro da sua disciplina, planejasse e 
elaborasse  tais atividades  com a temática  sugerida para 
ser trabalhada com os estudantes. 

Como preconiza Sato (2004), a utilização de 
temas geradores promove a interdisciplinaridade e a 
desmistificação de que o ambiente somente pode ser 
trabalhado nas áreas de Ciências e de Geografia. 

O segundo passo foi envolver os alunos no 
projeto ouvindo suas sugestões e propostas para o 
desenvolvimento do mesmo. Foi feita a sensibilização 
através de  dinâmicas, textos  educativos alusivos ao tema 
lixo e reciclagem e também apresentação de vídeos 
abordando essa temática.   Em seguida foi apresentado o 
projeto aos estudantes de todas as séries e juntos 
decidimos que a forma de abordagem seria feita em oficinas 
e nestas, eles deveriam trazer de casa alguns materiais 
considerados como lixo, para serem reutilizados na 
realização das oficinas.      

O terceiro passo foi a realização das oficinas. 
Trabalhou-se a dança, peça teatral, criação de jogos com 
material reciclado, literatura de cordel ambiental, teatro de 
fantoche, confecção de mapa, objetos ornamentais com pet, 
coral ecológico, entre outros. Dividiu-se 2  professores por 
turma para desenvolverem suas oficinas com os estudantes. 

Foram desenvolvidas no total, 10 oficinas. As 
mesmas aconteciam uma vez por semana na sala de aula, 
divididos em equipes de 5 a 6 alunos, estimulando o 
desenvolvimento e a criatividade utilizando o lixo na 
fabricação de suas próprias ferramentas educativas assim 
distribuídas.1) Artes: Confecção de brinquedos educativos 
utilizando vários materiais reciclados (5ª serie); 2) Geografia: 
Construção do mapa do Estado do Maranhão,  
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demonstrando todos os biomas maranhenses (quebra-
cabeça) (8ª serie); 3) Matemática: Confecção de  jogos 
matemáticos com jornais velhos (Jogo da velha, dama, 
dominó de jornal, jogo da memória) (7ª serie); 4) Ciências: 
Confecção de brinquedos e arranjos decorativos com 
materiais reciclados, jogo da pescaria ecológica com 
pratinho de isopor e o coral ambiental (5ª, 7ª e 8ª series); 5) 
Português: Confecção da cartilha de cordel ambiental, teatro 
de fantoches (peça: “O menino sujão”) (6ª serie );  6) 
Religião: Dança - coreografia com uma música evangélica: ” 
Salve o nosso Planeta” (5ª e 6ª series);  7) Inglês: Recital de 
poesia sobre o meio ambiente com tradução para o inglês 
(6ª serie);  8) Educação Física: Confecção de jogos 
educativos reciclados (7ª e 8ª series);  9) Coordenadora  
Pedagógica: Construção de maquete da casinha 
ecologicamente correta (consumo e uso racional de energia 
e água em uma casa)  (5ª serie ). 

A culminância de todas as atividades realizadas 
com os estudantes, ocorreu no dia 05 de junho de 2009, 
onde se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. 
Convidou-se também, para apreciar o evento os pais, 
funcionários da Secretaria Municipal de Educação e uma  
professora  palestrante que apresentou o tema  (O lixo e a 
reciclagem). 

A avaliação se deu de forma processual de todas 
as atividades desenvolvidas durante a realização das 
oficinas  proposta por cada professor.  

 
 
3 RELATANDO A EXPERIÊNCIA 

 
Na experiência, os conteúdos e competências 

estão referidos à problemática do lixo, à mudança de 
hábitos, a composição do lixo, o tempo de decomposição e 
formas de reaproveitamento de vários materiais 
considerados lixo e incentivo à mudança de atitudes. A 
reciclagem é uma atividade que ajuda e muito a diminuir o 
problema, porém algumas ações são necessárias para a 
disseminação da mesma. 
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Mas com a mudança nos hábitos, o aumento de 
produtos industrializados, o advento das embalagens 
descartáveis e o consumismo, o lixo tomou outra dimensão 
e sua "composição" também mudou. 

Os conteúdos curriculares ensinados foram: 
ambiente, meio ambiente natural e meio ambiente 
modificado, conservado e degradado, conceito de lixo, de 
onde vem? para onde vai? Impactos causados pelo lixo, o 
chorume, a reciclagem, a conservação e a preservação do 
meio ambiente.  

Foi destacada a necessidade de construirmos 
atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente. Foram 
introduzidas atividades de escrita e de leitura, através de 
textos variados, apresentados vídeos, dinâmicas, músicas.                             

Partimos então para as oficinas que no total 
foram  dez,  com alunos na faixa etária de 11 a 16 anos. As 
mesmas aconteciam uma vez por semana nas salas de 
aulas, divididos em equipes de 5 a 6 alunos, priorizando o 
desenvolvimento e a criatividade utilizando o lixo trazido 
pelos próprios alunos e por nós professores para fabricação 
das  ferramentas educativas. 

Em cada oficina participávamos de confecção 
dos jogos educativos, brinquedos, peças decorativas e jogos 
que foram previamente planejados pelos professores para 
sua confecção, em outros momentos aconteciam os ensaios 
das peças teatrais, do coral e da dança.   

Nos divertíamos  aprendendo, tendo o diálogo e 
a problematização do tema como base do nosso trabalho 
para a sensibilização das questões ambientais, todos 
éramos educandos e educadores, todos saímos das oficinas 
com mais um aprendizado e construíamos juntos nossos 
próprios recursos didáticos  utilizando sucatas e materiais 
reciclados. 

Sato (2004), diz que é extremamente importante 
introduzir mais criatividade nas novas metodologias, fugir 
dos modelos tradicionais e buscar novas alternativas de 
aprendizagem. A autora citada enfatiza que jogos e 
atividades fora da sala de aula, simulações teatral ou 
produção de materiais pedagógicos, são fortemente 
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recomendados para o desenvolvimento da EA, pois 
possibilita trazer para a sala de aula situações reais que 
muitas vezes são impossíveis de ser vivenciadas. 

Reigota (1998), afirma que a educação 
ambiental conta com vários recursos didáticos a serem 
empregados. Eles podem ser muito simples ou sofisticados  
qualquer que seja a sua característica, a sua boa aplicação 
depende muito da criatividade do professor e da 
aplicabilidade na sala de aula.  

Baía et al. (2009), ao desenvolvem atividades 
lúdicas no parque Ambiental de Belém , relatam a imensa 
satisfação dos alunos ao final das oficinas principalmente o 
teatro de fantoches pois demonstraram mais interesse e 
participação. 

Evangelista et al. (2008), em seu trabalho de 
educação ambiental e atividades lúdicas concluíram que ”A 
atividade lúdica em termos de educação ambiental vem se 
tornando uma ótima alternativa de trabalho de formação 
docente.” 

Fazendo uma comparação dos dois trabalhos 
citados, pude comprovar também efetivamente essas 
mesmas prerrogativas, tanto nos docentes quanto nos 
discentes envolvidos no referido projeto de EA na UEB “ 
Evandro Bessa”.  

O papel da instituição escolar neste processo é 
primordial, pois ela é o instrumento capaz de 
conscientização coletiva  para  proporcionar aos  educando  
as mudanças posturais que devem assumir em relação ao 
ambiente, o que lhes dará, em troca de sua preservação e 
bom uso, qualidade de vida condizente com uma existência 
mais saudável e, por  consequência, mais produtiva para a 
sociedade. 

Mas não digo que essa experiência foi um 
sucesso por causa da quantidade de atividades feitas e dos 
recursos criativos  e baratos desenvolvidos, mas sim pelo 
resultado do aprendizado, pois os participantes saiam de 
cada oficina com um conhecimento a mais, ao final das 
oficinas comentavam entre si, com seus pais, irmãos ou 
amigos, o que fizeram, aprenderam e como irão agir 
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futuramente com o meio ambiente. Pude presenciar alguns 
deles repreendendo uns aos outros quando terminávamos 
as atividades práticas, para que não deixassem as sobras 
de materiais espalhadas pelo chão. E eles mesmos se 
encarregavam na limpeza da sala.  

Notou-se claramente o envolvimento, a 
participação efetiva e harmônica de todos os estudantes e 
de todos os professores.  

As atividades lúdicas proporcionam uma 
aprendizagem descontraída e ao mesmo tempo proveitosa, 
sendo que a educação através do lúdico propõe-se a uma 
nova postura existência, cujo modelo é um novo sistema de 
aprendizagem inspirado numa concepção de educação para 
além de apenas ensinar (SANTOS, 2001). 

Nesse mesmo sentido, Lorenzetto (2001) sugere 
atenção ao papel conflitante, revolucionário e subversivo do 
lúdico na educação, no lazer e na saúde como elemento 
capaz de sensibilizar e humanizar os homens. Segundo ele, 
alguns pesquisadores acreditam que a ausência de 
oportunidades recreativas tem correspondido a um 
retrocesso no processo de humanização do ser humano, 
pois o jogo e a brincadeira constituem formas humanas de 
comunicação e expressão, que permitem ao ser humano 
“construir e transformar” a si e ao mundo.  

O momento mais esperado foi a culminância do 
projeto com a apresentação e exposição das atividades 
desenvolvidas nas oficinas, ou seja, o produto final. Os 
alunos(as) se encarregaram de decorar o pátio da escola e 
as salas de aula utilizando também materiais reciclado. 
Percebeu-se uma integração muito grande de toda a 
comunidade escolar. Neste dia antes das  apresentações 
culturais e das exposições dos trabalhos, houve palestra (O 
lixo e a reciclagem), proferido por uma professora 
especialista  e também uma representante  da Secretaria  
de Educação do Município.  

Foi por todos esses momentos vividos de 
formação de consciência e internalização de conceitos 
ambientais, que elegemos desenvolver atividades lúdicas, 
para que desta forma os educandos transformassem os 



Educação Ambiental...       | 109 |    Carvalho Neta, R. N. F.; Sá-Silva, J. R. (Org.) 
 

 

vários recortes ambientais principalmente a problemática do 
lixo, sensibilizando assim, as participações interativas, 
integradoras e cooperativas no espaço escolar. Através das 
oficinas, foi possível desempenhar um importante papel na 
busca de novas alternativas de aproveitamento dos 
materiais, além da construção de um conhecimento 
humanizado e racional do meio ambiente, através das 
atividades artísticas. 

Buscamos permeá-las, atendendo à 
interdisciplinaridade determinada nas leis federal e estadual 
de Educação Ambiental, onde os aspectos lúdicos foram os 
elementos facilitadores, que levasse, à clientela envolvida, 
as questões ambientais locais e, a partir da visão da 
realidade que a cerca, estendesse esse mesmo olhar para 
mais adiante, para as consequências que a não-
preservação do ambiente na sua comunidade pode 
acarretar para outras comunidades e assim sucessivamente 
contribuindo para a destruição das espécies e do  planeta. 

Através de uma abordagem participativa, 
interdisciplinar e contextualizada foram desenvolvidas 
oficinas que trabalham valores como: a cooperação e o 
diálogo entre os indivíduos, tendo como finalidade criar 
novos modos de vida, buscando potencializar a criatividade 
humana e a sensibilização ecológica dos educandos. 
Segundo Freire (1987, p.82) “não há diálogo verdadeiro se 
não há nos seus sujeitos um pensar verdadeiro. Pensar 
crítico. Pensar que, não aceitando a dicotomia mundo-
homens, reconhece entre eles uma inquebrantável 
solidariedade”. 

Tivemos como resultados concretos dessa 
experiência as seguintes atividades: 

 Início da coleta seletiva de lixo na escola e 
também nas residências dos alunos.  

 Gincanas para arrecadação de garrafas Pets 
e pratinho de isopor; 

 Coral com músicas de  conscientização de 
proteção do meio ambiente e o  lixo;  

 Dança coreografada por alunas com a 
temática meio ambiente;  
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 Produção de vários jogos  e brinquedos 
educativos reciclados; 

 Elaboração de uma cartilha de literatura de 
cordel com a temática meio ambiente;  

 Produção de vários arranjos  decorativos  de 
garrafas pets; 

 Confecção da maquete do mapa Estado do 
Maranhão em tamanho grande, destacando 
todos os biomas maranhenses; (quebra -
cabeça) 

 Peça teatral abordando o meio ambiente e o 
lixo;  

 Elaboração de maquete de uma casa 
ecologicamente correta; 

 Confecção do calendário de 2009 com 
tampinhas de refrigerantes; 

 Painel gigante de tampinhas de refrigerantes 
com o tema do projeto; 

 Teatrinho de fantoche com o tema 
preservação do meio ambiente; 

 Culminância com apresentação e exposição 
dos trabalhos desenvolvidos nas oficinas. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Na escola o trato da problemática ambiental de 
uma situação concreta deve apoiar-se numa vivência 
contínua, gradativa e de maneira interdisciplinar, pois só 
assim os educandos terão a chance de compreender o 
papel de cada elemento no ambiente em seus múltiplos 
aspectos e interações, contribuindo para padrões de 
comportamentos ambientalmente responsáveis, geradores 
de equilíbrio entre ser humano e ambiente. 

Através dessas atividades temos como meta 
despertar o interesse pelas questões ambientais, 
especificamente pelo lixo e a reciclagem, favorecendo a 
formação de futuros cidadãos e buscando, assim, contribuir 
para o desenvolvimento  de uma sociedade sustentável, 
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enfocando o lixo e a reciclagem como forma de minimizar e 
criar novas ferramentas de reutilização. 

Pode-se dizer com outras palavras que o 
processo em Educação Ambiental tem que partir da 
realidade encontrada, mas não prescindir da ética, do 
esforço, da solidariedade, da liberdade. Não é um processo 
educacional que acaba em uma sala de aula, mais vai além 
da escola. 

A utilização do método lúdico na educação 
escolar é completamente inovador, quando comparado ao 
nosso sistema atual, e quando analisamos o resultado final, 
ficamos cada vez mais estimulados a lutar por esse método 
de aprendizagem, embora esse desafio não seja fácil de ser 
vencido.  

Era nosso objetivo suscitar a sensibilidade de 
cada um dos participantes, envolvendo-os durante as 
oficinas a observação do seu ambiente: o que é o lixo, a 
acomodação correta, a separação, os danos causados ao 
meio e a saúde humana, o consumo exagerado, o tempo de 
decomposição ou não, a reutilização, as ações que, por 
ventura, foram realizadas para transformá-lo. 

Assim como essa experiência foi positiva, muitas 
outras experiências com a aplicação do lúdico na educação 
de crianças e jovens  têm sido bem sucedidas, mas esse 
tema ainda é um desafio não só para os estudantes, mas 
principalmente para os professores, pois a nossa realidade 
educacional tem dificuldade de trabalhar com a ludicidade, 
por ser calcada em transmissão de informações. 

Ao longo do cumprimento de todas as etapas do 
projeto constatamos que nossos objetivos iniciais tinham 
sido alcançados, ao observarmos a mudança postural e de 
atitudes nos atores envolvidos, como a observação crítica 
dos ambientes que frequentam (casa, escola, vias públicas, 
bairro) e a mudança interior de cada um passando a agir 
nesses locais. 

Os resultados obtidos na aplicação do projeto, 
levaram-nos à conclusão de que teremos, a partir de então, 
mais atores sociais envolvidos na problemática ambiental e 
que darão continuidade à causa da preservação ambiental, 
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exercendo de forma plena sua cidadania, sendo eticamente 
corretos com a natureza e, por consequência, com seu 
semelhante.  

A realização dessa experiência na escola, 
mostrou que tais atividades são possíveis em sala de aula, 
com um pouco de dedicação e criatividade por parte dos 
envolvidos. Por tudo isso, acreditamos que projetos como 
este, devem ser incentivados e continuar a serem aplicados, 
para que a educação ambiental verdadeiramente cumpra 
seu papel de modificar a percepção dos indivíduos  e 
incentivar  á pratica de atitudes ambientalmente corretas. 

Os resultados mostraram considerável 
aprendizado e aceitação por parte dos estudantes, 
mostrando que relacionar o conteúdo teórico através do 
lúdico estimula cada vez mais o processo ensino 
aprendizagem, uma atividade realizada se torna mais 
interessante quando há a possibilidade de se poder 
combinar o entretenimento com educação, mas, de forma 
séria e responsável.  

Devemos desta forma, motivar os educandos 
ainda mais a aprender e participar, fazer um paralelo com a 
sua realidade e valorizar seus próprios saberes. 

E finalmente, temos que lembrar que a educação 
ambiental é um processo e, como tal, não deve ser 
interrompida no primeiro obstáculo. Os resultados vêm a 
médio ou longo prazo, através de atividades que sucedem 
atividades que, com o tempo, envolvem a todos em sua 
volta, desenvolvendo uma consciência crítica de respeito ao 
próximo e ao meio ambiente. 
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CAPÍTULO 7 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DE SÃO LUÍS – 
MA: ANÁLISE DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS DO 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
MARANHÃO 

Hadryan Lima Rodrigues 
Jackson Ronie Sá-Silva 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

A Educação Ambiental (EA5) constitui-se em 
uma ação educativa permanente. É também através dela 
que a comunidade educativa toma consciência de sua 
realidade global, do tipo de relações que os homens 
estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas 
decorrentes destas relações e de causas mais profundas.  

No dia 27 de Abril de 1999 passou a vigorar a lei 
de Educação Ambiental. Trata-se da  Lei N° 9.795, que em 
seu Art. 2° afirma: 

A educação ambiental é um componente 
essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades 
do processo educativo, em caráter formal e 
não-formal (BRASIL, 1999, p. 01). 

Sabe-se que a produção acadêmica relacionada 
à Educação Ambiental no Brasil é densa e vasta, bem como 
o fato de que a Escola tem sido apontada como local 
privilegiado para a discussão do tema ambiental. Inúmeras 
pesquisas são realizadas em escolas, tendo como foco de 
discussão a Educação Ambiental: projetos, experiências 
inovadoras, investigações que denunciam a inexistência de 
trabalhos sistemáticos envolvendo o ambiente escolar,  
entre outros. 

                                                 
5 No decorrer do texto, a abreviação EA fará referência a Educação Ambiental. 
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Concordamos com Diegues (1996) quando 
afirma que do mero conservacionismo6 a uma compreensão 
mais ampla, a Educação Ambiental deu um salto, tanto 
quantitativo, quanto qualitativo no cenário nacional. 
Entretanto, quando nos referimos à cidade de São Luís, bem 
como ao Estado do Maranhão, parece que não temos essa 
mesma condição instaurada. Por outro lado, iniciativas 
exitosas devem ser ressaltadas, como a criação do primeiro 
curso de Especialização em Educação Ambiental em São 
Luís que ocorreu na Universidade Estadual do Maranhão no 
ano de 2000. 

Para reforçar esta concepção podemos recorrer 
novamente a Diegues (1996) que, em sua obra - O mito 
moderno da natureza intocada - considera que ainda que 
algumas pessoas compreendam o ambiente somente como 
sinônimo de natureza, esta visão tem sido modificada ao 
longo do tempo, dando lugar a uma percepção mais crítica, 
com elementos culturais e naturais, conferindo uma 
preocupação social adequada na dimensão ambiental.  

Desta forma, a Educação Ambiental exige um 
debate sobre suas bases de sustentação, obviamente, com 
aberturas epistemológicas que confiram seu alto poder de 
diversidade e interfaces que a sua própria natureza requer. 
Pensando sob essa perspectiva, acreditamos que discutir os 
caminhos das pesquisas em EA realizadas nas escolas de 
São Luís, se constitui em uma forma produtiva de 
repensarmos a produção da EA e do conhecimento 
científico nessa área.  

Consideramos, ainda, que esta iniciativa é 
importante para se conhecer e compreender como se 
configuram as pesquisas em EA realizadas, pela 
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), tendo como 
espaço de problematização as Escolas de São Luís com 

                                                 
6 Segunndo Digues (1996) o conservacionismo corresponde a gestão, pelo ser 

humano, da utilização dos elementos da biosfera, de modo a produzir o maior 

benefício sustentado para a população atual, mantendo as potencialidades e o 

equilíbrio necessários às gerações futuras. 
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vistas ao aprimoramento de novas intervenções e iniciativas 
no campo da EA no Maranhão. 

Segundo Sato (2003), ao se refletir sobre as 
tendências em Educação Ambiental no Brasil, percebe-se o 
grande desafio desse campo. Isso ocorre, exatamente, 
porque até pouco tempo atrás, as ações nessa área eram 
marcadas pela inexistência de um referencial teórico 
adequado, tendo em vista que a maioria das publicações se 
tratava de traduções estrangeiras, ou mesmo da ausência 
de um quadro de profissionais qualificados que 
contribuíssem qualitativamente para este debate. 

