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RESUMO

Este trabalho tem como um de seus objetivos a compreensão do papel da Educação
Ambiental como um potencializador da capacidade crítica e criativa do ser humano, de forma
a conduzir a uma mudança de sua postura (percepção-ação) frente à realidade,
conseqüentemente, levando a transformações concretas dos princípios que norteiam na
intervenção de forma racional do ser humano no meio, tendo como base os princípios
socialmente justos e ambientalmente saudáveis. Desta forma, deve estar inserida nos
currículos escolares, no cotidiano das pessoas e principalmente nas ações dos nossos
governantes. Para o desenvolvimento desta pesquisa realizamos um levantamento bibliográfico
sobre a temática, pesquisa na Internet, levantamentos, questionários e atividades nas escolas
envolvidas no projeto. Desta forma, dividimos o trabalho em duas partes: a primeira, refere-se
a um referencial teórico-metodológico sobre a questão ambiental e educação ambiental
aplicada nas escolas envolvidas no projeto; e a segunda parte a análise do lugar e o trabalho
realizado nas escolas.
1. INTRODUÇÃO:

A Educação Ambiental está em muitos tópicos de programas e disciplinas de cursos
de todos os ciclos do ensino, sendo alvo de inúmeros debates, entretanto, não deve ser
abordada como uma disciplina isolada, mas como um tema gerador que irá transcorrer em
todas as matérias como componente essencial no processo de formação e educação
permanente, com uma abordagem direcionada para uma reflexão crítica da realidade que se
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insere, contribuindo para o envolvimento ativo dos diversos atores sociais, tornando o sistema
educativo mais relevante e com constante diálogo com a comunidade.
A educação e a problemática socioambiental são, antes de tudo, questões políticas
que envolvem atores, interesses e concepções de mundo diferentes, sendo assim, muito
complexas. Para Campos (2006), devemos entender a Educação Ambiental (EA) não
somente como resposta aos desafios atuais, mas também na perspectiva de uma educação
crítica e transformadora, capaz de incentivar o desenvolvimento de valores e atitudes que
conduzam os sujeitos da educação a se inserir em processos democráticos de transformação
das modalidades de uso dos recursos naturais e sociais.
Um trabalho com Educação Ambiental deve buscar o caráter interdisciplinar, pois
segundo Guimarães (2000) “a interdisciplinaridade é um processo de construção do
conhecimento capaz de superar a visão disciplinar elaborando uma nova interpretação
ampliada da realidade”. Neste contexto, Sato (2002) é incisiva, ao afirmar que “o ambiente
não pode ser considerado um objeto de cada disciplina, isolado de outros fatores, ele deve
ser abordado com uma dimensão que sustenta todas as atividades e impulsiona os aspectos
físicos, biológicos, sociais e culturais dos seres humanos”.
Quando os alunos começam a pensar a problemática ambiental a partir da sua
realidade, percebem que está ao alcance deles fazer algo por sua comunidade e desta forma
pelo meio ambiente em que vivem. É através de trabalhos como a coleta seletiva que a
Educação Ambiental nas escolas se estabelece. Esta pratica torna-se algo comum e simples
entre os alunos garantindo que a partir de pequenos trabalhos articulados por eles a
conscientização para a preservação e manutenção do meio ambiente seja desenvolvida de
forma simples e efetiva, sem correria e resultados imediatos.
A Educação Ambiental quando trabalhada valorizando a vivência, a experiência das
pessoas, e auxiliadas por algumas práticas capazes de reproduzir/simular problemas reais,
torna-se um instrumento capaz de ajudar as crianças compreenderem a dinâmica do ambiente
e as conseqüências de suas práticas inadequadas. Como resultado destas práticas,
observamos que o professor, ao fugir das abordagens tradicionais, torna o aprendizado mais
fácil e simplificado levando a uma melhor compreensão da realidade, estimulando o senso
crítico e a capacidade de agir sobre os problemas que os afetam, contribuindo para formação
de cidadãos mais críticos e atuantes na sociedade em que vivem.
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Este trabalho tem como um de seus objetivos a compreensão do papel da Educação
Ambiental como um potencializador da capacidade crítica e criativa do ser humano, de forma
a conduzir a uma mudança de sua postura (percepção-ação) frente à realidade,
conseqüentemente, levando a transformações concretas dos princípios que norteiam na
intervenção de forma racional do ser humano no meio, tendo como base os princípios
socialmente justos e ambientalmente saudáveis. Desta forma, deve estar inserida nos
currículos escolares, no cotidiano das pessoas e principalmente nas ações dos nossos
governantes.
Para o desenvolvimento desta pesquisa realizamos um levantamento bibliográfico
sobre a temática, pesquisa na Internet, levantamentos, questionários e atividades nas escolas
envolvidas no projeto.
Desta forma, dividimos o trabalho em duas partes: a primeira, refere-se a um
referencial teórico-metodológico sobre a questão ambiental e educação ambiental aplicada
nas escolas envolvidas no projeto; e a segunda parte a análise do lugar e o trabalho realizado
nas escolas.
As duas escolas envolvidas neste trabalho ficam localizadas em Nova Iguaçu,
município da Baixada Fluminense, sendo que o Colégio Silva Pinto situa-se no bairro K11 e a
Escola Municipal Professor Osires Neves está situada no bairro Rancho Novo. Ambas, tem
realidades distintas, seja do ponto de vista geográfico e/ou do grupo social que atendem.
A escolha das duas escolas envolvidas foi em função da inserção, como regentes de
classe, das pesquisadoras envolvidas no projeto nestas realidades, facilitando a realização do
mesmo.
Foram desenvolvidas uma série de atividades que serão abordadas mais adiante.
Iniciando pela percepção dos alunos sobre a questão ambiental, até mesmo a finalização do
projeto com participação em Feiras.
Com este trabalho conseguimos perceber que cada vez mais a Educação Ambiental
precisa ser trabalhada de forma transversal, possibilitando os alunos a manter atividades
integradas ao relacionamento escolar, percebendo e valorizando o espaço vivido por eles.
Uma coisa importante em ressaltar é que não houve cobranças, determinações, cada um
participou e cooperou como pode, de forma espontânea, algo fundamental para o sucesso de
qualquer trabalho.
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2. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO UMA FERRAMENTA FUNDAMENTAL
PARA A COMPREENSÃO DA REALIDADE.