A realização desse estudo nasceu do interesse 
em caracterizar as produções acadêmicas, da Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA), em Educação Ambiental 
realizadas nas escolas de São Luís-MA, no período de 2002 
a 2006, de modo a fornecer subsídios para que se possa, a 
partir dessas informações, conhecer as diversas 
metodologias utilizadas na abordagem da Educação 
Ambiental nas escolas ludovicenses. 

O presente estudo pretende, ainda, mapear os 
temas em Educação Ambiental enfocados em tais 
pesquisas, além de destacar o interesse em caracterizar os 
tipos de discussões empreendidas, assim como 
compreender o conceito de Educação Ambiental adotado 
pelas mesmas. 

Que tipos de pesquisas foram realizadas, pela 
Universidade Estadual do Maranhão, nas escolas de São 
Luís enfocando a Educação Ambiental? Como as pesquisas 
realizadas vêem a discussão da EA nas escolas 
ludovicenses? Que contribuição essas pesquisas podem 
nos dar quando pensamos em Educação Ambiental no 
espaço escolar? 

Focalizar estas questões, bem como a realidade 
aqui posta em análise serve não somente para contribuir 
com o desenvolvimento da área das ciências sociais em 
uma perspectiva acadêmica aplicada ao ambiente, mas 
também para o desenvolvimento do processo de produção 
de conhecimentos que possam ser trabalhados no campo 
da Educação Ambiental, dando suporte às estratégias e a 
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elaboração de ações que culminem com a formação de 
cidadãos mais críticos e responsáveis com o ambiente. 

 
2 METODOLOGIA 

 
Para o desenvolvimento deste trabalho, 

adotamos a abordagem qualitativa e a pesquisa 
bibliográfica. Procuramos recolher informações em livros, 
artigos científicos e monografias sobre a referida temática. 

Foram analisados materiais que abordam o tema 
da Educação Ambiental (EA) em escolas de São Luís-MA, 
durante o período de 2002 a 2006. Desta forma, procuramos 
sistematizar o conhecimento que vem sendo produzido 
sobre Educação Ambiental escolar, bem como os desafios e 
as perspectivas que têm sido apontadas na produção desse 
conhecimento. 

Inicialmente foi feito um levantamento acerca 
dos títulos existentes que contemplavam o objeto de estudo 
aqui proposto: pesquisas em EA realizadas nas escolas de 
São Luís. Diante do material levantado, foi verificado que 
havia a indicação de vinte e quatro (24) monografias que 
abordavam a temática a ser investigada. A fonte principal de 
informação foi o trabalho realizado por Silva (2006), cujo 
título é: O Estado da Arte do Curso de Especialização em 
Educação Ambiental.  
 
3 CONFIGURAÇÃO DAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL TENDO COMO ESPAÇO INVESTIGATIVO 
A ESCOLA 
 

Quanto às pesquisas analisadas, é possível 
identificar diferentes configurações e objetivos nas 
pesquisas em EA tendo como espaço as escolas. No que se 
refere à aplicação de uma disciplina de EA no contexto 
escolar, o autor Coelho (2002) aponta que tal iniciativa 
modifica a postura de alguns alunos sobre o ambiente, mas 
não a totalidade. É possível, ainda, identificar que, de 
acordo com os professores destas instituições, há a 
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necessidade de maior interdisciplinaridade das demais 
áreas do conhecimento com a EA. 

Quando pensamos em interdisciplinaridade, 
entendemos assim como Palmade (1979), que se trata de 
um processo de integração recíproca entre as várias 
disciplinas e os diversos campos do conhecimento. Tal 
perspectiva compreende que esta tarefa demanda de todos 
um grande esforço para superar uma série de obstáculos 
que estão ligados a uma racionalidade extremamente 
positivista da sociedade industrializada. 

Deve-se destacar aqui, que o pensamento de 
Morin (1999) rejeita a ideia que permite o fechamento das 
disciplinas sobre objetos mutilados, resultando disto, um 
conhecimento fechado e destruidor das solidariedades, das 
articulações, da ecologia dos seres e dos atos, enfim, da 
própria existência. Por isso, é possível constatar que a EA 
deve superar os obstáculos emergentes das inter-relações 
que fortalecem a manutenção do trabalho isolado, bem 
como da negação da importância dos diferentes saberes na 
construção do conhecimento. 

O estudo desenvolvido por Corrêa (2003) 
procura compreender como está acontecendo a EA no 
âmbito das escolas, tomando por base a realidade de São 
Luís. Entretanto, Oliveira (2005) entende que a implantação 
de projetos especiais e estimulantes do desenvolvimento 
educacional são constantes e necessários. Contudo, 
identifica, também, que é exatamente na descontinuidade 
desses projetos que se podem encontrar os motivos para o 
insucesso dessas iniciativas como elementos fundamentais 
para a sensibilização e conscientização ambiental no 
espaço escolar. 

Desta forma, sabe-se que tanto a EA, quanto as 
políticas públicas que necessitam de um planejamento de 
longo e médio prazo, sofrem com a descontinuidade, 
causando prejuízos no andamento de ações, programas e 
de projetos que interferem diretamente na vida da 
população. Esta realidade promove o desperdício de 
recursos públicos, a perda de memória e do saber 

http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/index.interdiscip1.html
http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/performance.html
http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/performance.html
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institucional, bem como a desmotivação daqueles que estão 
envolvidos nos diversos processos a eles relacionados. 

Quanto à caracterização de educadores e 
educandos, em especial os da Educação Infantil, deve-se 
destacar que trabalhos como o de Corrêa (2003) expõem 
que os estudantes conhecem a composição dos elementos 
do meio ambiente e entendem que necessitam da geração 
de ações concretas que promovam de fato a transformação 
positiva do mundo. Já os professores utilizam os 
conhecimentos em uma perspectiva interdisciplinar, 
utilizando-os no processo de aprendizagem e no tratamento 
do conteúdo de natureza ambiental. 

Fernandes (2005) ao citar Adams (2004) 
também procura destacar a EA como um aspecto importante 
no processo de formação de cidadãos mais conscientes e 
preparados para atuarem no ambiente. Essa perspectiva 
está contemplada nos estudos de Andrade (2005) que 
associa essa condição ao próprio desenvolvimento histórico 
da EA. 

Formar cidadãos conscientes e críticos não é 
tarefa fácil, mas é extremamente significativo para a 
superação das adversidades colocadas pelas questões 
ambientais. Nesse sentido, a EA possui o poder de 
contribuir não somente com a formação intelectual, mas, 
também, com a formação moral e cultural, tornando-se um 
conhecimento de base para todos os demais que podem vir 
a ser adquiridos ao longo vida. 

Trabalhos como o de Bessa (2005), 
possibilitaram uma maior integração entre diferentes 
seguimentos da escola a cerca da temática ambiental. As 
atividades identificaram que os estudantes do Ensino 
Fundamental estão bastante predispostos a assimilarem as 
informações sobre questões ambientais. Para Bessa (2005), 
mesmo com as iniciativas de órgãos públicos como a 
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) que promove 
cursos de formação de professores dentro da temática 
ambiental, a prática pedagógica na sala de aula é 
tradicionalista e prioriza o conteudismo. 
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Na produção de Veras (2004) e Jansen (2005) 
trabalhou-se a horta como instrumento ou estratégia para o 
desenvolvimento de ações de EA no ambiente escolar. 
Convém destacar que o trabalho de Veras (2004) é citado 
no corpo do trabalho de Jansen (2005), o que comprova a 
proximidade entre os objetos observados por esses autores.  

No que se refere à obra de Pereira (2004), é 
possível constatar a carência de maior explicitação sobre o 
desenvolvimento e estruturação de seu trabalho. Fazer um 
levantamento sobre informações das práticas de EA na 
escola exige um tratamento mais crítico e atento em relação 
às informações coletadas. 

No que se refere às pesquisas realizadas em 
escolas de Ensino Médio e nas comunidades diretamente 
relacionadas é possível verificar que a EA possui um 
enorme potencial de conscientização e sensibilização para 
as questões que promovam a melhoria da qualidade de vida 
e do ambiente. Nesse sentido, Coelho (2004) entende que 
trabalhos em EA funcionam para desenvolver o despertar da 
consciência, além de promoverem a sensibilização dos 
educandos sobre a importância de atividades como, por 
exemplo, a reciclagem de papel. 

Observa-se que os educandos apresentam 
grande facilidade em responder as questões após a 
realização das atividades educativas, bem como se 
evidencia que a ação educativa se constitui em um veículo 
muito importante na transmissão destas informações, bem 
como das atitudes comportamentais que precisam ser 
modificadas. 

Para Ramos (2002), a EA é entendida como 
sendo capaz de promover interações ambientalmente 
sustentáveis entre os estudantes do ensino médio, além de 
identificar problemas que repercutam negativamente no 
processo de ensino-aprendizagem. 

Percebemos que Ramos (2002) compreende 
que a EA, quando introduzida no ambiente escolar, é capaz 
de modificar, reestruturar ou construir uma visão de mundo 
mais adequada à relação humana com o ambiente. Fica fácil 
perceber pelos relatos a constatação de que diferentes 
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seguimentos pertencentes ao universo escolar apresentam 
apropriações específicas em relação aos variados 
conteúdos que permeiam a esfera ambiental. Entretanto, 
percebe-se que aquelas escolas que trabalham desde a 
Educação Infantil ao Ensino Médio com a EA, são capazes 
de contribuírem muito mais no processo de formação de 
cidadãos mais críticos e responsáveis com as temáticas 
ambientais. 

Conforme Nakashima (2002) a EA serve para 
sensibilizar a comunidade escolar acerca da realidade dos 
problemas existentes, levando o educando a atuar como 
multiplicador em EA na escola e na própria sociedade. 
Devemos valorizar essa constatação, pois não se deve 
menosprezar a importância do conhecimento e da atuação 
do educando além das fronteiras do espaço escolar. Tanto 
educandos quanto educadores apresentam fontes de 
conhecimentos e de saberes que são adquiridos ao longo 
vida, seja no convívio em família, na comunidade, com os 
amigos, bem como diversos outros atores sociais. 

No processo de ensino-aprendizagem, os 
multiplicadores apresentam o papel de mediadores de 
conhecimentos. Com essa habilidade conduzem o 
conhecimento de um idivíduo, ou de uma equipe, para 
construção de um novo saber, que possa agregar valor para 
transformar em sucesso as oportunidades existentes, ou 
mesmo resolver um problema quer seja de caráter técnico 
ou comportamental. 

Voltando-se para a temática ambiental 
evidenciada por Oliveira (2005), pode-se observar que as 
políticas públicas voltadas para essa temática sofrem 
significativas modificações a cada mudança de governo, ou 
das equipes responsáveis pela continuidade dessas ações, 
programas e/ou políticas. O efeito dessa condição é 
prejudicial, pois tais ações e políticas dependem de um 
planejamento de longo e médio prazo, já que as ações e os 
planos demoram muito para serem postos em prática. 

A pesquisa de Oliveira (2005) aponta que existe 
um descrédito de projetos como o PEACEM (Projeto de 
Educação Ambiental e Cidadania no Ensino Médio) no meio 
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educacional. Destaca-se, ainda, a fragilidade de iniciativas 
desta envergadura no que se refere às diretrizes de 
implementação, pois os mesmos não dispõem de 
mecanismos avaliativos dos aspectos positivos e negativos, 
o que compromete a compreensão da eficiência destes 
projetos. 

Alguns trabalhos se preocuparam em descrever 
a superficialidade do conhecimento dos estudantes sobre a 
problemática do lixo. Nesse sentido, Silva (2005) afirma que 
o pouco conhecimento que os estudantes dispõem sobre 
esse problema foi adquirido na escola, ou através da TV. 
Nessa perspectiva a pesquisa constata que os estudantes 
necessitam de maior incentivo por parte do corpo 
administrativo e docente, além sugerir a atuação mais 
efetiva da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) e da 
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para a 
implantação da EA nas escolas de São Luís. 

A partir da leitura de Barros (2005) identificamos 
que a maioria dos professores possui informações sobre a 
EA e não possuem grandes dificuldades para inserção da 
temática “problemas ambientais” no contexto escolar. 
Entretanto, a autora acredita que a abordagem destes 
profissionais ainda é muito tradicionalista e enfoca 
principalmente os aspectos naturais. Como sugestão, a 
autora aponta o maior investimento na qualificação dos 
professores, bem como a implantação de uma maior ação 
educativa voltada para a preparação e exercício da 
cidadania, além da formação de uma conduta mais ética. 

Em relação à obra de Souza (2004), ao 
pesquisar sobre as questões ambientais inseridas nas 
disciplinas de Ensino Médio, a autora constatou que os 
professores se interessam em explorar as questões 
ambientais em sala de aula, além do fato de que 
aproximadamente metade deles já participou de algum tipo 
de curso de capacitação na área ambiental. 

Existem autores, como Veiga (2005), que 
entendem a EA como uma estratégia para proporcionar 
subsídios para a elaboração de propostas alternativas para 
serem vivenciadas pelos escolares e pela própria 
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comunidade local em geral. Também é possível verificar que 
em alguns estudos não há uma preocupação expressa 
quanto à concepção de EA que defendem, bem como em 
outras obras essa concepção aparece de forma dispersa e 
pouco clara. 

É importante destacar que algumas pesquisas 
apontam a EA como instrumento de mudança das condições 
atuais, através da conscientização da sociedade para esta 
importância. Nessa direção, Veiga (2005) afirma que a 
participação dos indivíduos em projetos com essa 
configuração contribui significativamente para a melhoria da 
qualidade ambiental para todos. 

 
 

4 OS CONCEITOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL QUE 
APARECEM NAS PESQUISAS 
 

Sobre as questões conceituais que envolvem o 
meio ambiente, é conveniente destacar que não existe um 
consenso sobre esse significado entre os especialistas de 
diversas áreas da comunidade científica. Partindo dessa 
condição, Reigota (2006) acredita que o primeiro passo para 
a realização da Educação Ambiental deve ser a identificação 
das percepções das pessoas envolvidas no processo 
educativo. 

Por isso, concordamos com Sá-Silva (2009) 
quando compreende que para se iniciar um processo 
educativo mais efetivo de Educação Ambiental no espaço 
escolar primeiramente deve ser efetivado o conhecimento 
referente à produção a respeito da temática ambiental 
realizada nessas instituições, bem como do próprio 
entendimento destas sobre meio ambiente. 

Tais conhecimentos são relevantes, uma vez 
que é exatamente na Escola que se encontram diversos 
mediadores do processo de ensino-aprendizagem, além de 
que é na esfera da educação formal que esse campo de 
conhecimento encontra o seu espaço por excelência. Nesse 
sentido, é conveniente destacar Minayo (2003), pois ao se 
conceber a Educação Ambiental como um processo 
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educativo, também se deve questionar a base pedagógica 
que lhe serve de orientação.  

Percebemos que um total de 09 (nove) dos 
trabalhos analisados não estabelece um conceito para EA. 
Entretanto, é possível verificar que em tais pesquisas existe 
uma preocupação em contextualizar a EA em um 
determinado momento histórico.  

Para Corrêa (2003) a EA corresponde a um elo 
entre todas as disciplinas curriculares e que vem adquirindo 
seu espaço, através dos esforços para a formação das 
diretrizes do desenvolvimento sustentável. Já Fernandes 
(2005) recorre a Adams (2004) que afirma que a EA se trata 
de um processo transformador e conscientizador que 
interfere diretamente nos hábitos e atitudes dos cidadãos. 

Desta forma, percebe-se que tanto Corrêa 
(2003), quanto Fernandes (2005) também concebem a EA 
de forma interdisciplinar, pois ela não é compreendida de 
forma isolada e desconectada de toda uma complexidade 
que envolve a realidade. Trata-se de uma relação íntima 
entre um fazer educacional mais amplo com variados 
processos de transformação de toda a educação.  

No que se refere aos principais conceitos para 
EA, encontrados nas pesquisas analisadas, é possível 
destacar, por exemplo, que Coelho (2004) utiliza o conceito 
de Sato (2003), quando afirma que a EA é um processo 
educativo de ensino-aprendizagem, permanente e contínuo, 
de abordagem interdisciplinar. 

Nesse sentido se concebe uma EA que 
apresenta uma ação educativa pautada por valores 
contemporâneos, em que o saber organizado e disciplinado 
passa a coexistir com atitudes de sujeitos críticos e 
questionadores, capazes de agirem criativamente na 
interseção de múltiplos campos do conhecimento.  

Sobre os conceitos presentes nas pesquisas 
realizadas no Ensino Médio, é possível perceber que no 
estudo de Silva (2005) é adotado o conceito de EA presente 
na Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que diz: 
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É processo por meio dos quais os indivíduos 
e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação 
do meio ambiente... (BRASIL, 1999) 

 
Percebe-se, também, que a legislação vigente 

reconhece a EA como processo e resgata a necessidade de 
ações práticas para se efetivar, de fato, a manutenção e 
preservação do ambiente. Por essa perspectiva, o conceito 
de educação ambiental deve ser melhorado para se atingir 
as condições ideais que se pretendem alcançar no processo 
de construção de uma sociedade mais justa e sustentável. 

O conceito de EA utilizado por Barros (2005) é 
fundamentado pela observância da Conferência de Tibilisi 
(1977) e dos estudos de Sato (2003) que entendem a EA 
como um processo de reconhecimento de valores e 
clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento 
das habilidades e modificando as atitudes em relação ao 
meio. 

Conforme destacado anteriormente, boa parte 
dos trabalhos analisados não apresentou um conceito 
fundamentado para a EA. Entretanto, as obras que 
apresentaram fundamentações conceituais conduzem para 
conceitos que compreendem a EA como sendo resultante 
de um processo interdisciplinar, transformador e necessário 
para a construção de um ambiente sustentável. 

 
5 O QUE DIZEM AS PESQUISAS ANALISADAS SOBRE 

AS METODOLOGIAS ADOTADAS  
 

A pesquisa científica se refere à realização 
concreta de uma investigação planejada e desenvolvida de 
acordo com as normas reconhecidas pela metodologia 
científica. Ela pode estar, ao mesmo tempo, enquadrada em 
várias classificações, desde que se obedeça aos requisitos 
inerentes a cada uma dessas orientações. 

Sendo assim, realizar uma pesquisa com rigor 
científico pressupõe que a escolha de um tema é definida a 
partir de um problema para ser investigado, bem como da 



Educação Ambiental...       | 127 |    Carvalho Neta, R. N. F.; Sá-Silva, J. R. (Org.) 
 

 

elaboração de um plano de trabalho para que, 
posteriormente, seja executado e apresentado de forma 
planejada, ordenada, lógica e conclusiva. 

Os trabalhos aqui analisados apresentam 
diversificadas metodologias, sendo que em alguns não é 
informado o tipo de metodologia desenvolvida. Quanto às 
principais metodologias apresentadas por essas obras são 
informadas as seguintes: os métodos PPP (Planejamento, 
Processo e Produto), comparativo, indutivo, fenomenológico, 
além da combinação dos métodos indutivo com o dedutivo, 
bem como abordagens qualitativa e quantitativa, tanto de 
forma isolada quanto combinada.  

O método da comparação, presente em Coelho 
(2002), utiliza o conteúdo programático da disciplina EA com 
as demais disciplinas, com o intuito de verificar a 
superposição dos conteúdos. Convém destacar que, 
segundo Schneider e Schimitt (1998) o método comparativo 
não deve ser confundido com uma técnica de levantamento 
de dados empíricos, pois a utilização da comparação possui 
uma série de implicações situadas no plano epistemológico, 
remetendo a um debate a cerca dos próprios fundamentos 
que constituem a construção do conhecimento em ciências 
sociais e, portanto, da própria EA. 

Sobre a comparação aqui destacada, Schneider 
e Schimitt se manifestam da seguinte forma: 

A comparação, enquanto momento da 
atividade cognitiva, pode ser considerada 
como inerente ao processo de construção do 
conhecimento nas ciências sociais.  
É lançando mão de um tipo de raciocínio 
comparativo que podemos descobrir 
regularidades, perceber deslocamentos e 
transformações, construir modelos e tipologias, 
identificando continuidades e descon-
tinuidades, semelhanças e diferenças, e 
explicitando as determinações mais gerais que 
regem os fenômenos sociais (SHINEIDER; 
SCHIMITT, 1998, p. 49) 

 
Já o método indutivo, no trabalho de Bessa 

(2005), utiliza a técnicas de informação: entrevistas, 
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questionários, conversas informais e observação. Essa 
pesquisa também faz uso da abordagem quantitativa e 
qualitativa, além de estar dividida nas seguintes etapas: I - 
Levantamento bibliográfico, II - Elaboração conceitual de EA 
do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de São 
Luís/, III - Análise quantitativa, qualitativa e discussão. 

Segundo Silva (2001) o método indutivo é 
proposto pelos empiristas Bacon, Hobbes, Locke e Hume. 
Para este método, deve-se considerar que o conhecimento 
é fundamentado na experiência, não levando em 
consideração princípios preestabelecidos. Observa-se, 
ainda, que no raciocínio indutivo a generalização deriva de 
observações de casos da realidade concreta e, que as 
constatações particulares levam à elaboração de 
generalizações. As conclusões resultantes do método 
indutivo podem ser falsas, ao mesmo tempo em que suas 
aplicações parciais efetuadas da lógica poderiam manter a 
sua validade. Desta forma, o método indutivo carece de 
outra condição: sua aplicação deve ser considerada válida 
enquanto não existir nenhum caso que descumpra o modelo 
proposto. 

No que se refere às pesquisas realizadas em 
escolas do Ensino médio, constatamos que no trabalho de 
Ramos (2002) encontra-se o método conhecido por PPP 
(Planejamento, Processo e Produto) proposto por Jacobson 
(1991) e modificado por Pádua e Valadares (1997). Nesse 
contexto, o Planejamento corresponde ao trabalho de 
sondagem; o Processo ao processamento de dados obtidos 
a partir dos testes de sondagem; e o Produto às avaliações 
específicas quanto à eficácia da proposta em sua totalidade. 

Ocorre que, na tentativa de analisar a pesquisa 
de Ramos (2002), foi encontrado o artigo produzido, no ano 
de 2001, por Ana Cláudia Fandi e Celine Melo, cujo título é: 
“A Interferência de um Programa de Educação Ambiental no 
Aprendizado de Alunos das Zonas Rural e Urbana”, onde as 
autoras informam como processo avaliativo de sua pesquisa 
a utilização do modelo PPP de avaliação contínua, que foi 
proposto por Jacobson (1991) e adaptado por Pádua (1995) 
ao propor a execução em três etapas: I - Planejamento, II - 
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Processo e III - Produto. Diante dessa constatação, bem 
como o fato de não encontrarmos em outras referências 
bibliográficas a informação de que há de fato um método 
definido por PPP (Planejamento, Processo e Produto) é que 
afirmamos que o trabalho de Ramos (2002) apresenta um 
equívoco quanto à denominação da metodologia utilizada 
em sua obra, pois percebemos que se trata na realidade de 
um processo avaliativo de programas ou projetos e não de 
uma metodologia por essência. 

Em Oliveira (2005) é utilizado o método indutivo, 
com abordagem quantitativa-qualitativa. Essa pesquisa pode 
ser considerada exploratória e descritiva, que faz uso, 
também da pesquisa bibliográfica, documental e avaliativa. 

O método indutivo, também presente em 
Fernandes (2005), é desenvolvido em 5 etapas 
(Sensibilização, Dinâmicas Educativas, Oficinas, Teatros e 
Festivais), além de se utilizar a combinação da abordagem 
qualitativa com a quantitativa. 

Já em Barros (2005) utilizou-se a combinação 
dos métodos indutivo e dedutivo. A abordagem da pesquisa 
foi qualitativa e quantitativa e o trabalho foi dividido em 5 
etapas (Levantamento e análise de material bibliográfico; 
elaboração e aplicação de questionários; Pesquisa de 
campo; Tabulação dos dados; Elaboração do relatório final). 

Percebe-se que o método dedutivo proposto 
pelos racionalistas Descartes, Spinoza e Leibniz pressupõe 
que só a razão é capaz de levar ao conhecimento 
verdadeiro. Portanto, recorrendo a Silva (2001), constata-se 
que o raciocínio dedutivo tem o objetivo de explicar o 
conteúdo das premissas, por intermédio de uma cadeia de 
raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para 
o particular, que conduz a uma conclusão. Acrescenta-se, 
ainda a utilização do silogismo lógico para que, a partir de 
suas premissas, retire-se uma conclusão que seja 
logicamente plausível. 

O método fenomenológico é utilizado por Silva 
(2005), que desenvolve uma pesquisa de cunho qualitativo, 
sendo dividido em 5 etapas (Levantamento e análise 
bibliográfica/ Localização e reconhecimento da área de 
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estudo/ Definição e determinação da amostra/ elaboração e 
aplicação de questionário/ recolhimento de lixo/ promoção 
de reuniões e oficinas). 

Segundo Gil (1999) e Triviños (1992) o método 
fenomenológico preconizado por Husserl, não é dedutivo 
nem indutivo, pois preocupa-se com a descrição direta da 
experiência tal como ela é. Nesse método, a realidade é 
construída socialmente e entendida como o compreendido, 
o interpretado, o comunicado. Então, a realidade não é 
única: existem tantas quantas forem as suas interpretações 
e comunicações. O sujeito/ ator é reconhecidamente 
importante no processo de construção do conhecimento e, 
exatamente por isso, é empregado em pesquisas com 
abordagem qualitativa. 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As pesquisas em EA realizadas pelo curso de 

Especialização em Educação Ambiental da UEMA, tendo 
como foco investigativo as escolas de São Luís são bastante 
diversificadas. Tanto as escolas que foram objeto de estudo, 
quanto os objetivos de tais pesquisas são importantes 
instrumentos para se compreender como é tratada e 
reconhecida a EA no espaço escolar ludovicense. 

Foram analisadas 17 (dezessete) obras e 
somente em 9 (nove) encontramos informações sobre os 
tipos de metodologias utilizadas para o desenvolvimento dos 
trabalhos. Ainda assim, foi possível encontrar equívocos em 
relação às informações apresentadas, ou mesmo 
inadequações pertinentes às propostas das próprias 
pesquisas. Como exemplo, podemos citar que a produção 
de Nakashima (2002) apresenta no campo destinado a 
metodologia, a informação de que o trabalho é feito a partir 
de uma visita, seguida de entrevista e de um levantamento 
fotográfico. Desta forma, percebe-se que a autora, não 
define claramente a metodologia que foi utilizada, diferente 
do que ocorre com Oliveira (2005), que apresenta o método 
indutivo, bem como combinação da abordagem quantitativa 
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com a qualitativa para a construção do seu caminho 
metodológico. 

Quanto à contribuição das pesquisas analisadas 
é possível constatar que, ao mesmo tempo que a maior 
parte contribuiu de alguma forma para a melhoria das 
condições anteriores a de seus estudos, outras, infelizmente 
não conseguem apresentar uma contribuição relevante a 
cerca de seus estudos, ou mesmo careceram 
significativamente de uma fundamentação teórica mais 
consistente. 

Percebemos que a realização das pesquisas 
contribuiu efetivamente com ações de EA, bem como na 
estruturação do processo de implantação da agenda 
ambiental, segundo o observado na pesquisa de Ramos 
(2002), que desenvolveu seu estudo no CEM Liceu 
Maranhense.  

Existem trabalhos que fazem constatações 
óbvias, como: o fato de que os estudantes envolvidos com 
trabalhos de EA assimilam a coleta seletiva como uma 
alternativa para melhorar o ambiente. Contudo, outras 
pesquisas contribuem significativamente quando identificam, 
conforme Coelho (2004), que existe a necessidade de se 
trabalhar a EA de forma mais direcionada aos professores, 
tendo em vista que são estes que participam direta ou 
indiretamente das atividades com os estudantes, sendo que, 
apesar dessa participação, a maioria não contribui com 
produção e efetivação de novas ideias para serem 
implantadas dentro ou fora do espaço escolar. 

Quanto aos conceitos de EA, percebeu-se que a 
maior parte das pesquisas analisadas, não estabelece um 
conceito para EA. O que de fato ocorre é a preocupação em 
abordar a EA a partir de sua importância no cenário mundial 
e nacional. Contudo, é possível verificar que a maioria das 
pesquisas se preocupa em contextualizar a EA em um 
determinado tempo histórico. 

Finalmente, ao apresentarmos essas 
informações queremos provocar a reflexão de estudantes, 
professores e pesquisadores que utilizam, ou desenvolvem 
tais pesquisas para o desvelamento de seus objetos de 
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estudo e problematização das suas hipóteses. Acreditamos 
que as pistas elencadas neste artigo são elementos 
essenciais para todos que se aventurem em produzir 
conhecimento no campo das pesquisas em EA realizadas 
nas escolas de São Luís. 
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CAPÍTULO 8 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM PRODUTORES DO 
VINHO DE JUÇARA (EUTERPE EDULIS) NA ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MARACANÃ, SÃO LUÍS-MA  
 

Luciana da Silva Bastos 
Fúlvia Rachel Leite Costa Maranhão 

Raimunda Nonata Fortes Carvalho Neta 
 
 

“O que nos parece indiscutível é que, se 
pretendemos a libertação dos homens não 
podemos começar por aliená-los ou mantê-
los alienados. A libertação autêntica, que é a 
humanização em processo, não é uma coisa 
que se deposita nos homens. Não é uma 
palavra a mais, oca, mitificante. É práxis, que 
implica a ação e a reflexão dos homens sobre 
o mundo para transformá-lo”  

(Paulo Freire, 1988) 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Uma Área de Proteção Ambiental (APA) é em 
geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada 
de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a qualidade de vida e o 
bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos 
básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do 
uso dos recursos naturais (Legislação Brasileira do Meio 
Ambiente, 2002). 

A Área de Proteção Ambiental do Maracanã 
constitui-se em uma Unidade de Conservação de Uso 
Sustentável. Nessa área protegida, a exemplo de reservas 
extrativistas do norte do país, a população pode se 
aproveitar da exploração da Euterpe edulis, a juçara, como 
atrativo turístico, pois o modo de extração e preparação da 
bebida típica desta fruta é conhecido por grande parte da 
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população, principalmente, na ocasião da Festa da Juçara 
(MENDES, 2007).  

A Festa da Juçara surgiu em 1970, idealizada 
pela então Secretária de Educação e Ação comunitária da 
Prefeitura de São Luís e engenheira agrônoma Rosa 
Mochel, moradora do bairro Maracanã situado na zona rural 
de São Luis – MA. Ao observar a abundante produção de 
juçara no local e seu pequeno mercado consumidor, 
insuficiente para o escoamento de toda a produção, a então 
idealizadora resolveu organizar uma festa que acabasse 
com esse problema e pudesse trazer uma renda extra para 
a população local. Em outubro daquele mesmo ano foi 
realizada a primeira Festa da Juçara, que em 2010 
comemorou a sua 40ª edição. O Parque da Juçara possui 
uma área total de cinco hectares com a presença de trinta e 
três barracas de alvenaria.  

A festa da Juçara atrai centenas de pessoas de 
todos os bairros de São Luís, os quais, devido ao festejo ser 
muito popular no Estado Maranhão, participam com 
freqüência e ativamente do momento, onde podem degustar 
das mais diversas formas de preparo da fruta como cocada, 
bolo, suco, vinho e doce, dentre outras. 

Vale ressaltar que a grande demanda comercial 
no festejo, com manipulação e venda direta de produtos in 
natura aos consumidores, aponta para a necessidade de um 
trabalho de prevenção e orientação aos barraqueiros e 
demais profissionais que atuam durante a realização do 
evento, no que se refere às boas práticas higiênico-
sanitárias na produção e comercialização da juçara e  
seus derivados. 

 Nesse contexto, é importante investir em ações 
contínuas de Educação Sanitária e Ambiental para esse 
público específico visando alcançar mudança e adequação 
comportamental, visto que, a educação é um dos principais 
caminhos para as transformações sociais. Nunes (2004) 
ressalta que a educação Ambiental é uma aliada 
fundamental no processo de conscientização individual e 
coletiva, comprometida com a realidade vivenciada, na 
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busca de mudanças comportamentais que garantam a 
sustentabilidade da vida. 

Dias (apud COSTA, 2003) refere-se à educação 
ambiental como uma forma de prática educacional 
sintonizada com a vida da sociedade. Essa prática só pode 
ser efetiva se todos os membros da sociedade participarem, 
de acordo com suas habilidades, das completas e múltiplas 
tarefas de melhoria das relações das pessoas com  
seu ambiente. 

De acordo com Teixeira (apud BRASIL, 2001, 
p.3) “a informação representa um fator fundamental para 
identificar, prevenir, mitigar e reverter efeitos adversos que 
comprometem a saúde e o bem-estar das comunidades”.  

Nesse sentido, no presente trabalho objetivou-se 
realizar ações de Educação Ambiental com os produtores do 
vinho da juçara na APA do Maracanã, utilizando como 
instrumento didático-pedagógico uma cartilha educativa com 
abordagem sobre as boas práticas higiênico-sanitárias na 
produção e comercialização da juçara e seus derivados.  
 
2 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA O TRABALHO COM A 
COMUNIDADE 

 
No processo de elaboração do instrumento 

educativo para ser trabalhado com os produtores de vinho 
da juçara buscou-se uma abordagem voltada para os 
aspectos higiênico-sanitários, as formas de obtenção do 
vinho da juçara e sua qualidade para o consumidor. Na 
estruturação do material didático foram levados em 
consideração os seguintes aspectos: a) necessidade de 
material gráfico atraente para ilustrar as atividades 
profissionais realizadas na Festa da Juçara; b) necessidade 
de conteúdo significativo, objetivo e de fácil entendimento 
sobre manipulação de alimentos em linguagem escrita de 
fácil entendimento para os leitores.  

Para a produção da cartilha foram seguidos os 
seguintes passos: a) pesquisa de texto adequado ao 
público; b) criação de um personagem para levar as 
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informações em uma linguagem popular; c) elaboração de 
diálogos com as informações mais significantes a serem 
destinadas ao público. 

A cartilha “Saiba como preparar a Juçara” foi 
destinada aos produtores do vinho da juçara e teve a 
intenção de comunicar informações básicas e importantes 
sobre boas práticas higiênico-sanitárias na manipulação e 
comercialização da juçara e seus derivados. Nesse 
contexto, foram enfocados os seguintes temas: perigos na 
produção do vinho de juçara (doença de Chagas, doenças 
de transmissão hídrica), as boas práticas na produção do 
vinho de juçara (colheita, debulha, armazenamento, 
transporte, processamento da juçara, acondicionamento e 
coleta de resíduos, manipuladores), bem como dicas 
visando os cuidados na lavagem de reservatórios e de 
higiene pessoal. 

 
3 O PERCURSO METODOLÓGICO REALIZADO COM 
AUXÍLIO DOS PRODUTORES DO VINHO DA JUÇARA  
  

Para a obtenção de informações iniciais com os 
produtores do vinho da juçara foi realizada entrevista com 
uso de um questionário com perguntas abertas e fechadas 
que foi aplicado a 25 dos 31 manipuladores de alimentos 
durante a realização da festa no mês de outubro de 2009. 
Esse diagnóstico visou avaliar a percepção dos 
entrevistados sobre boas práticas higiênico-sanitárias na 
manipulação e comercialização da juçara e seus derivados e 
a importância de se obter informações mediante um 
instrumento didático-pedagógico. 

A ação educativa desenvolvida foi realizada 
através da entrega de cartilha sobre boas práticas higiênico-
sanitárias na manipulação e comercialização da juçara e 
seus derivados e conversa informal com cada barraqueiro. 
Posteriormente, avaliou-se o trabalho educativo realizado, a 
partir de entrevistas com uso de um segundo questionário 
semiestruturado. O questionário abordou os seguintes 
aspectos: importância de se obter informações sobre boas 
práticas higiênico-sanitárias na manipulação e 
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comercialização da juçara; o que as pessoas fazem ao 
receber cartilhas educativas e após ler seu conteúdo; qual 
tipo de informação contida na cartilha foi considerada mais 
importante; o que os produtores do vinho da juçara 
acrescentariam à cartilha em termos de conteúdo. A 
aplicação do questionário foi realizada em cada barraca em 
que havia sido distribuído o material didático. 

 
4 CARTILHA DIDÁTICA APLICADA AO CONTEXTO DOS 
PRODUTORES DE JUÇARA DA APA DO MARACANÃ 
  

O processo de elaboração da cartilha “Saiba 
como preparar a Juçara” teve por base os princípios da 
prática didático-pedagógico aplicada à pedagogia da saúde. 
Tal processo traz subsídios à possibilidade de auxiliar o 
leitor com boas práticas higiênico-sanitárias na manipulação 
e comercialização da juçara e seus derivados. 

Dentre os instrumentos atualmente utilizados 
como veículos na transmissão de informação que possam 
sensibilizar e promover a reflexão das pessoas, as cartilhas 
tem merecido destaque, uma vez que de uma forma prática 
e concisa, conseguem transmitir de maneira agradável os 
conhecimentos básicos sobre o assunto. 

O uso crescente de cartilhas como recursos na 
educação em saúde tem assumido um papel importante no 
processo de ensino-aprendizagem. Embora ainda possa 
haver algumas limitações decorrentes de dificuldades de 
leitura pelo receptor, a cartilha educativa permite ao leitor, 
sua família e amigos uma leitura posterior, reforçando as 
informações orais, servindo como guia de orientações para 
casos de dúvidas e auxiliando nas tomadas de decisões do 
cotidiano. Esses objetivos podem ser alcançados ao se 
elaborar mensagens que tenham vocabulário coerente com 
o público-alvo, convidativas, de fácil leitura e entendimento. 

Para tal finalidade, na cartilha indicada criou-se 
uma personagem para ser a mediadora das informações. 
Personagem é qualquer ser vivo de uma história ou obra. 
Pode ser um humano, um animal, um ser fictício, um objeto 



Educação Ambiental...       | 143 |    Carvalho Neta, R. N. F.; Sá-Silva, J. R. (Org.) 
 

 

ou qualquer coisa que o autor inventar. Também podem ter 
nomes ou não, e ter qualquer tipo de personalidade. 

Criou-se então a personagem “Maria”, uma 
agente de saúde que nasceu na zona rural do Maracanã e 
que orienta o leitor através de uma linguagem simples 
relacionada aos cuidados higiênico-sanitários para a 
manipulação e comercialização da juçara. 

Uma particularidade  a se observar na cartilha foi 
a utilização de  signos gráficos muito comum nos 
quadrinhos: os balões de fala. Através dele, o leitor 
compreende as informações dadas pela agente de saúde. 
No dizer de  Barbosa e Alexandre (2004) o uso dos balões 
fazem “o leitor ter a impressão de ouvir o personagem falar”. 
E isso acontece principalmente pelo balão de fala, formando 
um verdadeiro hibrido de imagem e texto, porque não 
podem ser separados. O balão é a intersecção entre a 
imagem e a palavra.  Através desse recurso, a nossa 
personagem interage melhor com o leitor e lhe convida a 
pensar na qualidade do produto (vinho da juçara) oferecido 
ao consumidor. 
 

5 AVALIAÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO: O OLHAR 

DOS PRODUTORES DA JUÇARA 

A avaliação do trabalho realizado com a cartilha 
foi feita a partir de entrevista com os donos de barracas que 
haviam recebido o curso de formação. Quando se perguntou 
sobre a importância de se obter informações sobre boas 
práticas higiênico-sanitárias na manipulação e 
comercialização da juçara, todos os entrevistados (100%) 
disseram ser imprescindível a informação sobre o assunto.  

Durante a vivência no local, observou-se tanto 
no momento da entrevista quanto na visualização que mais 
de 70% dos comerciantes é do sexo feminino, numa faixa 
etária de 37 a 68 anos, tanto nas equipes de preparação dos 
produtos como dos proprietários das barracas de venda. 

Dentre os indivíduos entrevistados, apenas 4% 
possui o ensino superior, 48% possuem nível médio, 32% 
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possuem fundamental menor (1ª a 4ª série) e 8% possuem 
fundamental maior (5ª a 8ª série). Os outros 8% estão 
incluídos no campo “outros” do questionário aplicado, ou 
seja, estão entre aqueles que não estudaram, ou somente 
se alfabetizaram, bem como aqueles que não quiseram 
declarar a escolaridade. 