Atualmente, percebemos vários discursos sobre a questão ambiental e de certa forma
um “modismo” quando se aborda esta questão. As ciências estão virando ambientais,
qualquer obra se insere estudos de impacto ambiental, nas escolas este tema vira eixo
transversal e muitos projetos pedagógicos são realizados. Mas, questiona-se: o que realmente
é produzido neste âmbito? Qual a interface real entre a sociedade e estas questões
ambientais? Até que ponto as pessoas mudam o seu cotidiano (hábitos e costumes) para
priorizar a qualidade ambiental? O que consideram como qualidade ambiental?
O Homem como parte integrante da natureza, desde os primórdios têm-se valido de
suas habilidades para extrair de seu habitat os produtos necessários para a sua sobrevivência.
No decorrer da história a relação Sociedade e Natureza se alteram progressivamente para
uma relação de uso, explorações inadequadas, inconseqüentes, ou seja, o homem vai se
tornando um sujeito e transforma a natureza em um objeto em prol de suas necessidades e seu
desenvolvimento econômico.
Várias formas de analise da questão ambiental são colocadas. Cada sociedade cria e
re-cria suas diferentes concepções e relações com o meio na qual estão inseridas.
Conferencias internacionais apontam cada vez mais para uma analise da questão
ambiental integrada, considerando os diversos agentes que o compõem, inclusive o homem
que, através de sua cultura, seus valores, seus interesses, “grava” suas marcas no meio em
que vive.
Suas “marcas” são cada vez mais internacionais/globais, poluição da atmosfera, dos
rios, desmatamentos, mudanças climáticas, uso de agrotóxicos, crescimento populacional,
entre tantos outros impactos fazem parte da nossa realidade atual, implicando em perda da
qualidade ambiental e conseqüentemente de vida. Então o que fazer? Mudar de concepção?
Mudar de hábitos? E como fazer isso? Qual o papel da escola neste processo?

Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3

4

Diante das profundas transformações no ambiente, torna-se, cada vez mais necessário
trabalhos de conscientização ligados à preservação e manutenção da natureza. Acreditamos
que a Escola seja um espaço fundamental para dinamização destas práticas.
Acredita-se que a criança, o jovem e o adolescente têm um envolvimento muito
grande quando estimulados na participação de atividades associadas a realidade deles. A
integração do programa curricular com projetos temáticos associados aos eixos transversais
torna-se cada vez mais importante nas escolas e favorecem a reflexão critica do aluno sobre
suas atuações e as relações ocorridas no espaço onde vive.
A Educação Ambiental surge dentro deste contexto, buscando minimizar os impactos
derivados desta relação homem/sociedade com a natureza. Este trabalho tem como objetivo,
abordar a Educação Ambiental na vertente crítica como uma ferramenta fundamental para a
formação de alunos questionadores acerca dos problemas socioambientais que atingem a
comunidade onde estão inseridos.
Ao trabalhar com Educação Ambiental, necessitamos sempre buscar uma visão
integrada, dando noções básicas dos agentes, para que nossos alunos possam compreender
toda a dinâmica da paisagem. Não podemos cair no discurso romântico do “Salve o Mico
Leão Dourado”. Temos que compreender que o atual modelo econômico adotado por nossa
sociedade, não permite mais pensarmos em “frear” o desenvolvimento para preservarmos o
que resta da natureza, e sim, em maneiras de desenvolver de forma sustentável e com os
menores impactos para o ambiente e para o próprio homem. A participação e o interesse dos
alunos possibilita a criação de propostas sugeridas e articuladas por eles com orientação dos
professores. Esta é uma maneira de interagir como o grupo e manter atividades integradas ao
relacionamento escolar. Ao observarmos os resultados preliminares, com trabalhos desta
natureza, destaca-se a importância do cotidiano da escola destas novas práticas escolares,
decorrentes da realização do diagnóstico participativo da realidade socioambiental, pois
potencializa um movimento de mobilização e diálogo escola-comunidade.

3. A REALIDADE DAS ESCOLAS.

O município de Nova Iguaçu está localizado na Baixada Fluminense, que abrange os
Municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita,
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Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica,
abrangendo um contingente populacional de aproximadamente 3,5 milhões de habitantes.
O município de Nova Iguaçu, assim como vários municípios da Baixada cresceram
limitados e influenciados pelas condições naturais da área (morros, brejos, mais
principalmente a existência de relevo plano ou suave). A sua ocupação ocorre em função do
processo de expansão da linha do trem e da migração da população mais pobre para áreas
mais afastadas da cidade do Rio de Janeiro.
A morfologia do relevo plano e/ou suave facilitou a expansão urbana, de forma
desordenada, mas as existências dos pântanos (brejos) dificultaram o crescimento do espaço
urbano nessa direção, logicamente no primeiro momento. Esta dificuldade foi superada a
partir de intensos processos de alteração das condições físico-ambientais da região, como
modificações na rede de drenagem, com a canalização e dragagem de rios, favorecendo a
ocupação urbano-industrial. O processo de ocupação foi associado também ao
desmatamento, ocupação das encostas existentes, retirada da vegetação para aproveitamento
industrial e doméstico, incêndios, cultivos em encostas íngremes, implantação de obras viárias,
pedreiras, instalação de linhas de alta tensão etc.
O desenvolvimento da Baixada Fluminense é completamente desordenado. As
cidades cresceram, a população acompanha estes índices, áreas naturais foram totalmente
modificadas, porém este crescimento/desenvolvimento econômico não se refletiu no
desenvolvimento social. As conseqüências de tais processos de alteração nas condições dos
sistemas ambientais originalmente presentes são observadas hoje: desequilíbrio ambiental,
resultando por exemplo, na transformação dos ecossistemas existentes, fragilidade dos
ambientes naturais, erosão e empobrecimento dos solos, enchentes urbanas, desaparecimento
de nascentes e cursos d’ água, assoreamento dos rios e deterioração da qualidade da água.
O município de Nova Iguaçu, palco do estudo em tela, conta com uma população
aproximada de 830.902 habitantes, distribuídos numa área de 524,04 km2 e possuindo 35%
de seu território coberto por floresta do tipo Mata Atlântica, que forma a Reserva Biológica
de Tinguá. Como a grande maioria dos municípios brasileiros, tem