Quanto à indagação referente às melhorias no 
desempenho da manipulação e comercialização, observou-
se que 16% consideram que as informações ajudam a 
“evitar” a contaminação através dos alimentos; 16% afirmam 
que a cartilha contribui significativamente para a melhoria do 
preparo da juçara; 24% afirmam que através do instrumento 
aprenderam mais sobre o universo em que realizam seu 
trabalho; 24% afirmaram que a cartilha ajudou e ajuda a 
melhorar o “desempenho durante a atividade de 
manipulação do produto”; 20% abordaram a questão 
higiênica, enquanto cuidado na preparação, manipulação e 
comercialização da juçara. De um modo geral, foi possível 
perceber que os entrevistados atribuíram grande 
importância ao instrumento educativo (cartilha) utilizado. 

A respeito da leitura e do destino dado à cartilha 
recebida, 28% dos entrevistados afirmaram que 
simplesmente receberam e guardaram a cartilha, enquanto 
32% fez a leitura e guardou o material. Outros 32% está 
sempre utilizando a cartilha recebida. Os demais (8%) se 
incluíram entre os “Outros” no campo de respostas do 
questionário aplicado na entrevista. Esses resultados 
apontam para um retrato da realidade comportamental do 
brasileiro em relação a fatores educacionais, os quais não 
desvalorizam o ‘aprender’, mas necessitam de um incentivo 
à informação. Exatamente um dos propósitos da utilização 
da cartilha. 

Em relação às informações contidas no 
instrumento educativo, observou-se que: 20% dos 
entrevistados acredita que todo o conteúdo é importante; 
24% valorizaram as informações sobre condições higiênico-
sanitárias; 20% atentou para a questão da manipulação 
correta do produto; 20% considerou importante as 
informações sobre as doenças transmitidas pela incorreta 
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manipulação dos produtos; 16% pensam na importância do 
conteúdo que trata da correta lavagem da máquina e 
utensílios utilizados na preparação do produto. 

Em relação à indagação “O que você 
acrescentaria em termos de conteúdo nessa cartilha?”, 
todos os entrevistados (100%) consideram que a cartilha 
contemplou bem todo o conteúdo referente às 
especificidades do trabalho realizado pelos produtores do 
vinho da juçara. Essas respostas demonstram que a 
iniciativa de se criar uma cartilha sobre o assunto colaborou 
com o processo de promoção da saúde pública, tendo como 
ferramenta a educação ambiental. Todavia, o trabalho deve 
ser contínuo. Uma única ação pode ter resultados 
animadores em curto prazo, mas seus efeitos podem  
não perdurar.   

O ministério da Educação (2001b) ressalta que, 
embora recomendada por todas as conferências 
internacionais, exigida pela constituição e declarada como 
prioritária por todas as instancias do poder, a Educação 
Ambiental está longe de ser uma atividade tranquilamente 
aceita e desenvolvida, porque ela implica mudanças 
profundas e nada inócuas. Ao contrário, quando bem 
realizada, a Educação Ambiental leva a mudanças de 
comportamento pessoal e a atitudes e valores de cidadania 
que podem ter fortes conseqüências sociais. 

Assim, a estratégia central da nossa proposta 
educativa foi orientada pelo espírito do “compreender para 
agir” (ZIAKA et al., 2003). Em outras palavras, todo o 
conteúdo teórico visual da cartilha foi trabalhado na 
perspectiva de que os produtores do vinho da juçara 
pudessem observar, discernir, analisar e compreender as 
boas práticas higiênico-sanitárias a fim de melhorarem o 
processo de manipulação de um produto típico da APA do 
Maracanã que pode ter valor agregado a partir da educação 
da comunidade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

A identificação e forma de expressar problemas 
sanitários e ambientais podem gerar criatividade na 
abordagem educativa do repasse do conhecimento, 
comportamentos e atitudes, constituindo-se num processo 
de ensino-aprendizagem permanente e contínuo auxiliando 
sobremaneira na formação da cidadania. 

A discussão em torno dos conteúdos que 
constam na cartilha intitulada “Saiba como preparar a 
Juçara”, dentro da concepção de investigação-ação, 
mostrou-se essencial por permitir discutir e esclarecer à 
comunidade o quanto é importante adotar as boas práticas 
higiênico-sanitárias na manipulação e comercialização da 
juçara e seus derivados, além de contribuir para a 
construção de conhecimentos individuais e coletivos, 
culminando em ações conjuntas na busca de melhoria da 
qualidade de vida da comunidade. 

Com a realização deste trabalho, pode-se 
perceber que a cartilha é um instrumento que pode ser 
utilizado pela comunidade em geral, visto que esta iniciativa 
é de fundamental importância para a compreensão de temas 
relevantes que necessitam de maior atenção por qualquer 
pessoa envolvida nos processos produtivos em uma 
comunidade. 

Nesse ponto é importante ressaltar que atingir o 
grande público no que se refere ao conhecimento sobre 
boas práticas higiênico-sanitárias na manipulação e 
comercialização da juçara e seus derivados da comunidade 
tradicional da APA do Maracanã e, portanto, da Educação 
Ambiental, só será possível se recorrermos a grupos de 
ligação, que são grupos diferenciados por sua ligação social 
e profissional. Assim, é importante a continuidade de ações 
educativas na área, visando à qualidade de vida dos 
produtores e consumidores de juçara em um momento de 
uma festa tradicional numa Unidade de Conservação de Uso 
Sustentável na capital maranhense. 
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CAPÍTULO 9 
 
XILOL E MEIO AMBIENTE: PERCEPÇÃO DE 
HISTOTÉCNICOS DE LABORATÓRIOS DE ANATOMIA 
PATOLÓGICA DE SÃO LUIS – MA 
 

Hilberto Silva Cutrim 

Janaína Gomes Dantas 

Maria Antonia Costa Mendes 
Raimunda Nonata Fortes Carvalho Neta 

Jackson Ronie Sá-Silva 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Todas as substâncias químicas podem trazer 

danos à saúde humana e ao meio ambiente se o seu 
manuseio e/ou destinação forem feitos de forma 
inadequada. Dentre as inúmeras substâncias químicas 
manipuladas pelo homem, destaca-se o xilol, produto 
largamente utilizado como solvente em diversas etapas da 
preparação de peças cirúrgicas destinadas a análises 
histológicas em laboratórios de patologia. Essa substância 
apresenta um grau moderado de risco à saúde pela 
exposição excessiva, aguda e crônica, sendo as principais 
vias de exposição a inalatória, o contato com a pele, a 
exposição ocular e a ingestão. Em laboratórios onde se 
manuseia o xilol, são muitos os riscos à saúde dos 
trabalhadores expostos a esse produto.  

Os seres humanos vêm, ao longo dos séculos, 
introduzindo um grande número de substâncias químicas no 
ambiente. Alguns produtos químicos são úteis, mas, muitos, 
apesar de úteis, são tóxicos e seu dano ao ambiente e à 
saúde humana não compensa seu benefício à sociedade. É 
necessário um maior controle sobre o descarte de tais 
substâncias no meio ambiente, pois alguns produtos 
químicos tóxicos colocados em contato com os lençóis 
freáticos, rios e oceanos, induzem as mudanças nos seres 
vivos que dependem da água e comprometem a habilidade 
de reprodução e sobrevivência. 
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O xilol é um hidrocarboneto aromático facilmente 
inflamável e tóxico e sua contaminação é persistente e 
bioacumulativa, podendo causar sérios danos ao meio 
ambiente e à saúde humana (BRESSAN, 2005). Na maioria 
dos laboratórios este composto, após o procedimento 
analítico automatizado, é descartado pelos equipamentos, 
sem nenhuma restrição, representando grande potencial de 
contaminação da rede coletora de esgotos. 

De acordo com Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), em sua Ficha de Informação de 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), o escoamento 
do xilol para a rede de esgoto pode provocar incêndio e 
explosão (ABNT, 2001). O xilol é considerado um resíduo 
químico de risco (RQR), pois tem um ponto de fulgor entre 
17-25°C, enquadrando-se na categoria de produto 
inflamável com ponto de fulgor abaixo de 60°C (MORAES, 
2005). Esse composto possui um odor aromático adocicado, 
praticamente insolúvel em água e bastante solúvel em 
solventes orgânicos como o éter, etanol, benzeno e acetona 
(SOARES et al., 1988). 

O xilol é um composto orgânico volátil que pode 
provocar tosse, dores de cabeça, dificuldades respiratórias, 
perda de memória em curto prazo, depressão no sistema 
nervoso central, irritação ocular e dermatites  
(MORAES, 2005). 

O uso frequente do xilol em laboratório de 
anatomia patológica pode causar agravos à saúde dos 
trabalhadores expostos a essa substância. De acordo com 
Junqueira e Carneiro (2004) o laboratório de citologia e 
anatomia patológica é uma área de apoio diagnóstico 
responsável pela elaboração dos seguintes procedimentos: 
análises morfológicas e macroscópicas dos tecidos obtidos 
por biópsia e pelo exame citológico de esfregaços obtidos 
por raspados, secreções, líquidos, punção, entre outros. O 
xilol é utilizado nesses laboratórios desde a preparação dos 
espécimes cirúrgicos para análise até o momento da 
montagem da lâmina. Ele é indispensável para a realização 
dos exames.  
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Para o manuseio correto do xilol no laboratório é 
necessário uso de casaco protetor, máscara, óculos de 
segurança e luvas, e se caso houver contato com as roupas, 
mudar imediatamente a roupa contaminada, realizar a 
profilaxia cutânea e depois de terminar o trabalho, lavar as 
mãos e o rosto. Todavia, os histotécnicos nem sempre 
conhecem esses procedimentos ou, mesmo conhecendo-os, 
não os realizam em seu trabalho cotidiano. 

Neste trabalho objetivamos evidenciar se 
laboratórios e hospitais de São Luís (MA) possuem uma 
política de gerenciamento do uso e descarte de xilol. 
Visamos averiguar se é feita uma padronização a respeito 
do manuseio, descarte, segregação, acondicionamento, 
armazenamento e destinação dos resíduos do xilol e se 
existe a preocupação com o impacto negativo que a falta de 
tais procedimentos pode causar ao ambiente.  

 
2 CONHECENDO A REALIDADE INVESTIGADA 

 
Inicialmente foi feito um levantamento 

bibliográfico sobre os principais trabalhos científicos já 
realizados sobre o uso e descarte de xilol em laboratórios de 
anatomia patológica. Posteriormente, foram realizadas 
entrevistas com histotécnicos de dois hospitais públicos e de 
dois hospitais privados de São Luís.  

Os 12 histotécnicos entrevistados preencheram 
um questionário informativo, onde foram destacadas 
informações sobre saúde no ambiente de trabalho e 
percepção de risco na manipulação do xilol e descarte 
inadequado do produto no meio ambiente. Associadas às 
entrevistas foram realizadas observações in situ sobre o 
manuseio do produto pelos profissionais entrevistados. 

 
 
3 O REGISTRO DAS PERCEPÇÕES 
3.1 Perfil dos histotécnicos 

 
Em cada laboratório são realizados, em média, 

3.000 exames por mês, entre histopatológicos e citológicos. 
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Os profissionais entrevistados em sua maioria (92%) 
possuem ensino médio, sendo que 76% são técnicos em 
laboratório.  

Verificou-se que os laboratórios e hospitais de 
São Luís necessitam de uma maior qualificação dos 
profissionais que trabalham diretamente com o xilol, pois 
quanto maior o grau de instrução, maior a responsabilidade 
do profissional com os reagentes tóxicos e como este 
reagente pode provocar danos à saúde do homem e do 
meio ambiente. Segundo Ogushi e Alves (1998), uma 
empresa para obter êxito em seus processos, precisa contar 
com a participação efetiva dos funcionários, pois são eles 
que executam as atividades e têm atitudes que agregam ou 
não valor aos serviços. Portanto, uma política consciente e 
eficaz dentro da estrutura organizacional, voltada para o 
desenvolvimento educativo das pessoas, é uma ferramenta 
do processo administrativo. 

 
3.2 Conhecimento sobre manejo de xilol 

 
Quanto ao conhecimento dos histotécnicos sobre 

a legislação relativa ao manejo interno e externo do xilol, a 
pesquisa revela que 92% desconhecem a lei. Esse é um 
dado que merece atenção porque é na legislação que o 
trabalhador se espelha para tomar uma decisão sobre o que 
pode e o que não pode em relação aos reagentes químicos 
que precisam ser descartados de maneira correta. Segundo 
dados das entrevistas, em 58% dos locais de trabalho o 
material é encaminhado a uma empresa terceirizada e em 
42% dos casos o produto é descartado diretamente na pia.  

O resíduo do xilol atualmente deve ser 
descartado via incineração ou aterramento, de acordo com a 
regulamentação federal ou regional. De acordo com 
regulamentação técnica da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), o estabelecimento deve ter um 
Planejamento de Gerenciamento de Resíduos por escrito 
(BRASIL, 2004). Este pode ser um documento ou apostila 
elaborada descrevendo os procedimentos para o manejo 
dos diversos tipos de resíduos gerados, contemplando 
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também procedimentos de armazenamento, 
acondicionamento dentro do laboratório, geração, coleta, 
transporte, tratamento e considerar todas as questões 
pertinentes às diretrizes para a relação da saúde e meio 
ambiente. 

Neste trabalho foi verificado que tais 
procedimentos não estão sendo realizados por 42% dos 
laboratórios avaliados, sendo necessário treinamento de 
todos os profissionais que diretamente estão envolvidos nos 
processos de utilização do xilol, sendo imprescindível a 
supervisão constante sobre o manuseio do xilol pelo 
responsável designado. De acordo com as normas da 
ANVISA, o laboratório deve seguir as normas vigentes com 
relação a cada tipo de resíduo, desde o manejo pelo pessoal 
até o descarte (BRASIL, 2004). A coleta e o transporte são 
importantes para evitar a disseminação do material e a 
contaminação do meio ambiente. 

 
3.3 Coleta, descarte e destinação final do xilol 

 
A coleta e a destinação adequada do xilol, 

segundo a maioria (59%) dos histotécnicos entrevistados, 
são realizadas por pessoas treinadas. Todavia, ainda existe 
grande percentual de histotécnicos (33%) que desconhece a 
existência de um profissional apto para a realização deste 
trabalho. De acordo com Formaggia (1995), os profissionais 
da área de saúde deveriam ser treinados para manipular e 
dar uma destinação que obedeça a legislação aos resíduos 
gerados por suas atividades, procurando minimizar riscos ao 
meio ambiente e à saúde das populações que 
eventualmente possam entrar em contato com estes 
produtos. É certo que a maioria dos estabelecimentos de 
saúde não possui programas de gerenciamento adequado 
ou até mesmo não os possuem devido à escassez de 
profissionais capacitados a elaborar normas de 
gerenciamento adaptadas ao seu ambiente de trabalho.  

Nas observações realizadas durante a presente 
pesquisa observou-se que a maneira usual de eliminar o 
xilol é o lançamento direta na rede coletora de esgotos. 
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Esse procedimento não é recomendável, pois tal substância 
ao ser lançada diretamente na pia poderá trazer prejuízos à 
saúde do homem e animais como também ao meio 
ambiente. A presença do xilol na rede de esgoto pode 
ocasionar explosão devido ao acúmulo de vapores na 
tubulação, além de ser tóxico para a vida aquática (U.S. 
EPA, 2003; IRWIN et al., 1998). A contaminação dos 
recursos hídricos vem sendo causada por um número 
crescente de poluentes que interagem de acordo com as 
suas características e estão sujeitos a transformações 
químicas, físicas e biológicas, podendo atingir os níveis mais 
altos da cadeia trófica (ATSDR, 2005).  

A co-responsabilidade pelo aumento dos 
poluentes que adentram os ecossistemas aquáticos via rede 
coletora de esgotos fica evidenciada pelos procedimentos 
constatados nesta pesquisa, já que 42% dos histotécnicos 
afirmaram jogar o xilol diretamente na pia do laboratório. 
Além disso, 50% desses profissionais consideram correta 
essa forma de descarte do material. Por outro lado, alguns 
histotécnicos informaram que o xilol não é mais jogado na 
pia e quem faz o descarte deste material atualmente é uma 
empresa terceirizada. Nesse repasse de responsabilidade, 
não foi possível averiguar o tipo de tratamento que a 
empresa terceirizada dá ao xilol. 

Esses dados indicam a necessidade de 
mudança de atitudes no que se refere ao descarte do xilol 
nos laboratório de São Luís, devendo-se investir nas ações 
individuais e coletivas dos profissionais para promover 
saúde do profissional e do meio ambiente. E o meio mais 
eficaz que tem se apresentado para atingir cada indivíduo é 
a educação. 

A legislação nacional obriga a realização de 
monitoramento da exposição dos trabalhadores nos locais 
onde se manipulam produtos químicos (BRASIL, 2004). Os 
riscos e consequências aos quais estes profissionais são 
expostos diariamente são diversos. Quando os vapores do 
xilol são inalados, ocorre depressão do sistema nervoso 
central e seus efeitos vão desde dor de cabeça, náuseas, 
vertigens, tontura, confusão, inconsciência, edema 
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pulmonar, até o coma e a morte em exposições severas 
(MORAES, 2005). O contato na pele poderá causar 
ressecamento provocando irritações e dermatites.  

O xilol demora a se decompor, é volátil e por isto 
se distribui facilmente no meio ambiente. Os danos podem 
ocorrer tanto na população humana, quanto em animais, 
plantas, solo, ar e água. Estes agravos podem ser desde 
lesões leves até morte e extinção de espécies animais e 
vegetais (FREITAS; ARCURI, 2000).  

É necessário que as empresas se preocupem 
com a saúde de seus funcionários e com o ambiente, 
investindo regularmente em ações educativas para melhor 
treinar seus colaboradores:  

 
Através de treinamento contínuo e do 
fornecimento de palestras e cursos de 
biossegurança toda a equipe técnica do setor 
pode receber orientações adequadas para a 
execução de suas tarefas aprendendo 
também que decisões tomar quando em 
situações adversas (HOELTGE, 1994, p. 15). 

 

3.4 Reaproveitamento de xilol nos laboratórios 
 
Quanto à existência de alguma estratégia para 

reaproveitamento do xilol nos laboratórios investigados, 
verificou-se que 84% dos entrevistados desconhecem 
programas de reciclagem deste produto químico. O 
processo normalmente utilizado no tratamento e 
recuperação do xilol é a destilação fracionada, onde são 
utilizados sistemas projetados para fornecer uma série 
continua de condensações de vapor e vaporizações 
parciais, permitindo uma boa separação do resíduo 
originalmente formado por água, etanol, parafina e xilol 
(SOARES, 1988). Após a destilação, o xilol recuperado pode 
ser reutilizado sem qualquer contra indicação. De acordo 
com Carney (1949), muitas das substâncias químicas 
existentes e empregadas nos mais diferentes produtos 
gerados e consumidos em nosso Planeta, quando 
inadequadamente gerenciados, acabam gerando um risco 
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de contaminação ambiental e de exposição humana. Daí a 
importância de se reaproveitar o xilol, visto que o processo 
de destilação é simples e os resultados têm impactos 
positivos para o laboratório e para o meio ambiente. 

 
3.5 Uso de equipamentos de proteção individual e 
biossegurança 

 
A maioria dos histotécnicos entrevistados (67%) 

não utiliza equipamentos de proteção individual (EPI’s) ao 
manipular o xilol no laboratório. Tais achados são 
compatíveis com os resultados obtidos por Bressan et al. 
(2005) em pesquisa semelhante, onde os histotécnicos 
entrevistados afirmaram não utilizar todos os equipamentos 
de proteção individual (EPI) integralmente e diariamente 
durante o manuseio da substância, exceto o jaleco. 
Considerando que na pesquisa de Bressan et al. (2005), os 
sujeitos pesquisados relataram a presença de alguns sinais 
e sintomas, como irritação da mucosa, cefaleia, vertigens, 
perda de memória, irritação dos olhos, pele ressecada, 
irritabilidade, entre outros, e que todos haviam sido expostos 
ao xilol em ambiente fechado, julgamos ser necessário um 
programa de sensibilização para o uso equipamentos de 
proteção individual (EPI) por parte dos histotécnicos dos 
laboratórios de São Luís. 

Os histotécnicos entrevistados (33%) que 
afirmaram utilizar os EPI’s no laboratório indicaram que 
usam luvas, máscaras, jaleco e óculos protetores. De 
acordo com BRASIL (2004), o xilol precisa ser manuseado 
sob proteção pessoal com óculos, máscaras e luvas, com 
precauções especiais tais como evitar a exposição maciça a 
vapores, onde produtos químicos só devem ser 
manuseados por pessoas capacitadas e habilitadas. Os 
EPIs devem possuir o certificado de aprovação seguindo 
rigidamente os procedimentos operacionais e de segurança.  

Os profissionais entrevistados também foram 
questionados sobre os problemas do não uso dos EPIs e 
sobre os riscos do xilol para a saúde humana e para o meio 
ambiente. A maioria deles (92%) afirmou conhecer os riscos 
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e consequências oriundos do xilol, indicando dores de 
cabeça, vertigem e câncer. Mesmo sabendo dos riscos à 
saúde e ao ambiente, observou-se que a grande maioria 
desses profissionais continua sem usar os EPIs. O 
manuseio do xilol se caracteriza como risco químico, pois é 
um produto volátil, que pode causar inúmeros transtornos 
para a saúde humana e para o meio ambiente. De maneira 
geral, as medidas de segurança para os riscos biológicos, 
químicos e físicos, envolvem conhecimento da Legislação 
Brasileira de Biossegurança (especialmente das Normas de 
Biossegurança emitidas pela Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança), o conhecimento dos riscos pela equipe 
técnica bem como a formação e o nível de informação das 
pessoas envolvidas (HOKERBERG et al., 2006). Esse 
contexto exige o cumprimento das regras gerais de 
segurança e a adoção das medidas de proteção individual e 
coletivas propostas pela legislação (ODA et al., 1998). “A 
biossegurança impõe uma ação educativa e como tal pode 
ser representada por um sistema ensino-aprendizagem” 
(COSTA, 2000, p.15). É, portanto compreendida como um 
conjunto de conhecimentos que visam preservar tanto a 
saúde dos trabalhadores como o meio ambiente.  

 
3.6 Educação continuada 

 
No que se refere à existência de algum 

programa de educação continuada (capacitação periódica) 
para os profissionais que manejam o xilol, 92% dos 
entrevistados responderam que não existe qualquer 
treinamento para tais fins. 

A manipulação e estocagem dos produtos 
químicos nos laboratórios, em contraposição às 
recomendações da biossegurança (COSTA 1998), podem 
gerar acidentes diversos, devido à possibilidade de 
vazamento e concentração de vapores inflamáveis. A 
conscientização dos trabalhadores quanto à sua 
participação no processo preventivo e seu treinamento em 
boas práticas de laboratório são aspectos da biossegurança 
química que, enquanto cultura, precisa desenvolver-se, 
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alastrar-se, tornando-se uma máxima para todo laboratório 
de serviço de saúde, particularmente os de Anatomia 
Patológica, onde há grande concentração de agentes 
químicos. 

A educação continuada é indispensável para o 
aprimoramento das rotinas e normas de biossegurança dos 
profissionais. Portanto, ressaltamos a necessidade de ações 
educativas para técnicos, gestores e profissionais diversos 
que atuam nos laboratórios. Indicamos a importância de um 
maior planejamento e execução de ações pedagógicas 
visando incorporar sistematicamente biossegurança e 
educação ambiental que enfoquem os problemas que os 
reagentes tóxicos podem causar ao meio ambiente e à 
saúde humana.  
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CAPÍTULO 10 

PROPOSTA EDUCATIVA PARA MINIMIZAÇÃO DE 
IMPACTOS AMBIENTAIS DIAGNOSTICADOS EM UMA 
PRAIA DA ILHA DE SÃO LUÍS-MA 
 

 
Lorena Santos Gonçalves 

Luciana da Silva Bastos 
Raimunda Nonata Fortes Carvalho Neta 

 

“Ninguém nega o valor da educação e que 
um bom professor é imprescindível. Mas, 
ainda que desejem bons professores para 
seus filhos, poucos pais desejam que seus 
filhos sejam professores. Isso nos mostra o 
reconhecimento que o trabalho de educar é 
duro, difícil e necessário, mas que 
permitimos que esses profissionais 
continuem sendo desvalorizados. Apesar de 
mal remunerados, com baixo prestígio 
social e responsabilizados pelo fracasso da 
educação, grande parte resiste e continua 
apaixonada pelo seu trabalho.”   

Paulo Freire 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O Brasil possui 7.367 km de linha costeira, sem 
levar em conta os recortes litorâneos (baías, reentrâncias, 
golfões), que ampliam significativamente essa extensão, 
elevando-a para mais de 8,5 mil km (IBAMA, 2010). A zona 
costeira brasileira abriga um mosaico de ecossistemas de 
alta relevância ambiental, tais como dunas, restingas, 
costões rochosos, manguezais e praias arenosas 
(AMBIENTE BRASIL, 2010). 

As praias são ambientes costeiros que oferecem 
grande oportunidade para uma imersão inicial no estudo do 
meio marinho, possibilitando um melhor entendimento da 
zonação do mar e das características do oceano 
consideradas de maior interesse ecológico. De acordo com 
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o Art. 10º § 3º da Lei 7.661/88 que institui o Plano Nacional 
de Gerenciamento Costeiro, “entende-se por praia a área 
coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida 
da faixa subsequente de material detrítico, tal como areias, 
cascalhos, seixos e pedregulhos até o limite onde se inicie a 
vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um 
outro ecossistema”. 

Os sistemas praiais são zonas sob influência das 
marés funcionando como ambiente estabilizador da linha de 
costa. O espaço entre seus grãos de areia e seixos forma 
um habitat para animais minúsculos e microorganismos que 
funcionam como um tipo de biofiltro das águas que banham 
esses sistemas.  

Na zona costeira brasileira, os ambientes praiais 
constituem-se nas áreas de maior atração populacional, e 
como consequência da concentração das atividades 
humanas, vem se constituindo numa das áreas mais 
afetadas pelo processo de degradação ambiental, 
provocando sérios impactos ambientais e diminuindo a 
qualidade paisagística.  

A legislação brasileira conceitua impacto 
ambiental como “qualquer alteração das propriedades 
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam: a 
saúde, a segurança, o bem-estar da população; as 
atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos 
recursos naturais” (CONAMA, 1986). Nesse sentido, 
observa-se que os ambientes costeiros estão entre os 
ambientes mais impactados do Brasil. Essa realidade é mais 
forte ainda onde ocorre especulação imobiliária e forte 
pressão de urbanização sem planejamento adequado, como 
vem ocorrendo no Estado do Maranhão. 

 A Ilha do Maranhão ou Ilha de São Luís, 
situada no Golfão Maranhense, possui mais de 1000 km², 
sendo composta pelos municípios de São José de Ribamar, 
Raposa, Paço do Lumiar e São Luís (MARANHÃO, 2010). 
Juntos, estes municípios perfazem uma população em torno 
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de 1.211.270 habitantes (IBGE, 2008). Limita-se, ao norte, 
com o Oceano Atlântico; ao sul, com o Estreito dos 
Mosquitos; a leste, com a Baía de São José, e a Oeste, com 
a Baía de São Marcos. Essa região mesmo possuindo uma 
grande extensão de praias e manguezais, atualmente sofre 
sérios impactos ambientais decorrentes das ações 
antrópicas que prejudicam toda a dinâmica do ambiente. 

A Praia do Araçagy é um desses ambientes que 
mais tem sofrido no processo atual de crescimento urbano 
da Grande São Luís, podendo-se arrolar uma série de 
impactos, observados in loco por Bastos et al. (2010), tais 
como: degradação da paisagem devido a construções 
inadequadas; aumento da utilização e da necessidade de 
abastecimento da água potável; contaminação da água do 
mar, devido ao aumento de efluentes não tratados e 
contaminação por resíduos; degradação da fauna e da flora; 
aumento da geração de resíduos sólidos; aumento do 
tráfego de veículos ocasionando consequentemente a 
redução da qualidade do ar; assoreamento da encosta, com 
destruição de manguezais, restingas e dunas, onde se 
destacam os constantes aterros para aumentar a área 
urbana; implantação de obras de infraestrutura causadoras 
de impactos ambientais, tais como estradas, sistemas de 
drenagem, aterros com grande movimentação de terra, 
entre outros.  

Nas últimas décadas, vêm se intensificando as 
preocupações da sociedade inerentes aos problemas 
citados anteriormente e, concomitantemente, tem surgido 
iniciativas dos variados setores sociais para o 
desenvolvimento de atividades, projetos e ações educativas 
no intuito de educar as comunidades, procurando 
sensibilizá-las para as questões ambientais, e mobilizá-las 
para a modificação de atitudes nocivas e a apropriação de 
posturas benéficas ao equilíbrio ambiental. Um dos 
principais avanços brasileiros rumo a essa postura tem sido 
a implementação da Lei N° 9.795 que insituiu a Política 
Nacional de Educação Ambiental, que em seu Art. 2° afirma 
que: “a educação ambiental é um componente essencial e 
permanente da educação nacional, devendo estar presente, 
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de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 
processo educativo, em caráter formal e não-formal” 
(BRASIL, 1999). 

Sabe-se que ações concretas relacionadas à 
Educação Ambiental são de fundamental importância para a 
preservação e conservação dos ambientes costeiros, bem 
como para a construção de uma sociedade mais justa, 
democrática e comprometida com o consumo responsável 
dos recursos naturais atuais. Assim, no presente trabalho 
objetivou-se identificar os principais impactos ambientais 
existentes na praia do Araçagy-MA, propondo ações 
educativas para usuários que adentram a região com 
veículos automotores. 
 
2 DESCREVENDO O AMBIENTE PRAIAL 

 
O Brasil é um país com uma vasta zona costeira, 

tendo o nordeste vantagem sobre outras regiões pelo seu 
clima e pela geomorfologia.  

No Estado do Maranhão, que tem o segundo 
maior litoral no país, com 640 km, encontramos uma 
diversidade de paisagens que variam de planaltos, 
tabuleiros, planícies, planície de maré areno-lamosa, 
planície flúviomarinha, cordões arenosos, falésias, florestas, 
capoeira, campos, vegetação de dunas ou restingas, 
mangues, apicuns, entre outros (ZONEAMENTO 
COSTEIRO DO ESTADO DO MARANHÃO, 2003). 

A Praia do Araçagy localiza-se entre as 
coordenadas 02º 27’911’’ S e 044º20’03’’ W, 
compreendendo uma faixa arenosa que perpassa quase 
todos os municípios da ilha “São Luís”, também conhecida 
como Ilha de Upaon-Açu ou Ilha do Maranhão. Toda a 
região possui uma orla de dunas de areias finas com 
vegetação rasteira típica, desde a área da Praia do Meio 
(divisão chamada Olho de Porco) até o Farol do Araçagy, 
com uma orla marítima compreendendo 2 (duas) milhas, ou, 
aproximadamente 3,7 km (RIBEIRO et al., 2010). 
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3 REGISTRANDO OS IMPACTOS AMBIENTAIS E A 
PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS DA PRAIA 

 
Para o diagnóstico inicial dos impactos 

ambientais da praia do Araçagy realizou-se caminhadas ao 
longo da linha de maré, poças de maré e afloramento 
rochoso da região. Em seguida, foram realizadas entrevistas 
e conversa informal com alguns visitantes da praia. Utilizou-
se um questionário semiestruturado cujas questões foram 
direcionadas para os fatores relacionados às 
potencialidades e/ou problemas ambientais percebidos na 
praia do Araçagy e arredores. 

 Todas as observações feitas foram 
registradas na forma de fotografias digitais e anotações para 
uma posterior análise e compreensão acerca da temática 
abordada.  
 
4 DESCREVENDO OS IMPACTOS AMBIENTAIS NO 
AMBIENTE PRAIAL DO ARAÇAGY 

 
A praia do Araçagy está sendo intensamente 

impactada pelo trânsito de veículos automotores. Este 
aspecto se deve a fatores de ordem histórica, cultural e 
geomorfológica, pois o trânsito irrestrito de veículos na área 
é muito antigo e é um dos fatores que atrai grande parte dos 
visitantes da praia.   

O tráfego de veículos automotores na praia foi 
registrado pelas visitas realizadas in loco. É possível 
perceber cerca de 20 veículos estacionados em cada 
“barraca” ou bar nos finais de semana. A compactação da 
areia compromete a porosidade da textura dos sedimentos, 
aumentando a resistência aos deslocamentos de líquidos e 
gases, interferindo nos processos biológicos presentes 
nestes meios. Além destes aspectos, é conveniente 
destacar que a compactação da areia representa um 
obstáculo ao deslocamento de raízes de plantas halófilas e 
de animais invertebrados que necessitam desse ambiente 
como local de moradia ou de alimentação (DANTAS et al., 
2010). 
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A circulação dos veículos, somada à grande 
massa de frequentadores, acaba gerando a ocorrência de 
incidentes como colisões, congestionamentos, ou mesmo 
atropelamentos. É conveniente informar que o automóvel 
apresenta, ao menos potencialmente, um maior risco ao 
ambiente que o usuário recreacional e não motorizado, pois 
mesmo o livre acesso do automóvel à praia aumenta o risco 
de contaminação ambiental, tendo em vista que ocorrem 
vazamentos de líquidos, emissões de gases e de ruídos, 
entre outros.  

 Na área de estudo, encontram-se conjuntos 
florísticos representados pelos mangues e florestas 
secundarias, já bastante reduzidos devido a expansão 
urbana da Ilha de São Luis. De acordo com Coelho et al. 
(2010) a área apresenta uma estrutura vegetal 
caracterizadas pela espécie de mangue vermelho 
(Rhizophora mangle), mangue branco (Laguncularia 
racemosa) e mangue siriba (Avicennia schaueriana). Todas 
essas espécies ocorrem nos manguezais associados ao 
ambiente praial e estão sofrendo pressões antrópicas, 
sendo retiradas para diferentes fins, tais como construção 
de barcos, uso para carvão e lenha, bem como para 
abertura de vias para passagem de veículos automotores 
até pontos mais distantes da praia. 

A zona costeira representa um cenário de 
grande atividade econômica e alta concentração 
populacional que vem sofrendo com a intensificação dos 
processos erosivos, os quais podem ser resultado da 
combinação de várias causas, de origem humana e natural. 
Entre as primeiras, resultam da ocupação urbana 
desordenada, do domínio litorâneo, através da especulação 
imobiliária, além de obras de contenção das praias sem um 
planejamento eficiente. 

As construções realizadas na região (Fig. 1), em 
decorrência da expansão urbana e da atividade turística 
realizada na praia, geram problemas variados de ordem 
ambiental, que associados com a poluição marinha e com o 
comprometimento da balneabilidade, também promovem 
problemas socioambientais. 
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Figura 1: Edificações e erosão proveniente de construções 
irregulares na zona costeira maranhense. 
 

 Também é possível observar em toda a 
extensão da praia do Araçagy que as grandes quantidades 
de resíduos sólidos acumulados na área são provenientes 
das atividades comerciais realizadas pelos barraqueiros 
instalados na região, onde os mesmos até tentam organizar 
os resíduos produzidos, mas dependem diretamente do 
serviço público de coleta de lixo que passa no local em dias 
alternados, sendo insuficiente para a grande quantidade de 
resíduos produzidos. Pinheiro (2009) afirma que a 
quantidade média de lixo produzida por habitantes nas 
cidades brasileiras é de 0,5-2,5 kg/hab/dia. Essa realidade 
exige que a grande quantidade de lixo produzida no meio 
urbano tenha um destino final adequado. Para isso é 
necessário que a população reconheça seu papel na 
geração e destinação final de resíduos sólidos, 
especialmente em ambientes de recreação, como as praias. 



Educação Ambiental...       | 167 |    Carvalho Neta, R. N. F.; Sá-Silva, J. R. (Org.) 
 

 

Partindo desta premissa, é que nos últimos anos, 
o lixo, vem deixando de ser, apenas um produto de 
descarte, inútil e repelente, sendo visto agora em caráter 
emergencial, e com especial atenção, desde a coleta, 
manuseio, transporte até o descarte final. Atualmente, as 
constantes campanhas de esclarecimento vêm ocasionando 
mudanças de hábitos da população maranhense no trato 
com o lixo. Essas mudanças vêm se refletindo 
positivamente, principalmente junto à administração pública, 
que detém os serviços de limpeza pública. Além disso, o 
poder público também tem investido em informação para 
orientar o público freqüentador das praias, ainda que 
tardiamente, como mostram as placas recentemente 
colocadas na praia do Araçagy (Fig. 2). Todavia, ao invés de 
cumprir o papel de impedir a circulação de veículos na praia, 
as informações orientam apenas para a diminuição da 
velocidade. 

 
 
 
Figura 2: Placas educativas instaladas pelo poder público 
municipal na praia do Araçagy. 



Educação Ambiental...       | 168 |    Carvalho Neta, R. N. F.; Sá-Silva, J. R. (Org.) 
 

 

5 PROPOSTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 

USUÁRIOS DA PRAIA DO ARAÇAGY 

 
 A proteção da praia do Araçagy só poderá ser 

feita em longo prazo, combinando-se estratégias de 
conservação dos habitats e implantação de programas de 
educação ambiental.  

A solução mais adequada para resolver o grave 
impacto ambiental de entrada de veículos automotores na 
praia será a construção de uma área adequada para a 
circulação e estacionamento dos automóveis. Esta ideia já 
foi apresentada à sociedade na forma de um anteprojeto 
multidisciplinar, que prevê a utilização da faixa de pós-duna 
para o traçado e a construção de bolsões de 
estacionamento (VIEIRA et al, 2001).  

São os gestores públicos e órgãos de 
fiscalização ambiental os principais responsáveis por fazer 
cumprir a legislação que protege as praias. Todavia, a 
educação ambiental é uma forma de sensibilização que 
pode atingir um público maior. Dias (2003) refere-se à 
educação ambiental como uma forma de prática educacional 
sintonizada com a vida da sociedade e, só pode ser efetiva, 
se todos os membros da sociedade participarem, de acordo 
com suas habilidades, das completas e múltiplas tarefas de 
melhoria das relações das pessoas com seu ambiente. 

Num momento em que cada vez mais se torna 
necessário alterar mentalidades e comportamentos no 
sentido de alcançar uma consciência mais critica 
relacionada aos impactos ambientais ocasionados pela 
entrada de veículos na praia do Araçagy, é importante 
apostar na informação do uso adequado e sustentável dos 
atrativos naturais dessa praia.  Assim, diante de todos os 
impactos ambientais observados na região, propomos as 
ações educativas a seguir:  

 programação que possibilite a armação de 
tendas para atividades recreativas e educativas 
envolvendo crianças na arte da pintura, 
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brincadeiras, leituras e distribuição de material 
informativo;  

 criação de um mascote chamado “Araçagy” 
que deverá comandar passeatas pela orla, 
chamando a atenção da população para a 
preservação da praia;  

 participação de grupos de voluntários que 
deverão conversar com os banhistas, 
proprietários e frequentadores de bares, 
orientando sobre os problemas ocasionados pela 
entrada de veículos na praia e sobre a melhor 
maneira em dar um destino final ao lixo 
produzido em momentos de lazer; 

 abordagens aos motoristas e caronas para 
distribuição de sacolas oxibiodegradáveis, que 
são ecologicamente corretas e levam um tempo 
menor para se decompor; 

 distribuição de panfletos educativos de modo 
que o público alvo possa assimilar as 
informações e desenvolver a sensibilidade sobre 
a referida temática; 

 fixação de placas educativas ao longo do 
percurso da orla contendo informações 
pertinentes a temática abordada. 
Espera-se que tais ações possam auxiliar no 

processo educativo de visitantes das praias e 
empreendedores locais, a fim de que todos possam 
aproveitar os atrativos de forma consciente, conservando a 
praia limpa e garantindo a qualidade da água e a vida dos 
organismos aquáticos. 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Os problemas ambientais decorrentes das ações 
antrópicas associadas a um mau planejamento do uso e 
ocupação do solo da zona costeira do Maranhão 
desencadeiam uma série de obstáculos ao desenvolvimento 
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sustentável e à manutenção e/ou preservação dos recursos 
naturais. 

 A utilização de veículos motorizados nos 
ambientes litorâneos, aumento do volume de resíduos 
sólidos no ambiente, destruição da vegetação litorânea, 
construções irregulares e erosão da praia foram os 
principais impactos encontrados na praia do Araçagy-MA. 

 Esse contexto exige o investimento em ações 
contínuas de Educação Ambiental visando alcançar 
mudança e adequação comportamental, visto que, a 
educação é um dos principais caminhos para as 
transformações sociais.  Assim sendo, o que se pretende 
com a proposta aqui indicada é incentivar ações que 
possam conscientizar os usuários das praias para a 
importância da qualidade ambiental, visando contribuir para 
a minimização dos impactos ambientais. 
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CAPÍTULO 11 
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1 INTRODUÇÃO 

As áreas legalmente protegidas foram originadas 
com o intuito de equilibrar a conservação da diversidade 
biológica com o desenvolvimento sustentável. No Brasil e no 
mundo existem várias categorias de áreas protegidas.  

O Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC) define Área de Proteção Ambiental 
(APA) como sendo “uma área em geral extensa, com um 
certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações humanas, e tem como objetivos básicos 
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade dos recursos 
naturais” (BRASIL, 2000). 

As APAs são Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável e seguem as normas de órgãos ambientais no 
âmbito de sua criação (federal, estadual ou municipal). No 
caso da APA do Maracanã (que é uma Unidade de 
Conservação Estadual), o órgão responsável pela sua 
gestão é a SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais do Maranhão).  

É de grande importância para uma população 
residente em uma APA participar do processo de 
implementação do plano de manejo da área e conhecer as 
restrições de uso dos recursos naturais estabelecidos no 
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zoneamento econômico, visto que reside numa Unidade de 
Conservação de uso sustentável e existe a necessidade de 
um equilíbrio ecológico e socioeconômico.  

Entre as atividades econômicas realizadas pelos 
moradores desta região encontra-se a piscicultura que é 
definida como sendo uma atividade direcionada para o 
cultivo de peixes. O cultivo de peixes como atividade 
antrópica, crescente e com uso dos recursos naturais (água, 
solo, fauna e flora) pode desequilibrar os ecossistemas 
quando executada de forma inadequada (APPOLO; 
NISHIJIMA, 2011), podendo também interferir nas questões 
sociais e econômicas de uma comunidade. Por isso, é 
preciso que os criadores de peixes conheçam orientações 
técnicas, a fim de realizar uma atividade piscícola correta e 
sustentável numa Área de Proteção Ambiental. A Educação 
Ambiental pode tornar-se aliada neste processo de 
aprendizagem das comunidades residentes em áreas 
protegidas. 

Na Conferência de Estocolmo (1972) a 
Educação Ambiental foi citada como ferramenta de 
mudança entre humano-ambiente (MORADILLO; OKI, 
2004), porque o ser acaba obtendo a consciência que 
mudanças substanciais devam acorrer em busca de uma 
nova ética que permeie os nossos comportamentos e a 
nossa relação com o ambiente (TOMAZELLO; FERREIRA, 
2001). Dessa forma, no presente estudo visou-se conhecer 
a percepção de piscicultores que trabalham numa Unidade 
de Conservação de Uso Sustentável, proporcionando, 
posteriormente, formação adequada acerca do 
desenvolvimento da piscicultura em áreas legalmente 
protegidas.  

 
 

2 OS CAMINHOS METODOLÓGICOS 
 

2.1 A Unidade de Conservação de Uso Sustentável 
 

A APA do Maracanã possui uma área de 1.831 
hectares. Esta Unidade de Conservação Estadual, 
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localizada na capital maranhense, limita-se ao Norte com o 
Parque Estadual do Bacanga e ao sul com o Rio Grande, 
englobando as localidades do Maracanã, Alegria, 
Bacanguinha, Ferventa, Alto Alegre, parte da Vila Maranhão, 
Vila Sarney, Vila Esperança e Rio Grande (CARVALHO- 
NETA, 2010) e dista cerca de 25 km do centro de São Luís. 
Esta região apresenta problemas ambientais em função da 
falta de planejamento das suas atividades econômicas 
(FARIAS-FILHO, 2010). 

A vegetação encontrada atualmente no 
Maracanã é constituída predominantemente, pelos juçarais 
e buritizais (vegetação tipo de várzea), por vegetação 
secundária e por árvores frutíferas que compõem os sítios e 
chácaras, tais como mangueiras, cajueiros, abacateiros, 
jambeiros, dentre outras (FARIAS-FILHO, 2010). Os 
principais recursos hídricos da região são o rio Maracanã, o 
rio Ambude, o rio Bacanguinha e o rio Batatã, os quais se 
apresentam impactados pela forte ação antrópica das 
últimas décadas. 

 
3.2 As etapas da pesquisa 
 
3.2.1 Entrevistando os piscicultores 

 
As entrevistas com piscicultores e moradores da 

APA foram desenvolvidas aplicando-se a técnica “survey” 
(levantamento) que é um procedimento através do qual as 
informações são coletadas de forma sistemática e direta por 
meio de entrevistas e questionários semiestruturados, cujo 
objetivo é a identificação de fatores que predispõem as 
motivações de um grupo, impulsionando ou restringindo 
suas atitudes e práticas (CANDIANI et al., 2004). 

Os questionários direcionados aos piscicultores 
abordaram os seguintes aspectos: espécies cultivadas, 
diferença entre policultivo e monocultivo, impactos positivos 
e negativos da piscicultura na região. Os questionários 
aplicados aos moradores enfocaram os seguintes tópicos: 
relação da APA com a piscicultura, consumo de peixes 
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cultivados localmente, benefícios que a piscicultura 
possibilita aos moradores.  
 
3.2.2 Visitando os tanques e lagoas de cultivo na APA do 
Maracanã 

As visitas aos tanques e lagoas de cultivo foram 
realizadas a fim de se observar e registrar a atividade 
piscícola na APA do Maracanã através de fotografias. Os 
dados obtidos foram organizados e registrados em cartilhas 
educativas. 
 
3.2.3 Ações educativas desenvolvidas após o diagnóstico 

 
As cartilhas educativas foram elaboradas a partir 

da identificação dos pontos frágeis da percepção dos 
piscicultores entrevistados.  

Os principais tópicos enfocados foram: conceitos 
de piscicultura e APA, princípios que devem ser seguidos na 
atividade piscícola numa APA, leis que envolvem 
empreendimentos de aquicultura, órgão responsável pela 
licença ambiental da piscicultura na APA do Maracanã, os 
impactos positivos e negativos da criação de peixes, 
conceitos de policultivo e monocultivo, espécies cultivadas, 
bem como as partes constituintes de um viveiro adequado 
para uma APA. 
 
 
4 AÇÕES EDUCATIVAS EM UMA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 
 
4.1 Formas de cultivo de peixes de água doce na APA 
do Maracanã  

 
A grande maioria dos entrevistados (89%) não 

sabia diferenciar monocultivo e policultivo. Na APA do 
Maracanã, verificou-se in locu, que todos os piscicultores 
realizam o policultivo (100%), principalmente com tilápia 
(Oreochromis niloticus) e tambaqui (Colossoma 
macropomum). O policultivo quando realizado de maneira 
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adequada, reduz os impactos ambientais, pois tem melhor 
aproveitamento de alimento fornecido aos animais 
cultivados e auxilia nos mecanismos de equilíbrio nos 
ecossistemas aquáticos (BESSA-JUNIOR; AZEVEDO; 
HENRY-SILVA, 2010).             

Observou-se que os piscicultores apresentam 
interesse em conhecer melhor as terminologias relacionadas 
à sua atividade. Portanto, o conhecimento técnico aliado à 
Educação Ambiental são ferramentas necessárias para um 
cultivo correto, minimizando os impactos negativos bem 
como gerando benefícios a região.  

 
4.2 Impactos positivos gerados pelo cultivo de 
organismos aquáticos na APA do Maracanã 

 
Os impactos positivos da atividade piscícola na 

APA do Maracanã observados in locu e citados pelos 
piscicultores foram: geração de renda para os habitantes da 
APA, criação de empregos e desenvolvimento da economia 
regional. A piscicultura pode ser grande alavanca de 
desenvolvimento social e econômico proporcionando ao 
piscicultor excelente rentabilidade, gerando riquezas, com 
ganhos significativos para a economia regional, melhorando 
assim a qualidade de vida local (CASTELLANI; BARRELLA, 
2005). 

Em vista disto, a atividade piscícola pode 
constituir-se em uma importante alternativa para 
comunidades rurais; porém, como ocorre com outras opções 
de produção, deve ser bem planejada e precedida de estudo 
que indiquem, com segurança, os melhores sistemas de 
produção a serem utilizados (ANDRADE et al, 2005). Caso 
contrário, ao invés de promover o desenvolvimento regional, 
poderá resultar em falta de estímulos a novos investimentos 
e em abandonos de unidades de produção (ANDRADE et 
al., 2005). Além disso, pode impactar de forma negativa a 
região em que está inserida a atividade, desfavorecendo 
ainda mais o desenvolvimento regional. 
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4.3 Principais impactos negativos gerados pela 
piscicultura na APA do Maracanã 

 
A maioria dos entrevistados (89%) afirmou que a 

piscicultura não causa nenhum impacto negativo para APA. 
Todos os piscicultores interrogados disseram que os seus 
tanques de cultivo não impactam os rios da região. Todavia, 
observações in locu indicaram que o principal impacto 
existente na região é a introdução de espécies exóticas nos 
biótopos naturais, principalmente os táxons conhecidos 
popularmente como tilápia e carpa. 

A tilápia (Oreochromis niloticus) é considerada 
uma espécie exótica por não ser nativa dos ambientes 
aquáticos do Brasil. Esta é uma das espécies 
predominantes na área, visto que 100% dos piscicultores a 
cultivam em suas propriedades. A carpa (Cyprinus carpio) é 
outra espécie exótica que é cultivada na APA do Maracanã; 
este táxon encontra-se hoje amplamente distribuído no 
mundo inteiro devido a sua rusticidade, crescimento rápido, 
regime alimentar onívoro e a propagação natural em 
tanques e viveiros, entre outras qualidades desejáveis aos 
produtores (GRAEFF; PRUNER, 2000).   

O fato dos piscicultores afirmarem que suas 
atividades não geram impactos negativos na APA do 
Maracanã indica a necessidade de ações de sensibilização 
através de conhecimentos adequados e que proporcionem 
mudanças de comportamentos frente ao meio ambiente. 
Sendo assim, o estudo da percepção ambiental torna-se 
grande ferramenta para que se possa compreender as 
relações integradas entre o homem e ambiente (VIANA et 
al., 2006). Além disso, a percepção ambiental das 
comunidades tradicionais vem sendo usada como base na 
busca de paradigmas de sustentabilidade das atividades 
humanas (EL-DEIR, 1999). Dessa forma, a utilização das 
percepções ambientais da população local é de grande 
importância para o embasamento teórico das ações 
educativas que devem ser encaminhadas na APA do 
Maracanã.  
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4.4 Percepções da comunidade local sobre a criação de 
peixes de água doce na região 

 
Segundo os entrevistados, a criação de peixes 

oferece vários benefícios aos moradores da APA do 
Maracanã, dentre eles, peixes frescos e de qualidade para o 
consumo local. A qualidade do pescado cultivado pode ser 
explicada pela vantagem do produto ser oferecido ao 
consumidor algumas horas após o abate ou mesmo vivo 
(COTRIM, 2002). Para Silva (2006) houve uma crescente 
preocupação social pelos processos de produção de 
alimentos de origem animal “a partir do uso intensivo de 
aditivos químicos como conservantes, edulcorantes e 
edulcificantes”. Estudos indicam que muitos produtos 
químicos (tais como os conservantes de alimentos de 
origem animal) podem ser mutagênicos (RODRIGUES et al, 
2004). Dessa forma, o consumo de peixes frescos e de 
qualidade é mais atraente para a população do que os 
enlatados e congelados vendidos em supermercados (que 
podem conter aditivos químicos). 

Os moradores do entorno dos empreendimentos 
de piscicultura foram indagados sobre seu conhecimento 
relacionado ao cultivo de peixes na APA. A maioria dos 
moradores (57,5%) afirmou conhecer de uma a três pessoas 
que cultivam peixes na APA. A maioria desses moradores 
(55%) informou que consome esses peixes cultivados na 
APA e 45% afirmou não consumir esses peixes de água 
doce. Estudos de comparação entre espécies dulcícolas e 
marinhas demonstram o alto teor de gordura, colesterol e 
valores energéticos nos peixes de água doce do que nos de 
água salgada (CAULA; OLIVEIRA; MAIA, 2008). Entretanto, 
Menezes (2006) informa que a composição de aminoácidos 
essenciais para o organismo humano (histidina, isoleucina, 
leucina, lisina, metronima, fenilalanina, treonina, triptofano e 
valina) no peixe é completa, balanceada e bastante 
semelhante entre as espécies de água doce e água salgada. 
Os moradores que consomem os peixes da APA afirmaram 
pagar cerca de 5 a 10 reais pelo quilograma de peixe, 
dependendo da espécie. A espécie mais valorizada foi o 
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piau (Leporinus elongatus) com um preço sem alterações, 
seguido do curimatã (Prochilodus sp) e tambaqui 
(Colossoma macropomum), espécies que apresentam 
algumas variações no preço.  

A valorização do pescado proveniente de 
piscicultura na região é um indicativo de que a população 
consumidora também necessita de ações educativas 
relacionadas ao consumo consciente. É preciso sensibilizar 
a população local para as questões ambientais que 
envolvem a produção desse tipo de pescado em uma Área 
de Proteção Ambiental, incentivando o consumo de produtos 
oriundos de piscicultores que apresentem cultivos que 
cumpram com as normas ambientais vigentes. 

 
4.5 Ações educativas direcionadas para os piscicultores 
da APA do Maracanã 

 
Tendo como base os dados obtidos nas 

entrevistas com os piscicultores foi realizada uma cartilha 
educativa, a fim de sensibilizar os criadores de peixes sobre 
os principais impactos negativos e positivos gerados pela 
piscicultura na APA do Maracanã. Dentre os impactos 
positivos destacou-se a geração de renda, a criação de 
empregos e o desenvolvimento da economia regional. Os 
impactos negativos destacados foram a introdução de 
espécies exóticas e a eutrofização dos corpos hídricos da 
região.  

As cartilhas impressas foram doadas e 
trabalhadas individualmente com os piscicultores da região. 
A ação educativa foi bem avaliada pelos piscicultores que 
afirmaram ter ampliado seus conhecimentos relacionados à 
piscicultura numa Unidade de Conservação de Uso 
Sustentável.  

O acesso à Educação Ambiental é um direito de 
todo cidadão brasileiro, seja na escola, seja na comunidade, 
conforme preconiza a lei 9.795/1999, conhecida como 
Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999). O 
Estado do Maranhão também garante o direito à Educação 
Ambiental a todos os maranhenses em sua Política Estadual 
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de Educação Ambiental, lei n. 9.279//2010 (MARANHÃO, 
2010). Dessa forma, é relevante e urgente que se realize 
ações educativas de Educação Ambiental em comunidades, 
porque a preocupação com o desenvolvimento sustentável 
representa a possibilidade de garantir mudanças 
sociopolíticas que não comprometam os sistemas 
ecológicos e sociais que sustentam as comunidades 
(JACOBI, 2003).  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os resultados (das entrevistas e das observações in locu) 
obtidos neste trabalho permitiram constatar que: 

1) a forma de cultivo de peixes predominante na 
APA do Maracanã é o policultivo, sendo que as 
espécies mais utilizadas nesta forma de cultivo 
são o tambaqui e a tilápia; 

2) os principais benefícios da piscicultura 
mencionados pelos criadores de peixes foram 
geração de renda, aumento no número de 
empregos e o desenvolvimento da economia 
regional; 

3) os piscicultores não mencionaram nenhum 
impacto negativo da atividade piscícola que 
desenvolvem na região, mas observações in locu 
indicaram impactos sérios da atividade, tais como 
introdução de espécies exóticas (tilápia e a 
carpa) e eutrofização dos corpos d’água da 
região; 

4) o diagnóstico com a comunidade local indicou 
que o pescado de água doce cultivado 
localmente é valorizado comercialmente, 
necessitando-se de ações educativas 
direcionadas para o consumo consciente desse 
tipo de produto oriundo de áreas legalmente 
protegidas; 

5) o diagnóstico realizado com os piscicultores 
apontou a necessidade de Educação Ambiental 
voltada para o fortalecimento de percepções 
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adequadas sobre o que é uma APA e qual a sua 
relação com a piscicultura, conduzida a partir de 
instrumento educativo (cartilha) estruturado para 
esse fim; 

6) as cartilhas educativas propiciaram 
aprendizagem e aprimoramento de informações 
para realização da atividade piscícola 
sustentável, sugerindo-se a continuidade desse 
tipo de trabalho a fim de auxiliar na promoção de 
transformações nos comportamentos comu-
nitários para a conservação do meio ambiente.  
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CAPÍTULO 12 

IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES ÍCTICAS CULTIVADAS 
NA PISCICULTURA DA APA DO MARACANÃ 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A piscicultura é uma atividade inserida dentro da 
aquicultura, voltada para o cultivo de peixes, destacando-se 
por reduzir a explotação dos estoques pesqueiros dos 
ecossistemas naturais. A disponibilidade de recursos 
hídricos no Brasil favorece o desenvolvimento desta 
atividade. Conhecer a piscicultura sob seus aspectos físicos, 
sociais e econômicos é importante atualmente, pois se trata 
de uma atividade em expansão, geradora de impactos 
ambientais, fonte de renda fixa ou eventual para as 
comunidades e, também, uma forma de qualificar 
nutricionalmente a alimentação da população (APPOLO; 
NISHIJIMA, 2011). 

Essa atividade tem sido realizada por pequenos 
produtores na Área de Proteção Ambiental do Maracanã que 
é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Os 
piscicultores da APA do Maracanã, em sua maioria, utilizam 
a atividade como meio de subsistência. Porém, é necessário 
que esta prática seja realizada de forma sustentável, pois, a 
piscicultura apresenta resultados positivos quando 
manejada adequadamente; no entanto, estes resultados 
podem ser negativos se realizados sem nenhuma instrução 
técnica, ou seja, de forma empírica. 

Um dos principais impactos negativos dessa 
atividade é a inserção de espécies exóticas nos rios, como é 
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o caso da Tilápia, espécie de peixe que se reproduz muito 
precocemente e compete com a fauna nativa (CARVALHO 
NETA; FARIAS FILHO, 2010). Os peixes de cultivo (na 
maioria das vezes espécies exóticas) podem escapar 
acidentalmente para os rios e causar sérios problemas à 
biota nativa. Os piscicultores locais necessitam, portanto, de 
ações voltadas diretamente para o entendimento dos 
impactos gerados pela piscicultura nessa Unidade de 
Conservação Estadual (CASTRO et al., 2011). 

A necessidade do apoio técnico para os 
piscicultores é uma realidade nas pisciculturas da APA do 
Maracanã, pois práticas de inclusão de espécies exóticas 
assim como, outros impactos negativos provenientes desta 
atividade devem ser excluídos dessa região. Ressalta-se a 
necessidade do incentivo à criação de espécies nativas na 
prática piscícola (GAMA, 2008) em detrimento das espécies 
exóticas que podem ocasionar sérios danos aos 
ecossistemas locais. 

Nos casos em que a atividade piscícola é 
desenvolvida dentro das normas técnicas e ambientais 
percebe-se muitos impactos positivos na região. Destacam-
se o consórcio entre a piscicultura e outras modalidades 
agrícolas, como por exemplo, o cultivo integrado de arroz e 
peixe, suíno-peixe, aves-peixe ou ainda o sistema integrado 
de usos múltiplos (ELER; MILLANI, 2007). Outro aspecto 
positivo é a manutenção de estoques naturais nos rios e nos 
reservatórios, protegendo e conservando espécies em 
perigo de extinção, além do emprego de efluentes industriais 
no enriquecimento dos viveiros de piscicultura (ELER; 
MILLANI, 2007). 

Dessa forma, no presente estudo visou-se 
identificar as espécies ícticas (exóticas e nativas) cultivadas 
na piscicultura realizada na APA do Maracanã, bem como 
realizar ações educativas com os piscicultores a fim de 
contribuir com o desenvolvimento desta atividade de forma 
sustentável. 
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2 TRAJETÓRIA DA PESQUISA 
 
2.1 Conhecendo a APA do Maracanã 
 

A Área de Proteção Ambiental é uma categoria 
de unidade de conservação que se iniciou na década de 80 
do século XX, com base na Lei Federal nº 6.902, de 27 de 
abril de 1981 (BRASIL, 1981). A APA do Maracanã se 
enquadra nessa categoria e foi criada pelo Decreto Estadual 
N° 12.103, de 01 de outubro de 1991, com uma área total de 
1.831 hectares (MARANHÃO, 1991). 

A APA do Maracanã limita-se ao Norte com o 
Parque Estadual do Bacanga e ao sul, com o Rio Grande, 
englobando diversos bairros, sendo o principal o bairro do 
Maracanã. A APA apresenta uma vegetação constituída por 
juçarais e buritizais (vegetação típica de várzea), pelas 
matas de sítios formadas por árvores frutíferas, e por 
vegetação secundária nas terras altas, que se apresenta 
como remanescente da flora original da região (FARIAS-
FILHO, 2010). 