problemas

socioambientais, apesar disso, orgulha-se de ter um aterro sanitário com certificação. Sua
rede municipal de ensino é formada por 125 escolas, não existindo uma política efetiva de
educação ambiental que contemple todas as unidades escolares, contando apenas com

Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3

6

projetos externos e algumas iniciativas de trabalhos e projetos desenvolvidos de forma pontual
por algumas escolas (Nova Iguaçu, 2010).
Desta forma, não se conformando com esta realidade e acreditando na importância
do trabalho de Educação ambiental a partir de projetos interdisciplinares na escola, iniciamos
o trabalho em duas escolas da Baixada.
A primeira, no Colégio Silva Pinto situa-se no bairro K11, foi realizada uma das
etapas da pesquisa, com apoio do GEPEADS (Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação
Ambiental, Diversidade e Sustentabilidade) e como uma das etapas das atividades referentes
à Pesquisa de Iniciação Cientifica (Prática Geográfica: novas abordagens para o Ensino de
Geografia).
As atividades realizadas foram pensadas com o intuito de sensibilizar as crianças para
as questões ambientais e para o reconhecimento do espaço vivido, neste caso a escola. Os
temas trabalhados enfocam as atividades humanas sobre a natureza e seus respectivos efeitos,
sejam eles positivos ou negativos, desta forma, pensando em desenvolver atividades de
conscientização ligadas a preservação e manutenção da natureza, inserimos a Educação
Ambiental no contexto escolar e nos conteúdos programáticos do semestre. O primeiro passo
foi fazê-los se perceberem integrantes da natureza e para isso foram realizadas atividades e
conversas onde eles pudessem expor seus conhecimentos e compartilhar informações.
Posteriormente inicia-se o trabalho da coleta seletiva, em especial copinhos de
guaraná natural que descartamos. Estes foram, enviados semanalmente à cooperativa do
bairro de Jacutinga, localizado no município vizinho, Mesquita, Baixada Fluminense Rio de
Janeiro com a qual mantivemos contato.
Além de ajudar a cooperativa, utilizamos o material coletado para o desenvolvimento
de atividades lúdicas tais como: brinquedos com material reciclado, bloquinhos com papel
reaproveitados para a anotação de avisos, origames e cartazes ornamentais que colaboram
para o desenvolvido dos conteúdos didáticos na sala de aula.
Observou-se ao longo do projeto o grande envolvimento dos alunos, que ficaram
sensibilizados com a problemática ambiental. Eles perceberam que podem fazer algo pelo
meio ambiente, e que isto está ao alcance deles, que para isso precisavam mudar de atitude.
A coleta tornou-se um hábito na escola, algo comum e simples entre os alunos e a partir do
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pequeno trabalho articulado por eles, a conscientização para a preservação do meio ambiente
foi articulada por eles de forma natural.
A interação dos alunos fez com que a mobilização aumentasse, possibilitando que
novas atividades fossem desenvolvidas, como por exemplo, a Feira Integrada de 2009, onde
as turmas da Educação Infantil fizeram como atividade a produção de uma salada de frutas.
Dentro deste contexto, aproveitamos as cascas dos abacaxis usados na salada para fazer
suco mostrando a importância do aproveitamento de toda a fruta, evitando a produção do
lixo promovendo a reciclagem do lixo orgânico.
A Escola Municipal Professor Osires Neves, está situada no bairro Rancho Novo
Nova Iguaçu, na qual há aproximadamente 900 alunos nos dois turnos, desde a Educação
Infantil até o nono ano de escolaridade. Um trabalho decorrente do diagnóstico participativo e
pesquisa de percepção vem sendo realizado ao longo de dois anos (2009/2010) por
observação participativa e entrevistas com professores, alunos e comunitários.
Um levantamento vem sendo realizado desde 2009, com alunos do 8º e do 9º anos,
com faixa etária de 13 à 16 anos. A partir de discussões feitas em sala de aula, mais
especificamente nas aulas de Geografia, Ciências e Língua Portuguesa, foi proposto que os
alunos das turmas em questão traçassem estratégias para melhor conhecer a comunidade
onde moram e também onde a escola se localiza. Os alunos aceitaram o desafio e logo de
imediato formaram grupos para uma melhor divisão do trabalho, sempre com a orientação
dos professores.
Para a realização deste trabalho, os alunos foram desafiados a analisar a questão
socioambiental dentro da escola e no seu entorno, desta forma foram estimulados a realizar
um diagnóstico dos principais problemas socioambientais que atingem a escola e sua moradia.