A fauna de vertebrados da região é composta 
por mamíferos de pequeno porte, em especial os roedores, 
aves, répteis, anfíbios e peixes dulcícolas. A APA, sendo 
uma Unidade de Uso Sustentável, não poderia conviver com 
os problemas ambientais que são observados atualmente na 
região, tais como a agricultura do tipo corte-e-queima, 
extração de madeira, criação de espécies exóticas, caça e 
pesca poluição sonora e a extração desordenada de juçara 
(CARVALHO NETA; FARIAS FILHO, 2010).  

 
 
2.2 As etapas da investigação 
 
2.2.1 Visitas, identificação e análises laboratoriais das 
espécies cultivadas na APA do Maracanã 
 

Visitas a Área de Proteção Ambiental do 
Maracanã foram realizadas para identificar os criadores de 
peixes da região, assim como os locais de cultivo e as 
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espécies cultivadas. Paralelo às visitas alguns exemplares 
de peixes utilizados no cultivo foram comprados e levados 
ao “Laboratório de Pesca e Ecologia Aquática” (LabPEA) da 
Universidade Estadual do Maranhão para a identificação 
taxonômica. 

Os exemplares de peixes foram submetidos ao 
procedimento de identificação no Laboratório (LabPEA). Os 
raios das nadadeiras dorsais, peitorais, pélvicas, anais e 
caudais foram contabilizados. Foram registrados os 
comprimentos totais (LT) e padrões (LP) em tilápias e 
comprimentos totais (LT), padrões (LP) e furcais (LF) em 
tambaquis. O peso total (WT) de cada exemplar foi 
registrado e as escamas foram retiradas para a observação 
microscópica e confirmação das espécies. 

Chaves de identificação taxonômica para peixes 
de água doce foram utilizadas para o reconhecimento dos 
nomes científicos das espécies, tais como Britski et al. 
(2007) e Buckup et al. (2007). Os nomes científicos das 
espécies foram confirmados no portal FISHBASE (2012). 
 
2.2.2 Entrevistas com os piscicultores  
 

Entrevistas com os piscicultores foram 
executadas com o objetivo de conhecer as formas de 
obtenção dos exemplares de peixes cultivados na APA do 
Maracanã, bem como identificar os principais problemas 
ambientais enfrentados pela piscicultura local. 

A coleta dos dados foi realizada através de 
questionários semiestruturados, enfocando os seguintes 
tópicos: número de tanques manejados, tempo de prática da 
atividade, treinamento técnico recebido pelos piscicultores, 
espécies cultivadas, sistema utilizado (monocultivo ou 
policultivo), obtenção dos alevinos, rações utilizadas, 
comercialização e conservação do pescado, qualidade da 
água, benefícios da atividade, impactos ambientais, 
educação ambiental e licença ambiental. Os dados das 
entrevistas foram sistematizados e subsidiaram a produção 
da cartilha educativa intitulada “Piscicultura na APA do 
Maracanã: dicas para o desenvolvimento de um cultivo 
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sustentável” utilizada como material de apoio durante as 
oficinas educativas com os piscicultores da APA do 
Maracanã. 
 
3 REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA DA PISCICULTURA 
DESENVOLVIDA NA APA DO MARACANÃ  
 
3.1 Espécies exóticas e nativas cultivadas na 
piscicultura realizada na APA do  
Maracanã  
 

Os peixes citados pelos piscicultores como 
sendo importantes economicamente na APA do Maracanã 
foram: tilápia, tambaqui, curimatã, bagre, carpa, piaba, 
anojado, cará, traíra, acari, cascudo e várias espécies de 
peixes ornamentais.  

Os peixes produzidos na piscicultura da APA do 
Maracanã demonstram que a criação de espécies exóticas é 
uma atividade frequente. Esta prática não se restringe a 
APA do Maracanã e nem ao Maranhão, pois em estudo 
realizado no Estado do Amapá, Gama (2008) afirma que a 
criação da tilápia é uma prática que acontece sem 
planejamento e que se realiza em áreas ambientalmente 
frágeis, podendo causar danos ambientais em caso de 
soltura ou escape dessa espécie.   

Embora a legislação federal (Lei nº 9.985) 
proíba, no artigo 31 do capítulo IV, a introdução de espécies 
não autóctones nas Unidades de Conservação (BRASIL, 
cap. IV, art.31, 2000), é perceptível que este princípio está 
sendo desrespeitado na legislação vigente. No sul do Brasil, 
como demonstrado em trabalhos científicos, também existe 
um percentual relevante de empreendedores que cultivam 
espécies exóticas, principalmente as espécies de carpas 
(POLI et al., 2000).  

 Esses dados confirmam que a introdução de 
espécies exóticas tem se mostrado um problema ambiental 
urgente e presente nas diversas regiões do Brasil 
(BALDISSEROTTO, 2009).  
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3.2 Formas de obtenção dos exemplares de peixes 
cultivados na APA do Maracanã  

 
 As larvas de peixes cultivadas na APA são 

obtidas através da compra em laboratórios (56%) ou 
naturalmente sendo capturados dos cursos de águas da 
região (44%). Os laboratórios citados encontram-se, 
principalmente, fora de São Luís, no município de Santa Rita 
(71%). Todavia, alguns piscicultores obtêm seus exemplares 
no bairro do Maiobão na cidade de Paço do Lumiar (29%).  

Esses resultados indicam que os piscicultores da 
APA do Maracanã não dominam toda a cadeia produtiva da 
piscicultura na região, visto que apenas realizam as etapas 
de crescimento e engorda dos peixes, necessitando de 
intermediários para a obtenção das larvas ou recolhendo os 
exemplares nos riachos e lagoas da área. Torna-se evidente 
a falta de seleção das espécies cultivadas, assim como o 
conhecimento da biologia reprodutiva das mesmas.  

Como o sistema utilizado na APA é o policultivo, 
os piscicultores não têm a preocupação de identificar quais 
as espécies que podem ser cultivadas no mesmo ambiente. 
Segundo Fonseca (2012), a biologia das espécies que deve 
ser considerada durante o cultivo, precisa ser adaptável às 
condições do ambiente, resistentes às doenças, ter um 
baixo gasto na alimentação com ganho de peso rápido e ter 
uma boa aceitação no mercado.  

Com base nesses aspectos, a tilápia é a espécie 
que mais tem sido utilizada nas pisciculturas do País 
(FONSECA, 2012). Porém, a inclusão dessa espécie pode 
ocasionar sérios danos aos ambientes naturais, como já 
mencionados. Além disso, fatores como a criação de 
espécies agressivas (carnívoras) com não agressivas 
(herbívoras), causam a perda de parte ou totalidade da 
criação, como é o caso do cultivo de Tambaqui e Curimatã. 
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3.3 Ações educativas e sua contribuição para a 
piscicultura na região  
  

A produção da cartilha foi utilizada como um 
mecanismo de intervenção educativa com os piscicultores 
da região do Maracanã. O material foi produzido a partir do 
diagnóstico realizado com os piscicultores, envolvendo os 
temas que os piscicultores demonstraram ter dificuldades de 
entendimento. Foram abordadas questões relacionadas ao 
licenciamento ambiental, impactos da piscicultura, tipos de 
sistema de cultivo, manejo, partes constituintes dos viveiros, 
doenças que afetam os peixes, dentre outras. 

A cartilha educativa enfatizou a necessidade de 
cultivar mais espécies nativas e eliminar as exóticas, pois a 
piscicultura é o principal meio de inclusão de espécies 
exóticas em ambientes naturais do Brasil. O cultivo de 
espécies nativas apresenta diversas vantagens em relação 
à criação das exóticas, tais como o tamanho das espécies, 
as adaptações climáticas à região, o mercado consumidor 
existente, necessitando somente de um incentivo através de 
informações científicas sobre a biologia das espécies e 
ações que estimulem o cultivo dessas espécies pelos 
piscicultores (BALDISSEROTTO, 2009).   

 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
              

As espécies de peixes de água doce cultivadas 
atualmente na APA do Maracanã são motivo de certa 
preocupação do ponto de vista de manejo da Unidade de 
Conservação, pois o número de espécies exóticas é similar 
ou ultrapassa as espécies nativas em alguns sistemas de 
cultivo da região. Portanto, a piscicultura é responsável pelo 
principal impacto negativo desta atividade que é a 
introdução de espécies exóticas nos ambientes naturais, 
apesar de a legislação brasileira vigente proibir esta prática.  

Os alevinos utilizados na piscicultura da região 
são obtidos através de compra em laboratórios fora de São 
Luís ou capturados dos riachos ou lagoas da região, 
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demonstrando que os piscicultores não apresentam todo o 
domínio das etapas de produção necessárias à atividade 
piscícola. Além disso, o sistema aplicado às pisciculturas do 
Maracanã é o policultivo, onde vários táxons são produzidos 
no mesmo tanque, sendo que muitos piscicultores não 
apresentam informações sobre a biologia das espécies 
cultivadas. Esses problemas indicam a necessidade de 
ações educativas contínuas na região, bem como 
intervenção do órgão ambiental responsável pela gestão da 
Unidade de Conservação.  

As ações educativas que foram encaminhadas 
na APA do Maracanã no período de vigência deste estudo 
enfocaram a necessidade de uma piscicultura adequada à 
uma Área de Proteção Ambiental, utilizando como 
instrumento pedagógico uma cartilha que abordou os 
principais impactos ambientais da piscicultura, bem como a 
importância da APA para a manutenção da diversidade 
biológica e das condições de vida das próprias comunidades 
humanas que vivem na região. Os piscicultores da região 
avaliaram positivamente as ações educativas encaminhadas 
e destacaram a necessidade de continuidade desse tipo 
prática que deve ser realizada com mais profissionais na 
região. 
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CAPÍTULO 13 

PERCEPÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS ORIUNDOS 
DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ICATU-MA 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Lixo ou resíduo sólido pode ser definido como 

todo e qualquer resíduo oriundo das atividades diárias do 
homem em sociedade (LIMA et al., 2007). O lixo pode ser 
disposto no meio ambiente de várias formas. Todavia, a pior 
delas é o “lixão”, definido como o local no qual se deposita o 
lixo, sem projeto ou cuidado com a saúde pública e o meio 
ambiente, sem tratamento e sem qualquer critério de 
engenharia e operação (BRAGA et al., 2002). 

O consumo cotidiano de produtos 
industrializados é responsável pela contínua produção de 
resíduos. Esta produção é de tal intensidade que não é 
possível conceber uma cidade sem considerar os problemas 
gerados pelos resíduos sólidos, desde a etapa da geração 
até a disposição final. Atualmente, o grande volume de lixo 
produzido pela população em quantidades cada vez maiores 
e a destinação final inadequada destes resíduos sólidos tem 
sido considerado como os principais entraves para a 
qualidade ambiental (OLIVEIRA, 1996).  

Os impactos provocados pelos resíduos sólidos 
municipais podem estender-se para a população em geral, 
por meio da poluição e contaminação dos corpos d'água e 
dos lençóis subterrâneos. A população em geral está 
também exposta a doenças derivadas de consumo de 
produtos contaminados pelos líquidos tóxicos oriundos de 
“lixões”. Estima-se que mais de cinco milhões de pessoas 
morrem por ano, no mundo inteiro, devido a enfermidades 
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relacionadas com resíduos sólidos (MACHADO; PRATA 
FILHO, 1999).  

No Maranhão, assim como nos demais estados 
brasileiros, geralmente os resíduos são destinados a céu 
aberto (IBGE, 2000). Vários estudos prévios indicam que 
esse problema de destinação inadequada do lixo ocorre na 
maioria das cidades maranhenses. Segundo Santos e Silva 
(1999), os problemas ambientais relacionados com os 
resíduos sólidos em Paço do Lumiar (MA) revela a falta de 
educação da população e de empenho do poder público em 
solucionar o problema. Santana (2002) esclarece que em 
São José de Ribamar não há um programa de coleta de 
resíduos sólidos nas comunidades afastadas, o que leva a 
população a eleger certos locais para o descarte do lixo, 
criando assim os lixões, que funcionam como foco de 
transmissão de várias doenças, tais como dermatites, 
leptospirose, calazar, dengue, ou se transformam em 
chorume (líquido que se infiltra no solo e contamina os 
lençóis freáticos).  

É válido ressaltar que em todo o Estado do 
Maranhão a geração dos resíduos sólidos tende a aumentar, 
já que atualmente tem ocorrido um considerável aumento da 
população das principais cidades (IBGE, 2000). Barros 
(2001) afirma que cada indivíduo produz atualmente, em 
média de 300g a 1kg de lixo por dia,  dependendo do local 
onde mora, do poder aquisitivo e do tempo que permanece 
nesse local.  

De acordo com Cavinatto e Rodrigues (2003) 
qualquer cidade, por menor que seja, concentra uma 
quantidade considerável de resíduos sólidos, o que 
ocasiona problemas à administração municipal, pois os 
montes deixados nas calçadas prejudicam as tarefas de 
limpeza, entopem bueiros e se transformam rapidamente em 
ninho de ratos, baratas e até mesmo escorpiões. Assim, a 
destinação inadequada dos resíduos sólidos é um problema 
que atinge, direta ou indiretamente, a todos os cidadãos 
maranhenses, especialmente aqueles que vivem em regiões 
estuarinas. Nessas regiões, a poluição, oriunda dos 
resíduos sólidos, pode afetar também os ciclos biológicos 
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das principais espécies faunísticas e florísticas, exploradas 
economicamente pelas comunidades humanas locais. 

O município de Icatu, localizado ao norte do 
Estado do Maranhão, também enfrenta sérios problemas 
com a disposição inadequada dos seus resíduos sólidos, 
mesmo sendo uma região que apresenta grande extensão 
de manguezais, considerados ecossistemas estuarinos 
altamente produtivos em termos de pesca artesanal e que 
geram grandes divisas para a população local 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU, 2008). 

Estudos realizados por Schaeffer-Novelli (2003) 
indicam que, mesmo sendo altamente produtivos e 
fornecendo consideráveis benefícios ecológicos, 
econômicos e culturais, diversas intervenções humanas têm 
causado modificações profundas na dinâmica dos 
manguezais, sendo que a poluição causada por efluentes 
domésticos e industriais é a principal causa de sua 
degradação. Essa situação parece se repetir na maioria dos 
municípios maranhenses localizados na zona costeira, onde 
esse tipo de poluição já compromete parte dos estoques 
pesqueiros estuarinos (ALMEIDA, 2008). Dessa forma, 
pesquisas relacionadas com a avaliação de impactos 
ambientais causados por resíduos sólidos em regiões como 
Icatu-MA, que apresenta grande extensão de manguezais, 
são importantes para alertar a população e aos gestores 
públicos para os prejuízos ambientais, sociais e econômicos 
resultantes da degradação de tais ambientes. Nesses casos, 
entender a percepção da população local é fundamental 
para empreender ações educativas que proporcionem 
mudanças de atitudes voltadas para práticas sustentáveis.  

Assim, neste trabalho objetivou-se identificar os 
impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos no 
município de Icatu – MA, a partir da percepção da população 
local, visando disponibilizar informações científicas para 
orientar os gestores e a população local para soluções 
sustentáveis no município. 
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2 A ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 
A abordagem da presente pesquisa foi 

Qualitativa e Quantitativa, a partir de observações “in loco” e 
conversas informais com a comunidade de Icatu-MA.  
Inicialmente realizou-se visita prévia ao município para 
obtenção de informações, sendo realizada documentação 
fotográfica das principais áreas (localização dos lixões 
periféricos dos bairros). Foram aplicados questionários 
semiestruturados aos residentes próximos das áreas de 
lixões e aos transeuntes. As observações e entrevistas 
foram realizadas em diferentes dias durante o período de 
seis meses, de setembro/2009 a março de 2010.  

Utilizou-se o procedimento não probabilístico 
acidental, onde o critério do participante na amostra 
consistiu na seleção de ruas, praças e/ou avenidas dentro  
dos bairros identificados anteriormente como sendo mais 
afetados pelo problema da disposição inadequada dos 
resíduos sólidos. 
 
3 CONHECENDO AS PERCEPÇÕES DOS MORADORES 
DE ICATU 
 
3.1 Breve Perfil dos sujeitos entrevistados 
 

Das entrevistas realizadas com a população de 
Icatu-MA, observamos um equilíbrio no aspecto de gênero, 
visto que, do total pesquisado, 57% eram do sexo feminino e 
43% do sexo masculino. 

A idade dos entrevistados variou de 26 a 60 
anos, sendo que a maioria esteve enquadrada na faixa 
etária entre 35 e 60 anos (62%), fato que facilitou o registro 
da percepção da população de Icatu-MA, já que as pessoas 
nessa faixa etária possuem concepções socialmente bem 
estruturadas e que servem para caracterizar a ideia geral 
que a população local apresenta sobre o meio ambiente. 

Quanto ao grau de escolaridade dos 
entrevistados, houve maior representatividade dos 
entrevistados (46%) que cursaram o ensino fundamental (de 
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6º. ao 9º. ano), apresentando profissões variadas: 
pescadores, donas de casa e poucos estudantes. A 
escolaridade menor foi atribuída aos pescadores 
entrevistados; 16% analfabetos e outros 38% fizeram até o 
ensino fundamental menor. Os outros 46% são as donas de 
casa e os estudantes residentes e transeuntes locais. 
Segundo Lorêdo (2000) o nível de escolaridade apresentado 
pelos residentes próximo aos lixões, indica a necessidade 
de ações educativas direcionadas aos problemas gerados 
pelos resíduos sólidos. No caso de Icatu não é diferente, 
visto que muitos entrevistados atribuem a responsabilidade 
de coleta dos resíduos apenas ao Poder Público Municipal. 
Além disso, as áreas devolutas são encaradas como locais 
“a céu aberto” em que os moradores podem transformar em 
lixões.  
 
3.2 A análise da percepção ambiental dos moradores de 
Icatu-MA 

 
Na averiguação da percepção ambiental dos 

moradores entrevistados,  percebeu-se que a população 
possui um bom entendimento sobre a situação investigada, 
já que 95% dos entrevistados percebem o lixo como 
problema. Por outro lado, parte da população ainda não 
compreende as alternativas para resolver o problema do 
lixo, já que 57% ouviu falar em coleta seletiva e os outros 
43% afirmam não saber o que é coleta seletiva, que consiste 
no recolhimento do lixo separado em suas origens, isto é, na 
fonte geradora, para que seja possível recuperar, reciclar, 
reutilizar ou realizar compostagem. Conforme FEAM (1996), 
a coleta seletiva poderá reduzir o volume e o peso do lixo 
coletado numa cidade em cerca de 30%, beneficiando a 
sociedade.  

Quando se perguntou aos entrevistados se eles 
consideravam importante a adoção de coleta seletiva, 93% 
afirmaram que sim e apenas 7% disseram que não. Além 
disso, 95% das pessoas disseram que fariam a coleta 
seletiva e apenas 5% disseram que não. Da mesma forma, 
95% consideram a necessidade de receber orientações 
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sobre o destino do lixo, mas ainda existem 5% da população 
que não considera tais informações necessárias.  

A coleta seletiva exige participação e cooperação 
da sociedade, portanto, seu sucesso depende de um 
processo educativo de conteúdo ambiental (com 
metodologias próprias da Educação Ambiental) pois 
requerem ações pautadas na mudança de hábitos e atitudes 
em relação ao ambiente. 

Observação direta e conversas com os 
entrevistados indicaram que não existem catadores de lixo 
na região. Isso indica que a comunidade local ainda não 
reconhece o valor da coleta de itens recicláveis do lixo da 
cidade ou tem outras opções de trabalho mais lucrativas, 
como a pesca. De acordo Gonçalves (2010) o catador é um 
sujeito que, historicamente, tira do lixo o seu sustento, seja 
através da prática da coleta seletiva, seja coletando 
recicláveis pelas ruas e lixões, sacando os recicláveis do lixo 
misturado que o gerador não teve a decência de separar e 
colocou no mesmo saco o que pode e o que não pode ser 
reaproveitado. Essa atividade é importante, já que é um 
serviço à população, onde esses materiais coletados pelos 
catadores vão evitar o consumo de matéria prima virgem – 
recursos naturais esgotáveis – além da economia com 
coleta e disposição final. Assim, tonam-se necessárias 
ações educativas para a população de Icatu-MA, visando 
sensibilizar para essa possibilidade de minimização de 
problemas com os resíduos sólidos. 
 
 
3.3 Impactos ambientais em Icatu-MA e sua relação com 
os resíduos sólidos 

 
A percepção ambiental da população permitiu 

iniciar o trabalho de observação direta na região e identificar 
os principais impactos ambientais agravados pelo problema 
dos resíduos sólidos dispostos inadequadamente na região. 

Os principais impactos ambientais oriundos dos 
resíduos sólidos e registrados em Icatu-MA foram: 
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 Chorume do lixo, infiltrado no lençol 
freático, contaminando os corpos hídricos; 

 proliferação de moscas, ratos e baratas 
nas proximidades dos acúmulos de lixo 
dispostos a céu aberto; 

 problemas de saúde pública, pelo 
excesso de vetores e animais domésticos 
que adentram os lixões e potencializam 
epidemias de dengue e de outras 
doenças; 

 obstrução de rios, canais e redes de 
drenagem urbana; 

 potencialização de inundações nos 
bairros obstruídos pela deposição de lixo; 

 poluição visual nas áreas próximas ao 
Porto que causam uma má impressão aos 
visitantes e turistas. 

 matéria orgânica em grande quantidade 
no Porto que aumenta consideravelmente 
a presença de animais (aves, gatos, 
cachorros). 

 
3.4 Proposta de Educação Ambiental para minimizar os 

impactos ambientais oriundos dos resíduos sólidos 

 
Depois de identificar a percepção ambiental da 

população local e detectar os principais impactos ambientais 
na região foi possível entender quais as necessidades 
educativas a serem encaminhadas em Icatu-MA para 
minimizar os problemas ambientais oriundos dos resíduos 
sólidos. 

As condições básicas de vida a que todos os 
seres humanos têm direito (saúde, segurança, trabalho, 
educação, moradia etc.) dependem diretamente de um meio 
ambiente saudável (Johnston, 1995). Assim, entre as 
principais ações de Educação Ambiental a serem 
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encaminhadas em Icatu-MA para garantir um ambiente 
saudável, destacamos: 

 Sensibilização das comunidades de pescadores 
e demais moradores da região, destacando-se as 
questões sobre os tipos de resíduos sólidos 
(residencial, comercial, público, domiciliar especial, 
industrial, agrícola, hospitalar e radioativo), os 
problemas gerados com o seu descarte 
inadequado, a pedagogia dos cinco erres (5Rs) que 
se refere ao conceito de cinco ações práticas 
(Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Repensar e Recusar) 
para a minimização dos resíduos sólidos  na região; 

 Desenvolvimento de uma Campanha com 
parceria da Secretaria do Meio Ambiente e 
Secretaria da Educação do município de Icatu-MA, 
tendo a coleta seletiva como proposta inicial para 
os moradores locais; 

 Sensibilização da comunidade estudantil local a 
partir de visitas guiadas aos principais focos de 
disposição inadequada do lixo, a fim de realizar 
“ecofaxinas”, para estimular a curiosidade dos 
alunos para os problemas gerados pelo lixo em sua 
comunidade. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os problemas decorrentes dos resíduos sólidos 

municipais no Estado do Maranhão continuam presentes e 
sem um equacionamento adequado. A presença dos 
resíduos sólidos municipais nas áreas urbanas é muito 
significativa, gerando problemas de ordem estética e de 
saúde pública, pelo acesso a vetores e animais domésticos, 
obstruindo rios, canais e redes de drenagem urbana, 
provocando inundações e potencializando epidemias de 
dengue e de leptospirose, entre outras.  

A população de cada cidade tem grande 
responsabilidade na geração e tratamento dos resíduos 
sólidos. No município de Icatu-MA, observou-se que 95% 
dos entrevistados percebem o lixo como problema, mas 
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parte da população ainda não compreende as alternativas 
para mitigar seus impactos. Além disso, percebeu-se que a 
maioria (46%) possui apenas o ensino fundamental (de 6º. 
ao 9º. ano) ou não tem escolaridade nenhuma. Essa 
situação revela a necessidade de ações de educação 
ambiental formal e não-formal voltadas para mudanças 
comportamentais em relação aos resíduos, com redução na 
sua geração e utilização de tecnologias que estejam dentro 
das suas capacidades técnicas e de recursos financeiros. 

As medidas de proteção ao meio ambiente e à 
população dependem de informações. A educação e a 
sensibilização da população em geral sobre os efeitos da 
disposição inadequada dos seus resíduos exigem um 
esforço muito grande de toda a sociedade, mas são básicos 
para uma mudança comportamental que irá repercutir 
diretamente no gerenciamento dos resíduos sólidos.  
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CAPÍTULO 14 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO: UMA ANÁLISE TEÓRICA A PARTIR 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL E NO 
MARANHÃO 

Francisca Maria Farias Duarte 
Raimunda Nonata Fortes Carvalho Neta 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Os propósitos internacionalmente traçados pela 
política mundial contemporânea de criação de áreas 
legalmente protegidas envolvem pesquisa científica, 
proteção da vida selvagem, preservação de espécies e da 
diversidade genética, manutenção dos serviços de meio 
ambiente, proteção de aspectos naturais e culturais 
específicos, recreação e turismo, uso sustentável de 
recursos de ecossistemas naturais, manutenção de atributos 
culturais tradicionais e educação (VALLEJO, 2002). 

No Brasil existem várias categorias de áreas 
legalmente protegidas e, diante da polêmica relativa à 
desterritorialização de grupamentos humanos nessas áreas, 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC), mediante a Lei 9.985/2000, dividiu as 
“Unidades de Conservação” (denominação exclusiva da 
legislação brasileira) em dois grupos, considerando a sua 
forma de proteção: 1) Unidades de Conservação de 
Proteção Integral (visam a preservação da natureza); 2) 
Unidades de Conservação de Uso Sustentável (visam 
compatibilizar a conservação da natureza com a exploração 
do ambiente de maneira sustentável).  

Independente do tipo de UC, preservar os 
recursos naturais considerando o uso e/ou ocupação 
humana nesses espaços é de fato um desafio porque 
existem muitos de ordem administrativa e gerencial. Entre 
os principais problemas apontados Vallejo (2002) destaca: 
a) falta de condições de infraestrutura para efetiva 
implantação das unidades de conservação (recursos 
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humanos e financeiros, capacidade administrativa, 
elaboração e execução de planos, fiscalização, entre 
outros); b) indefinição quanto à propriedade das terras e 
desapropriações; c) contexto histórico da criação das 
unidades e consequente representatividade dos biomas 
(área total protegida e condições de proteção); d) conflitos 
com populações (do interior e entorno). 

Nesse cenário, a educação ambiental deve 
assumir sua parte no enfrentamento desses desafios, 
desenvolvendo mudanças nos valores e atitudes junto aos 
gestores públicos e habitantes dos diferentes espaços e 
territórios existentes. Isso deve ocorrer de forma continuada, 
permanente e para todos. Essa educação deve possibilitar, 
segundo Trajber (2007), “o respeito à diversidade biológica, 
cultural, étnica, juntamente com o fortalecimento da 
resistência da sociedade a um modelo devastador das 
relações de seres humanos entre si e destes com o meio 
ambiente”. 

É preciso atuar exatamente onde se quer 
preservar, em nível local, assim como Marcatto (2002) 
defende, pois é exatamente no nível local que os problemas 
ambientais se manifestam e em muitos casos os próprios 
residentes, podem ser “causadores e vítimas de parte dos 
problemas ambientais”. Além disso, são exatamente essas 
pessoas que mais têm condições de diagnosticar a situação 
local alvo da intervenção educativa. 

A educação ambiental é uma das ferramentas 
existentes para a sensibilização e capacitação da população 
sobre os problemas ambientais locais e globais. Com ela, 
busca-se desenvolver técnicas e métodos que facilitem o 
processo de tomada de consciência sobre a gravidade dos 
problemas ambientais e a necessidade urgente de nos 
debruçarmos seriamente sobre eles (MARCATTO, 2002). 

O Brasil na lei nº 9.795/1999, que estabelece a 
Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), indica a 
EA como um componente obrigatório e contínuo em todos 
os níveis e modalidades de ensino do Brasil. O Programa 
Nacional de Educação Ambiental (ProNEA/2004), 
considerado por Loureiro (2000) como “fruto de um inédito 
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processo democrático”, propôs que se trabalhasse uma 
compreensão das especificidades dos grupos sociais, o 
modo como produzem seus meios de vida, como os grupos 
criam condutas e se situam na sociedade, para que se 
estabeleçam processos coletivos, pautados no diálogo, na 
problematização e na ação. 

O Estado do Maranhão, onze anos depois da 
PNEA, instituiu a sua Política Estadual de Educação 
Ambiental por meio da lei nº 9.279/2010, em conformidade 
com a PNEA, considerando a educação ambiental como um 
componente essencial e permanente da educação e da 
gestão ambiental. 

Diante de tanto marco regulatório é necessário 
discutir o papel da educação ambiental em áreas legalmente 
protegidas. Assim, neste trabalho objetivamos analisar as 
políticas públicas de Educação Ambiental em áreas 
legalmente protegidas no Maranhão, a fim de contribuir com 
o debate relacionado ao desenvolvimento de conhecimentos 
e habilidades que visem transformar e melhorar a qualidade 
de vida dos maranhenses em sua relação com as Unidades 
de Conservação. 

 
2 POLÍTICAS PARA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 
A proposta de políticas públicas para 

preservação dos recursos naturais tem sido debatida em 
todo o mundo. Em âmbito nacional, a própria Constituição 
Federal (CF) de 1988 trata do Meio Ambiente, reservando 
um capítulo inteiro para dispor sobre o tema. O Capítulo VI 
do Título VIII, denominado “Do Meio Ambiente”, indica no 
Art. 225 que “todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações”. 

Vê-se que a CF/88 assegura um direito ao povo 
do país que não se constitui em usufruir de um meio 
ambiente qualquer, seja ele preservado ou não, mas o 
direito assegurado é ao meio ambiente ecologicamente 
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equilibrado, cuja responsabilidade de preservação e defesa 
não passa apenas pelo poder público, mas é de 
responsabilidade de toda a coletividade. 

Nesse sentido, proteger o nosso patrimônio 
natural e melhorar a forma como utilizamos os recursos 
naturais deve estar em foco nas políticas públicas e nas 
decisões do governo, empresas e sociedade como um todo. 

Com relação à proteção das Unidades de 
Conservação nacionais, o SNUC tem a finalidade de 
estabelecer normas para criação, implantação e gestão das 
UC federais, estaduais e municipais. No artigo 4º da lei n° 
9.985/2000 que instituiu o SNUC, são listados os objetivos 
do SNUC, que tratam da proteção da fauna e da flora no 
território nacional, além da preservação dos recursos 
hídricos e das paisagens naturais, considerando também a 
manutenção das características relevantes da natureza 
geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, 
paleontológica e cultural, dentre outros. Em todas as 
categorias de Unidades de Conservação dos dois grupos 
citados (Proteção Integral e de Uso Sustentável) são 
permitidas atividades de Educação Ambiental. 

No Maranhão, o Sistema Estadual de Unidades 
de Conservação da Natureza do Maranhão (SEUC) foi 
instituído pela Medida Provisória número 098/2011, 
considerando o conjunto de unidades de conservação 
estaduais e municipais. 

O SEUC foi instituído com vários objetivos, 
dentre os quais: proteger a fauna e flora maranhense, 
levando em conta a preservação de espécies raras e 
ameaçadas de extinção, os recursos hídricos, as paisagens 
naturais de notável beleza cênica, visando ainda recuperar 
ou restaurar ecossistemas degradados, além de promover o 
desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. 
O SEUC ainda possui como objetivos: favorecer condições e 
promover a educação e interpretação ambiental, a 
recreação em contato com a natureza e o turismo 
sustentável. 

A educação ambiental nesse sentido é vista 
como forma de modificar tanto o pensamento como as 
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ações humanas no uso dos recursos naturais, para um 
relacionamento sustentável com o meio ambiente. Portanto, 
as políticas públicas de Unidades de Conservação estão 
estritamente conectadas com as políticas de Educação 
Ambiental e devem ser tratadas com muita seriedade pelos 
gestores públicos e pela sociedade em geral. Todavia, o que 
tem se observado são descompassos na implementação de 
ambas as Políticas, tais como: a) a proliferação de Unidades 
de Conservação sem base técnica; b) implantação de 
unidades de conservação em categorias inadequadas (por 
falta de estudos prévios e, também, por desconhecimento 
do significado das categorias e possibilidades de uso e 
manejo); c) áreas das unidades são insuficientes (muito 
pequenas) para atender à preservação da biodiversidade; c) 
os usos previstos para as unidades de conservação não têm 
sido planificados e incentivados através de investimentos e 
parcerias com outros setores (universidades, centros de 
pesquisa, ONGs e iniciativa privada); d) as áreas 
permanecem abandonadas ou com baixo aproveitamento 
em relação ao turismo, práticas educacionais e pesquisas 
científicas (VALLEJO, 2002); e) falta de planejamento e 
implementação de plano de manejo; f) ausência de 
Conselhos, entre outros. 

 
3 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
No Brasil, a lei n.º 9.795/1999 que dispõe sobre 

a educação ambiental e institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental (PNEA), destaca no próprio conceito a 
ação integradora da educação ambiental:  

 
Entende-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 sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade (BRASIL, 1999). 
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Em conformidade com a PNEA, o Estado do 
Maranhão por meio da Política Estadual de Educação 
Ambiental (PEEA), instituída pela lei n.º 9.279/2010, dispõe 
que a educação ambiental é um componente essencial e 
permanente de educação e da gestão ambiental, devendo 
estar presente, de forma articulada e continuada: 

 
I – em todos os níveis e modalidades existentes e os 
que vierem a ser criados no âmbito da educação 
formal e não-formal; II – em todos os níveis e 
modalidades dos processos de gestão ambiental 
estaduais e municipais; III – no âmbito da educação 
difusa, por meio de campanhas e difusão de 
informações socioambientais (MARANHÃO, 2010). 
 

A educação ambiental deve ocorrer, como 
defende a PEEA, em todos os níveis e modalidades, tanto 
da educação formal como da não-formal e ainda no âmbito 
da educação difusa, por meio de campanhas e difusão de 
informações socioambientais. O processo educativo deve 
atingir a todos, pois todas as pessoas devem ser 
sensibilizadas sobre o meio ambiente, a fim de que 
modifiquem ideias e desenvolvam atitudes que possam 
conservar os recursos naturais para as presentes e para as 
futuras gerações. 

Essa perspectiva pode também ser confirmada 
pela Estratégia Nacional de Comunicação e Educação 
Ambiental (ENCEA), que defende os processos inclusivos 
de participação social na gestão ambiental das UC. 

 
O cerne da ENCEA está nos processos inclusivos de 
participação social na gestão ambiental e no 
fortalecimento da cidadania, oportunizados pelos 
espaços participativos e meios de comunicação que 
proporcionam criticidade e tomada de decisão 
consciente pelas comunidades sobre as UC 
(BRASIL, 2009). 
 

A participação social na gestão ambiental 
defendida pela ENCEA passa pela ideia de intervenção na 
realidade vivida. Essa ideia, entretanto, começa 
necessariamente pelo processo da educação, mas uma 
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educação emancipatória, que resulte segundo a visão de 
Freire (2003) em autonomia das pessoas. Uma educação 
emancipatória que possa influenciar diretamente no 
processo de gestão ambiental. 

 
Quando pensamos em educação no processo 
de gestão ambiental estamos desejando o 
controle social na elaboração e execução de 
políticas públicas, por meio da participação 
permanente dos cidadãos, principalmente, de 
forma coletiva, na gestão do uso dos recursos 
ambientais e nas decisões que afetam a 
qualidade do meio ambiente (IBAMA, 2002). 
 

Nesse contexto, as políticas públicas em relação 
à Educação Ambiental e às Unidades de Conservação 
precisam integrar-se às demais políticas setoriais do país e 
dos estados brasileiros. De acordo com Vallejo (2002) tais 
políticas precisam seguir os exemplos internacionais e 
serem inseridas no processo de desenvolvimento científico e 
tecnológico (biotecnologia), turismo e lazer, educação, 
desenvolvimento local e regional. É preciso romper com a 
ideia de que essas áreas pertencem apenas a determinado 
ministério ou secretaria de governo. 
 
4 IMPORTÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA 
A CONSOLIDAÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL EM ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS 

 
A Educação Ambiental pode ocorrer nos mais 

diferentes espaços: dentro das escolas, empresas, 
universidades, órgãos públicos, ONGs entre outros. 
Todavia, a Constituição Federal/88 e a lei 9.795/99 
ressaltam que a educação ambiental deve estar presente 
em todos os níveis educacionais, com o objetivo de atingir 
todos os alunos em fase escolar. Portanto, a escola é o 
espaço privilegiado para o desenvolvimento da Educação 
Ambiental. 

Os indivíduos precisam receber os conceitos e 
conhecimentos voltados para a preservação ambiental e uso 
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sustentável dos recursos naturais, especialmente na 
educação formal, independente do nível escolar. Esses 
conhecimentos irão contribuir para desenvolver as 
habilidades e posturas para a participação direta no 
processo do cuidado com o meio ambiente. 

Na PEEA, o Capítulo IV que trata das 
competências e da Execução da Política Estadual de 
Educação Ambiental, elenca no artigo 9º as atribuições das 
instituições que compõem o Sistema Estadual de Educação 
Ambiental. Nesse capítulo a lei dá às instituições de Ensino 
Superior atribuições importantes, tais como apoiar, 
promover e desenvolver a educação ambiental de forma 
transversal no currículo escolar e integrá-la como prática 
educativa contínua e permanente em todos os níveis e 
modalidades do ensino formal. Outras atribuições também 
são citadas como a incumbência de desenvolver pesquisas 
e extensões sobre metodologias voltadas ao aprimoramento 
da abordagem da Educação Ambiental, bem como sobre 
práticas e tecnologias sustentáveis, além do apoio as 
políticas de formação e a elaboração de materiais didáticos 
e educativos relacionados à abordagem da questão 
socioambiental.  

É importante perceber que a lei não restringe as 
instituições de ensino superior à esfera pública, ampliando a 
perspectiva da Educação Ambiental à esfera privada, já que 
independente da esfera de atuação é a partir dessas 
instituições que são formados os profissionais e educadores 
que irão atuar em todo o Estado na educação formal e não 
formal, em instituições públicas e privadas. 

A formação dos professores e o debate que 
surge, principalmente dentro das universidades, devem vir 
acompanhados de pesquisas e projetos concretos para que 
essa mudança de atitude nos indivíduos possa realmente se 
tornar prática na realidade, pois como já visto, a educação 
ambiental deve extrapolar a educação formal, perpassando 
por todas as áreas, pois diz respeito a todas as pessoas, na 
mudança da qualidade de vida desta e das gerações 
futuras. 
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Com relação às instituições educativas da rede 
pública e privada, a PEEA esclarece que estas devem 
promover a Educação Ambiental de maneira transversal e 
interdisciplinar integrada aos programas educacionais que 
desenvolvem (MARANHÃO, 2010). Assim, para ser 
instrumento de transformação, a educação ambiental deve 
fazer parte dos projetos pedagógicos das escolas, 
trabalhando as questões ambientais no cotidiano escolar. É 
necessário levar em conta também o contexto social e 
ambiental, especialmente, para as áreas legalmente 
protegidas (RIBEIRO; RAMOS, 1999). 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tradicionalmente no Brasil e no Maranhão, 

muitas decisões isoladas e emergenciais por parte dos 
governos têm prevalecido sobre as políticas públicas 
instituídas através de leis. As políticas públicas para 
Educação Ambiental em Unidades de Conservação no 
Brasil devem situar-se acima de decisões individuais e 
devem resultar de um planejamento de ações coordenadas 
e não devem ficar apenas no “papel”.  

Nesse sentido, a educação ambiental deve ser 
trabalhada dentro e fora das instituições formais de ensino, 
extrapolando a sala de aula e as pesquisas acadêmicas, 
para fazer parte do cotidiano das pessoas, a fim de 
equilibrar a interferência e ocupação do homem no meio 
ambiente, especialmente nas Unidades de Conservação. 

Embora exista regulamentação da educação 
ambiental em leis e decretos, será necessário incorporar o 
processo educativo permanente e contínuo dentro das 
diferentes organizações e espaços da sociedade civil, a fim 
de que sejam desenvolvidos, como apregoa a legislação, os 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente. Nesse processo, é necessário romper com a 
visão do valor direto e imediato dos recursos naturais 
(obtidos a partir de sua exploração) e incorporar o 
conhecimento de valor agregado que as Unidades de 
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Conservação oferecem à manutenção do equilíbrio dos 
ecossistemas locais e globais. 
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