Os alunos do 8º ano estão fazendo uma pesquisa de percepção com alunos do 6º ao
9º anos e com os professores destas turmas. Investigam como os professores trabalham o
tema meio ambiente, se tem algum curso de formação na área, o que gostaria que fosse feito
para um melhor trabalho na escola, etc. Em relação aos alunos a pesquisa deseja saber se eles
têm interesse em relação ao tema, se sabem da importância da Educação Ambiental para suas
vidas, etc. Para serem feitos trabalhos de estatística com a ajuda das professoras de
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Matemática e para que auxiliem a planejar estratégias de ações que sejam significativas para a
comunidade escolar.
Os alunos do 9º ano, da turma de 2009, trabalharam em duas equipes: uma fez a
enquete com a comunidade do entorno da escola para saber quais os principais problemas
que a atingem e também se tem noção do papel que a escola tem na mudança do
comportamento da comunidade onde está inserida; a outra equipe montou um vídeo contendo
entrevistas com alguns dos moradores, tirou fotos, pesquisou na internet imagens e
mensagens para a montagem de um vídeo que vem sendo trabalhado na escola.
Neste ano de 2010 os alunos do 9º ano estão trabalhando na montagem de uma peça
teatral com tema centrado na relação comunidade-meio ambiente, para apresentar para os
alunos das séries iniciais. Um mural denominado “Ecorealidade” foi montado por um grupo
de alunos do nono, com o objetivo de alertar a comunidade escolar para as questões
ambientais. Na semana do Meio Ambiente, durante as aulas de Geografia e Língua
Portuguesa foi montada uma sessão de filmes voltados para a temática socioambiental, com
debates no final com o objetivo de provocar a reflexão crítica dos alunos. Este trabalho vem
sendo embasado pelos debates que estão sendo realizados no programa de Pós-Graduação
em Educação da UFRRJ.
Com o intuito de dar continuidade ao trabalho e conhecer a realidade socioambiental
de Nova Iguaçu a pesquisa foi complementada com a elaboração de um questionário aplicado
cujo objetivo é conhecer a realidade local de suas casas e dos bairros em que moram.
Dos vinte e oito alunos entrevistados, vinte e sete moram no município de Nova
Iguaçu, apenas um dos estudantes mora no município vizinho, Belford Roxo. Todos cursam o
9º ano do ensino fundamental e têm idade entre 14 e 16 anos, dentre eles apenas cinco
trabalham em empregos informais. Todos apresentam renda familiar baixa, em média entre 1.5
a 3 salários mínimos para sustento de famílias com média de 4 á 6 pessoas.
Com os resultados da pesquisa podemos observar que há uma preocupação dos
alunos sobre a preservação do meio ambiente, em parte entendido por eles como o lugar
onde vivem e em alguns depoimentos como espaços naturais e lugares limpos.
Destaca-se nos relatos a carência de tratamento de água, tanto na distribuição de
água potável quanto no tratamento de esgoto. Algumas famílias não recebem água tratada
pela CEDAE (Companhia Estadual de Águas e Esgotos) e precisam construir poços
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artesianos. Quanto ao esgoto, quatorze dos entrevistados disseram que os esgotos de suas
casas correm para os rios, os valões, como popularmente são conhecidos os rios poluídos na
Baixada Fluminense do Rio de Janeiro.
Outro ponto destacado é a preocupação dos alunos como do destino do lixo.
Segundo suas respostas, nos bairros onde moram há coleta de lixo entre duas à três vezes por
semana, porém, a cultura de jogar lixo em terrenos baldios, nos rios e nas ruas, está presente
nas atitudes dos moradores. Este foi um dado constatado ao responderem se consideram o
lugar de moraria preservado. Mais da metade afirma que a principal causa não está
relacionada a falta de integração da comunidade como as questões ambientais.
Com relação ao destino do lixo e suas conseqüências identificam como problemas: o
mau cheiro vindo dos terrenos baldios transformados em lixões e de enchentes,
potencializadas quando os rios poluídos transbordam e com o escoamento destes lixos para
bueiros, que entopem dificultando o escoamento de água nas ruas.
Deste modo, é possível observar que os alunos já percebem e se posicionam em
relação aos impactos ambientais ocorridos no lugar onde vivem, assim como reconhecem a
importância da participação popular, dos moradores como agentes que interagem no meio
ambiente, seja degradando ou preservando e que esta interação interfere diretamente em sua
qualidade de vida.
Os alunos que participaram da pesquisa mostraram-se completamente empolgados e
receptivos com o desenvolvimento das atividades. Acreditamos que eles serão os futuros
“semeadores” desta idéia da preservação ambiental que se faz cada vez mais necessária. A
pesar de trabalhos pequenos, que necessariamente dependem da dedicação de outras
pessoas, não podemos desanimar em insistir que trabalhos simples valem a pena e de
acreditar que ao longo prazo os resultados vão se estabelecendo.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

De forma geral, para realizar um trabalho com Educação Ambiental é importante que
o professor reconheça seu espaço pedagógico, que correlacione todos os conceitos
aprendidos com situações reais de seu cotidiano e das vivências dos alunos. Que atue como
participante, não apenas como pesquisador, que procure reconhecer as relações culturais
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presentes na escola e fora dela também, para que possa respeitar suas limitações e formular
sua visão de mundo, de homem e natureza, de meio ambiente.
Desta forma é mais fácil iniciar uma mobilização coletiva e buscar alternativas que
solucionem os desafios diários, principalmente na problematização de questão do imediatismo,
tanto no que desrespeita a suas escolhas de atividades quanto na aplicabilidade dos
resultados.
A estrutura curricular deve ser implementada de forma que vá além dos conteúdos,
que promova a articulação das ações educativas voltadas para as atividades de melhoria
socioambiental, e que potencialize a função da educação para que esta possa colaborar no
sentido de promover transformações culturais e sociais. É também necessária, uma política
educacional comprometida com a formação de um cidadão mais crítico. Outro fator de
grande importância é a formação continuada para os professores, visando uma elevação na
qualificação profissional para que estes estejam constantemente atualizados e trabalhem a
Educação Ambiental crítica-transformadora- emancipatória, a fim de que a educação seja
um instrumento de transformação da realidade, capaz de contribuir para a construção de uma
sociedade socioambientalmente sustentável.
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